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Sammanfattning: Föreliggande rapport är resultatet av ett intervjuarbete med fokus på den
argumentation som kulturmiljöföreträdare främst använder i syfte att förankra kulturarvs-
objekt i regionala utvecklingsstrategier. Undersökningen avser lyfta fram de erfarenheter
som svenska länsförvaltningar har från arbetet med s.k tillväxtavtal och :s strukturfonds-
program. Efter genomförd intervjuomgång har svaren prövats i en utfallsmatris beståen-
de av  olika effektfamiljer samt argumentens genomslagskraft i regionala tillväxtprocesser
identifieras. Undersökningen uppvisar ett antal mönster och redovisar inga regionala skill-
nader utan de förekommande argumenten får ses som nationella tendenser och utvecklings-
bara diskurser.

Argumenten kan delas upp i två argumentgrupper, individrelaterade och ekonomirelate-
rade argument. På individnivå finns värdekvalitativa argument som bygger på antagandet att
kultursatsningar skapar en tryggare identitet och framtidstro hos individen medan ekono-
mirelaterade argument är orienterade till kvantitativa mål och i sammanhanget kortsiktiga
krav på kulturarvssatsningar.

Den argumentarsenal kulturmiljöföreträdare anger har en viss inriktning mot de kvan-
titativa och ekonomiska möjligheter som kulturarvssektorn ofta söker leva upp till i olika
tillväxtperspektiv. Kulturmiljöföreträdare arbetar ofta för att ur olika aspekter få avsättning
för kulturarvets resurser i det regionala utvecklingsarbetet även om det strikt instrumentel-
la förhållningssättet till kulturarvet riskerar medföra negativa effekter. Ett förhållande som
kulturmiljöföreträdare finner besvärande och via kompetensuppbyggnad söker ändra på. I
undersökningen förekommer argument kring de positiva effekter som en ökad kulturkom-
petens orsakar.

Av undersökningen framgår att i regionalt utvecklingsarbete uppfattas kulturarvssats-
ningar ingå i ett system av tillväxteffekter med koppling till andra samhällssektorer. Effek-
targument som förekommer i undersökningen fokuserar på regionernas attraktionsvärde
och kulturmiljöer som profilskapande instrument. Starka argument vill peka på sysselsätt-
ningseffekterna som skapas inom och utanför kulturarvssektorn, kompetensuppbyggnad
samt migrationsbeteenden som ett resultat av kulturmiljösatsningar.

Kulturmiljövårdsföreträdare har i undersökningen lyft teorin om att allmänhetens ak-
tiva deltagande för det egna kulturarvet skapar kreativa miljöer och kunskapsuppbyggnad
främst med avseende på nytänkande och alternativa lösningar. Kulturmiljöföreträdare i un-
dersökningen argumenterar för värdet i det att människor lokalt känner ett engagemang för
sin egen miljö. Generellt visar undersökningen ett stort förtroende för lokalbefolkningens
medvetenhet och förmåga att förvalta sitt eget kulturarv.
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Förord

Med inträdet i den europeiska unionen har regionalt profileringsarbete fått ökat
utrymme, inte minst på kulturområdet. Många samhällsföreteelser har framgång
och värderas på grund av sin anknytning till kulturhistorien. Också kulturarvet,
som regional tillväxtfaktor, har ofta diskuterats de senaste åren.

Sedan  har kulturmiljövårdssektorn varit en del av länsstyrelsernas organi-
sation, och därför också i princip varit delaktig i det strategiska utvecklingsarbetet.
Med länsantikvarierna som ansvariga företrädare har kulturmiljövården formellt
sett haft möjlighet att ingå i projekt och nätverk med syfte att stimulera den regio-
nala tillväxten.

Kulturmiljöavdelningen vid Riksantikvarieämbetet () gav sommaren 

 uppdraget att genomföra en kunskapsöversikt på temat kulturarv och regi-
onal utveckling. En utgångspunkt för översikten var ett ökande intresse att betrakta
kulturarvet som en regional resurs för utveckling och tillväxt i Sverige.

Kulturmiljövårdens företrädare har i olika sammanhang fått möjlighet att få si-
na resurser prövade i ett tillväxtpolitiskt sammanhang och ibland tydligt fått erfara
att det är komplicerat att få sin betydelse konfirmerad av andra samhällssektorer
och politikområden. Detta gäller inte minst vid större infrastrukturinvesteringar.
Många bland Sveriges länsantikvarier liksom bland andra yrkesgrupper med beva-
randeuppdrag saknar kvantitativt grundade argument för att kulturmiljövärdena
ska betraktas som strategiska inslag i ett regionalt tillväxtarbete.

Så för närvarande finns stora brister beträffande såväl analyser, metoder och
rutiner rörande om och hur kulturarvet är – eller kan bli – en resurs för regional
och/eller lokal utveckling. Det sagda gäller oavsett om utvecklingen i fråga värderas
i materiella eller immateriella termer.

Syftet med föreliggande studie är att systematisera, analysera och lyfta fram ar-
gument som frekvent använts i tillväxtsammanhangen. Empiriskt är rapporten av-
gränsad till att behandla länsantikvariernas argumentation.

Det är min förhoppning att undersökningen kan bidra till nya utvecklingsmöj-
ligheter för kulturmiljövården, liksom att stimulera till ytterligare forskningsinsat-
ser.

Detta Working Paper har utarbetats av Fil. mag. Martin Paju. Värdefulla syn-
punkter och bidrag har givits av :s föreståndare Lars Westin och Gösta
Weissglas, professor i kulturgeografi. Jag vill tacka för alla de synpunkter och bi-
drag de lämnat under arbetets gång.

Umeå i december 

Martin Paju Fil. mag. Kulturadministration
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. Inledning

“Oavsett ursprung är de kulturarv som format ens omvärld en baskunskap som
berör alla. Kunskap om och förståelse för det samhälle som man lever i och de
historiska skeenden som format det är förutsättningar för att kunna delta aktivt i
den demokratiska processen.” Med dessa ord introduceras kapitlet – Kulturarv –
grunden som vi står på – i kulturutredningens betänkande  : s. . For-
muleringen vittnar om det förtroende utredarna hyser för kulturarvssektorn och
för dess potential för att stärka samhällets medborgare som aktiva brukare av en
demokratisk tradition. Idag framträder en bild av en kulturarvssektor som arbe-
tar i marginalen av en växande kulturindustri och på vilka det ställs ekonomiska
tillväxtresultat att leva upp till. Många företrädare inom kulturmiljövården efter-
lyser en ökad kunskap om dess roll i samhällets infrastruktur, som tillväxtfaktor,
och som faktor i arbetet med att skapa förutsättningar för regional utveckling. Nu-
varande kunskapsmassa är dock begränsad och forskningsinsatser av betydelse för
området efterlyses i olika sammanhang.

Sedan mitten av -talet har länsvisa förhandlingar drivits i syfte att skapa en
ökad samsyn på och samordning av regionala resurser med målsättningen att skapa
en ökad regional tillväxt. Strävanden mot ökad regional tillväxt har formulerats i
regionala tillväxtavtal, där mål, metoder och resurser för tillväxtarbetet redovisats.
Arbetet har ofta skett i s.k. partnerskap där regionala och lokala aktörer medverkat.
Aktörerna har rekryterats såväl från privat sektor som från offentlig förvaltning.
Utseendet på dessa partnerskap uppvisar stora regionala skillnader men det finns
givna aktörer med i partnerskapen, bland annat företrädare för länsstyrelserna.

Sedan  har kulturmiljövårdssektorn varit en del av länsstyrelsernas strate-
giska utvecklingsarbete. Med länsantikvarier som ansvariga företrädare har kul-
turmiljövården formellt sett haft möjlighet att delta i regionala samarbeten som
syftar till att stimulera regional tillväxt.

I sin årsredovisning för verksamhetsåret  skriver Riksantikvarieämbetet
om omvärldsförändringar som påverkat myndighetens resultat.  konstaterar
bland annat att kulturarvssektorns betydelse för den regionala utvecklingen upp-
märksammas alltmer. Allt fler frågor tar avstamp på den regionala nivån och nya
berednings- och beslutsprocesser och nätverk – inte sällan med nya aktörer utan-
för kulturmiljösektorn – utvecklas. Kulturarvet och kulturmiljön som en regional
utvecklingsfaktor kan därmed anses ha fått ett större utrymme i samband med de
regionala tillväxtavtalen och fördelningen av :s strukturfondsmedel.
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. Syfte

Rapporten beskriver resultatet av ett undersökningsarbete inom :s serie
Working Paper. Undersökningen syftar i första hand till att identifiera argumenta-
tionsmönster hos svenska länsantikvarier i deras arbete med regionala tillväxtavtal
under slutet av -talet. Denna rapport syftar även till att belysa möjliga instru-
mentella värden inom kulturarvssektorn och därmed verka som ett inslag i arbetet
med att utveckla den regionala kulturmiljövården.

Den som närmar sig arbetet med kulturfrågor finner relativt snart en motsätt-
ning mellan å ena sidan konstens eller, som denna rapport illustrerar, kulturarvets
okränkbara autonomi och det som å andra sidan ofta benämns som kulturens in-
strumentella nyttovärde. Det finns dock argument som hävdar att detta perspek-
tivpar inte med nödvändighet behöver framställas som varandras motsatser utan
snarare verkar i ett ömsesidigt beroendeförhållande.

Mot bakgrund av detta framstår det tydligt att det krävs ytterligare kunskap om
kulturmiljövård som samhällelig resurs och kollektiv nytta.

 Nilsson S, Kulturens vägar s 
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. Metod

Riksantikvarieämbetet har i ett flertal rapporter, med tillväxtavtalen som bas för
empirin, redovisat resultatet från studier som rör kulturmiljöområdet och områ-
dets utformning i de regionala tillväxtavtalen. Till skillnad från Riksantikvarieäm-
betets rapportering så har denna undersökning riktats mot de regionala länsan-
tikvariernas upplevda erfarenheter i deras arbete med de regionala tillväxtavtalen.
De delar av tillväxtavtalen som behandlar kulturmiljöfrågor har lästs igenom som
grund för frågor som rests i den genomförda telefonintervjun.

Undersökningen har formats efter antagandet att regionala företrädare inom
kulturmiljövården har utvecklat samarbeten med andra regionala och lokala ak-
törer inom skiftande samhällssektorer. Vidare bygger undersökningen på att kul-
turmiljövårdande instanser har utvecklat argument för att skapa uppmärksamhet
och förtroende för sitt intresseområde i olika strategiskt regionala utvecklingssam-
manhang. Förekommande argument angående effekter av kulturmiljösatsningar i
regionala tillväxtperspektiv kan samtidigt ses som indikatorer på trender och ut-
vecklingsmöjligheter inom kulturmiljövårdssektorn.

Intervjuundersökningen tar även upp frågeställningar kring utvärdering, övriga
tillväxtsammanhang samt arbetet med framtida tillväxtavtal. I undersökningen har
följande operationella definition av kulturarvsbegreppet använts.

Kulturarv: med kulturarv avses de fysiska lämningarna i miljön och människans
aktivitet över tiden i form av bebyggelse, anläggningar. Dit hör även direkt knutna
traditioner, bruk och attityder knutna till objektet ifråga.

Sex adekvata frågeställningar har framställts för att beskriva vilken kurs som
framtida forskningsinsatser bör anta. Utformningen av frågorna bygger på intresset
av att identifiera och systematisera förekomsten av argument samt vilka argument
som visat sig mer eller mindre framgångsrika i sammanhanget. Intervjufrågorna
sändes ut i förväg till landets samtliga länsantikvarier, vilka därefter blev uppring-
da. Telefonintervjuer genomfördes med  av landets totalt  länsantikvarier under
veckorna  och  år . I två fall har frågorna besvaras av ledningen för det re-
gionala museet. Av  informanter har  svarat, vilket gör en svarsfrekvens på ca
%. Bortfallet beror på att informanterna inte varit tillgängliga. Följande frågor
ingår i undersökningen:

. Vilken sorts argument för beaktande av kulturarvsvärden har du/ni främst an-
vänt för att få med kulturarvsobjekt i det regionala utvecklingsarbetet generellt?

. Vilken sorts argument har fungerat hos beslutsfattare/partners vid tillkomsten
av det regionala tillväxtavtalet?

. Vilken sorts argument har istället haft negativa effekter hos beslutsfatta-
re/partners vid tillkomsten av det regionala tillväxtavtalet?

. Har en utvärdering av första årets  gjorts i er region?
Om Ja:

✓ Hur har aspekter kring kulturmiljövård och kulturarvssatsningar hanterats
i utvärderingen?

✓ Vilket resultat/vilka förändringar har utvärderingen föreslagit?
. Vilken sorts argument har främst använts för att sätta fokus på kulturarvsobjekt

i övriga regionala tillväxtsammanhang?
. Inför nästa omgång med tillväxtavtal: Hur ser Din strategi ut med avseende på

tillväxtmöjligheter?

Utifrån intervjumaterialet har nio olika effektperspektiv kunnat identifieras för
att i en vidare bearbetning betrakta möjliga tillväxtfaktorer ur. Dessa perspektiv
presenteras i en matris, se figur , som dels följer en skala som värderar effekternas
genomslag tidsmässigt, dels följer en skala som anger effekternas mätbarhet. Ma-
trisen är skapad efter de argument som undersökningen samlat samt de effekter
som formuleras regionala tillväxtavtal.
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1.
Primär
investeringsfas
med direkta
effekter

2.
Sekundära driftseffekter

3.
Lokala & regionala
multiplikatoreffekter

4.
Lokal/regional
attraktivitet.
Imagehöjande
effekt.

5.
Krativitetsskapande
effekter/kompetensutveckling/
nätverksuppbyggnad

6.
Estetiska/historiska/
symboliskt identitets-
skapande värden.
Allemansrätten till
historien.

7.
Lokalt
engagemang.
Hög
civilitetsgrad.

8.
Politiska centrala miljö- och
kulturmål.

9.
Fysiska och
psykosociala
hälsoaspekter.

Effekter på lång siktEffekter på kort sikt

Lätt
kvantifierbara
effekter

Svår
kvantififierbara
effekter

Figur : Klassificering av regionala tillväxteffekter efter två dimensioner med rubrikinnehåll.

Matrisen redovisas i sin helhet som bilaga.
Dessa val av metoder ska betraktas som ett första försök att exponera möjlighe-

ter inför framtida forskningssatsningar inom kulturarvssektorn som instrumentell
resurs.
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. Bakgrund

Som bakgrund till rapportens redovisning av länsantikvariernas arbete med ut-
veckling och framtida strategier för sitt arbetsområde är det nödvändigt att ge en
beskrivning av relationen mellan tillväxtprocesser och kulturarvsresurser.

Den regionala kartan har i och med inträdet i den europeiska unionen med ti-
den ritats om av regering och riksdag. Detta innebär i korthet att nationalstaten
som administrativt begrepp har tonats ner och den regionala dimensionen har fått
en alltmer ökad betydelse för tillväxten. Kulturmiljövården och dess företrädare har
fått nya arenor och samarbetsmöjligheter att spela ut sina resurser på, exempelvis
storlän, vilket även givit förutsättningar för en bredare syn på kulturmiljövårdens
roll i samhällsutvecklingen. Exempel på detta är kultursatsningar som givit stra-
tegiska funktioner i regionala utvecklingsplaner, samt formuleringar i program-
dokument () för : s strukturfonder. En bredare syn på kulturmiljövårdens
kompetensområde har satt fokus på en del positiva möjligheter, men även aktuali-
serat nya problemställningar.

Regeringen visar på nya förutsättningar för kulturmiljövården i  års betän-
kande för kulturpolitikens inriktning och under rubriken “Att ta till vara och bruka
kulturarven” lyfts kulturmiljövården fram som en resurs i ett bredare perspektiv än
vad  års kulturutredning anger. Kulturarvens betydelse i regionalpolitiska be-
dömningar och dess betydelse för livsmiljön betonas. Kulturmiljövård uppfattas i
utredningen som “ett fält som utvecklats tydligt” och “som ställer krav på med-
vetenhet och resursutnyttjande” i det regionala utvecklingsarbetet. Detta medför,
enligt författarna, ett ökat behov av kulturhistorisk kompetens och resurser på re-
gional och lokal nivå.

Av utredningen framgår att politiska åtgärder inom kulturmiljövården kräver en
annan uppsättning instrument än för den övriga kulturpolitiken. I sammanhang-
et nämns ansvarsområden som jordbruk, naturvård, samhällsplanering, byggan-
de och boende med kopplingar till kulturmiljövården. Sammanfattningsvis skriver
utredarna att kulturarvspolitik handlar om beredskap och samspel, om kunskaps-
uppbyggnad och förmedling samt om förvaltning och att ytterligare utveckla kul-
turmiljövården utifrån tidigare generationers erfarenheter.

De samlade kulturmiljövårdsmyndigheterna, dvs. , Statens kulturråd och
länsstyrelserna, har tillsammans med museer, arkiv och bibliotek uppdraget att
svara för den samhällsuppgift som finns bunden till de kulturpolitiska målen “ta
ansvar för kulturarven och främja ett positiv bruk av dem”. När det gäller fördel-
ning av roller och ansvar mellan dessa kulturmiljövårdande myndigheter är situa-
tionen problematisk.

Riksantikvarieämbetets uppdrag från regeringen sammanfattas i utredningen
med “att  ska dokumentera, värdera och bevara kulturarvet”. Uppdraget har
brutits ned i följande mål:

De övergripande målen för den statliga kulturmiljöorganisationen är att

✗ bevara och förmedla kulturarvet,
✗ stärka den lokala kulturella identiteten,
✗ syfta till kontinuitet i utvecklingen av den yttre miljön,
✗ möta hoten mot kulturmiljön, och att
✗ bidra till att öka medvetenheten om estetiska värden och historiska samman-

hang.

Målen uttrycks i  års betänkande som sektorsmål för kulturmiljövården
med förankring i politiska direktiv som fördes fram i en proposition /:

“Om kulturmiljövård”. Riksantikvarieämbetet har i uppgift att som central myn-
dighet arbeta för att dessa mål för den statliga kulturmiljöorganisationens uppnås.

  : s 

. Bakgrund 



Sedan  har Riksantikvarieämbetet medverkat i arbetet med framtagandet av
regionala tillväxtavtal. Under  har ingåtts två avtal om samverkan och medfi-
nansiering, ett pilotprojekt i Östergötlands län och en förstudie i Västernorrlands
län. Vidare har myndigheten deltagit i genomförandet av åtgärderna genom att
bidra med sakkunskap och stöd.  fick i regleringsbrevet för år  i uppdrag
att rapportera rörande myndighetens engagemang i de regionala tillväxtavtalen. En
beskrivning av hur  ser på sin roll i arbetet med de regionala tillväxtavtalen samt
hur detta avspeglas i myndighetens engagemang kan sammanfattas på följande vis:

 förhåller sig positiv till arbetsformen samt syftet med tillväxtavtalen men
anser att kulturarvsfrågorna har större potential som regional utvecklingsfaktor än
vad som framkommit i tillväxtavtalen. :s arbete syftar till att lyfta fram kultur-
arvet och kulturmiljön som resurs för en hållbar tillväxt samt fördjupa det tvär-
sektoriella samarbetet och därmed skapa förutsättningar för kulturmiljövärden att
integreras på såväl nationella som regionala utvecklingsnivåer.

 har i en rapport till kulturdepartementet () gjort en sammanfattan-
de bedömning av hur kulturarvsaspekterna tillvaratagits i de regionala tillväxtav-
talen. Rapporten har bl. a satt fokus på riskerna med en alltför snäv definition av
tillväxtbegreppet där åtgärder förväntas leda till mätbara resultat på kort sikt. En
konsekvens av detta har varit att det finns län där man har uteslutit eller bortpriori-
terat långsiktiga satsningar på kulturarvet. En sammanfattande bedömning av 

är att “flera av förslagen inte tillräckligt tillvaratar kulturarvets potential för eko-
nomisk och regional utveckling”. Som en följd av denna bedömning pekar  på
att “det finns en risk för att även de slutgiltiga avtalen kommer att sakna en tydlig
kulturarvsstrategi”.

I en senare undersökning sammanställd av  () undersöks kulturmil-
jösektorns erfarenheter från arbetet med regionala tillväxtavtal.

Av undersökningen framgår att kulturmiljöns betydelse för livsmiljö och regi-
onal utveckling har förtydligats även om brister i förståelsen för kulturresurserna
kvarstår.

I april  tog riksdagen beslut om femton nationella miljömål som formuleras
i propositionen /: Svenska miljömål. Inom nio av dessa miljömål kom-
mer riksantikvarieämbetet att utveckla och föreslå nya delmål och åtgärder gäl-
lande miljöns kulturvärden. De kulturminnen och kulturmiljöer  menar ska
uppmärksammas i miljömålsarbetet är resultatet av de utvecklingsprocesser som
format Sverige. Exempel på utvecklingsprocesser anges historiska skeenden inom
agrar- och industrisamhället.

: s regionenhets erfarenheter visar att det för närvarande saknas analyser,
metoder och rutiner rörande om och hur det materiella och det immateriella kul-
turarvet är eller kan bli en resurs för regional och/eller lokal utveckling. Också
en översiktlig genomgång av litteratur- och forskningsläget styrker regionenhetens
uppfattning om att adekvata instrument och metoder för att mäta kulturarvets be-
tydelse för regional utveckling saknas.

Även Naturvårdsverket belyser kulturarvet som en väsentlig del av regionernas
miljöarbete och dess strategiska användning i de regionala tillväxtavtalen. I remiss-
upplagan av rapporten Miljöprofil på de regionala tillväxtavtalen uttrycks ambitio-
nen för en ökad användning av s.k. strategiska miljöbedömningar, . Rapporten
förordar att en bred definition av begreppet miljö vid användningen av  och
föreslås till exempel inbegripa ekologiska förhållanden, kulturmiljö, folkhälsa och
hushållning med naturresurser. Utöver dessa aspekter kan en  även inkludera
sociala, socioekonomiska och samhällsekonomiska förhållanden.

Med dessa erfarenheter som bakgrund har  tillsammans med Riksantik-
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varieämbetet initierat utvecklandet av ett forskningsprojekt, Kulturarvet som resurs
för regional utveckling.

Tidpunkten för denna process är extra intressant med tanke på fortsatta för-
handlingsprocesser kring regionala tillväxtavtal och på de förväntade effekterna
av : s nya strukturfondsorganisation. I och med nya medlemsländers inträde i
unionen kommer Sverige att få väsentligt sämre utdelning av centrala medel, t.ex.
via s.k. strukturfonder. Genom  års avslut upphör de insatser Sverige hittills
har åtnjutit genom sitt medlemskap i den europeiska unionen. Dessutom är det av
principiellt intresse för identifiering av hur olika politikområden får utrymme i de
regionala tillväxtavtalen och hur dessa områden interagerar med varandra.

Tidpunkten är också viktigt med tanke på de senaste årens omorganiseringar
inom svensk länsförvaltning. De nationella direktiven rörande den roll kulturmil-
jövården ska spela vid sidan av andra samhällssektorer har hittills varit svaga och
nuvarande struktur har skapat regionala variationer kring hur kulturmiljösektorn
hanteras. Försöksverksamheten med regionförbund har dessutom skapat nya för-
utsättningar för kulturmiljövården, speciellt i ett utvecklingsperspektiv.

Det intresse som  delar med Riksantikvarieämbetet när det gäller kultur-
arvet och dess relation till regional tillväxt bottnar i en övertygelse om den kraft
och utvecklingspotential vårt gemensamma kulturarv bär på.

Under hösten  arbetar  fram ett forskningsprogram med syftet att
öka kunskapen om kulturarvets ekonomiska och sociala betydelse för regional ut-
veckling och tillväxt. Som tidigare nämnts sker arbetet på uppdrag av Riksantik-
varieämbetet. Inom ramen för programarbetet har  genomfört en genom-
gång av de regionala tillväxtavtalen för att identifiera vilken argumentarsenal för
beaktande av kulturarvsvärden som har utvecklats under avtalsarbetet samt för
att värdera dessa argument på en framgångsskala. Den empiriska delen behand-
lar kulturmiljöområdet i ett instrumentellt perspektiv. Hur ser utformningen av
argumenten ut när kulturmiljöobjekten ges betydelse i ett specifikt utvecklingssyf-
te?

I arbetet ingår även en intervjuundersökning i syfte att identifiera argumenta-
tionsmönster hos svenska länsantikvarier i deras arbete med regionala tillväxtavtal
under slutet av -talet. Denna rapport syftar även till att belysa möjliga instru-
mentella värden inom kulturarvssektorn samt identifiera vilka argument som visat
sig mer eller mindre framgångsrika i arbete med tillväxtavtalen. Arbetet verkar där-
med som ett inslag i utvecklingen av den regionala kulturmiljövården.

. Bakgrund 





. Tillväxtbegreppet

Regeringen lanserade i propositionen Regional tillväxt (/:) ett förslag till
mål och riktlinjer för regionalpolitiken och en ny regional näringspolitik. Förslagen
gavs tyngdpunkt på samhällssektorer med ekonomisk bärighet och utgångspunk-
ten för den regionala näringspolitiken är att “den ekonomiska tillväxten i Sverige
kan öka genom att den tillväxtpotential som finns i alla regioner bättre tas tillva-
ra genom att näringspolitiken regionaliseras och anpassas till lokala och regionala
förutsättningar”.

Regeringen hyser i propositionen stort förtroende för näringspolitikens effekter
på den regionala utvecklingen, åtminstone ur ett ekonomiskt perspektiv.

Det faktum att tillväxtbegreppet är starkt ekonomiskt betingat skapar ett fokus
på kvantitativa effekter av regionernas utnyttjande av sina egna förutsättningar,
en stärkt konkurrenskraft samt på den regionala arbetsmarknadssituationen. Mot
denna bakgrund föreslår regeringen att näringspolitikens mål formas “utifrån de
förutsättningar som finns i varje region stimulera till en hållbar ekonomisk tillväxt
som kan bidra till fler och växande företag och därmed ökad sysselsättning för både
kvinnor och män.”

I propositionen förs argument för en ökad integration mellan olika politikom-
råden fram, som syftar till ökad samordning av områden som har ekonomisk till-
växt som främsta mål. Knutet till detta mål föreslås ett program för utarbetande av
regionala tillväxtavtal. I tillväxtdiskussioner ställs mått för begreppet tillväxt och
exempel på det är befolkningstal och sysselsättningsgraden.

I promemorian “Regionala tillväxtavtal – näringslivet i fokus” från ––,
vilken bifogades regeringens erbjudande till länen att utarbeta regionala tillväxtav-
tal finns några styrande formuleringar. Här konstateras att “näringslivets medver-
kan är nödvändig, det är ju där tillväxten skall ske. Det är således väsentligt att
näringslivet ges stora möjligheter att medverka i och påverka utformningen av de
regionala tillväxtavtalen”.

På näringsdepartementets hemsida så finns en klart uttryckt definition av till-
växtbegreppet.

I inledningen under rubriken Hållbar tillväxt i hela Sverige menar regeringen att
“den samlade produktionen i landet ökar. Tillväxtpolitik innebär åtgärder för att
öka produktiviteten och skapa fler jobb. I tillväxtpolitiken ryms därför så skiftande
frågor som utbildning, forskning, informationsteknologi, konkurrens, transport-
system, arbetslöshet, lönebildning, skattesystem och samhällsregler för företag. En
tillväxtpolitik måste utgå från detta helhetsperspektiv”.

. Arbetsmarknadseffekter

Dokumentation kring förväntat resultat av satsningar där arbetsmarknadsmedel
använts finns i form av en rapport från Riksantikvarieämbetet utgiven . Rap-
porten är ett resultat av det uppdrag som regeringen givit  att analysera hur,
samt i vilken omfattning, sysselsättningsinsatser kommer kulturmiljön till del via
 mellan budgetåren / tom /. Insatserna uppgår för perioden till
 miljoner kronor.

I : s redovisning av möjligheter respektive hinder med de regionala till-
växtavtalen från    så nämns vägledande siffror. Enligt : s kartläggning

 Prop. /: s 

 Prop. /: s 

  Regionala tillväxtavtal.

 http://www.naring.regeringen.se/tillvaxt/index.htm
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för perioden / beslutade länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar om ca
 miljoner kronor i stöd till projekt inom kulturmiljöområdet. Detta genererade
sysselsättning för ca   arbetslösa (s), summerat som årsarbeten till cirka .
Siffrorna bygger på intervjuer med länsarbetsnämnder och länsantikvarier och in-
kluderar inte arbetstillfällen som uppstått inom den ordinarie arbetsmarknaden
och de särskilda sysselsättningsstimulerande satsningar på kulturmiljöområdet be-
slutade av regeringen.

I rapporten redovisas vilka arbetsmarknadsinsatser som genomförts på kul-
turmiljöområdet under  och  samt de erfarenheter som insatserna gene-
rerat. Exempel är positiva effekter på sysselsättningen, både på kort och på lång
sikt. Vidare redovisar  förslag på fortsatt utvecklingsarbete.

Erfarenheterna som gjorts handlar i generella drag om de positiva arbetsmark-
nadseffekter som kulturmiljövårdande insatser skapar. Insatserna innebär som re-
gel att den ordinarie arbetskraften inte blir undanträngd från renoveringsprojekt
som inte blir utförda utan arbetsmarknadsmedel. Erfarenheter visar på att kultur-
historiska värdefulla miljöer och byggnader kan fungera som konjunkturstabilisa-
tor för att i en lågkonjunktur minska den öppna arbetslösheten inom t.ex. byggsek-
torn. Kunskapsuppbyggnad på kulturmiljöområdet ger deltagarna en stärkt kom-
petensprofil på arbetsmarknaden och en potential att starta egna verksamheter
med inriktning på kulturmiljösektorn. Detta gäller särskilt med tanke på byggsek-
torn. Vidare anses arbeten inom byggnadsvård vara speciellt arbetsintensiva och
direkt generera en stor sysselsättning och kompetensuppbyggnad dels inom det
specifika projektet men även inom binäringar som berörs.

Förslag på fortsatta utvecklingsarbeten delar  upp i fyra huvudområden:

✗ Åtgärder för att stimulera sysselsättning genom kulturmiljöinsatser t. ex inom
det regionala utvecklingsarbetet.

✗ Kompetensutveckling i byggnadsvård med bl. a en introduktionsutbildning i
byggnadsvård för byggnadsarbetare.

✗ Förbättrad uppföljning och kunskapsspridning av samverkandsprojekt inom
kulturmiljöområdet. Det finns en potential i förändringen av länsstyrelsernas
statsbidrag till kulturmiljösektorn.

✗ Behov av ökad samverkan på regional och lokal nivå.

I undersökningen förekommer ett fall där länsarbetsnämndens argument för
sitt engagemang i kulturmiljövårdsammanhang uppgavs vara “få till stånd billiga
arbetstillfällen” vilket visar en något endimensionell bild av det förtroende kul-
turmiljösektorn har som positiv generator på arbetsmarknaden.

En problemställning som kan utforskas djupare handlar om kulturmiljövårdens
mål och dess eventuella beroende av arbetsmarknadsmedel för måluppfyllelse. En
kanske provocerande tanke är att hur en lågkonjunktur med stor arbetslöshet bl. a
bland byggnadskompetent personal genererar en högkonjunktur för kulturmiljö-
vårdsektorn.

I “Sysselsättnings- insatser inom kulturmiljöområdet från arbetsmarknads- och
kulturmiljösynpunkt” diskuteras effekterna av arbetsmarknadsmedel inom kul-
turmiljöområdet och det konstateras att under perioden – har arbetsmark-
nadsmedel gjort att ett flertal “omöjliga” kulturmiljöprojekt kunnat genomföras
på ett tillfredsställande sätt. Under -talets höga arbetslöshet har regeringen
dock ställt höga volymkrav på avsättningen ur arbetsmarknadsmedel vilket för-
svårat : s och kulturmiljösektorns förutsättningar att använda medlen med
hänvisning till sektorns relativt kostnadskrävande åtgärder. Det finns således ingen
automatik i relationen lågkonjunktur och ökat antal kulturmiljösatsningar.

Innehållet i centrala och regionala dokument som berör den regionala utveck-
lingen domineras alltså av näringslivsfrågor kopplade till sysselsättning och eko-
nomisk tillväxt. Ungdomar, kvinnor, etniska minoriteter, miljö- och kulturfrågor
hanteras ofta i dessa sammanhang som utsatta och marginaliserade politikområ-
den och blir därför placerade i fåran för extra insatser från samhället. Det finns ett
betydande godtycke visande i vilka utvecklingssammanhang de samtidigt kan ses
som instrument för en expanderande regional ekonomi.
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Denna rapport är alltför begränsad för att undersöka hur regionala och natio-
nella näringslivsintressen ser på sin roll i relation till samhällsintressen som inte
kan definiera sin verksamhet i enkla ekonomiska termer. Det är en utmaning för
ekonomisk och samhällsvetenskaplig forskning speciellt i det perspektivet att stora
delar av näringslivet samtidigt gör avvägningar som söker stöd i design- kultur-
och kommunikationsberoende ekonomier.

Nedan följer en kortfattad beskrivning över utvalda samhällssektorer som har
bäring in i kulturarvsfrågor men som inte automatiskt ses som autonoma sam-
hällsresurser i de regionala tillväxtdiskussionerna.

. Tillväxtbegreppet 





. Kulturmiljövårdens betydelse

Det råder idag konsensus om att på lång sikt har kulturmiljövården betydelse för
historieförankring samt för nationell och regional identitetsbyggnad. Kulturmiljö-
vården arbetar ofta med bevarandevärda objekt som på kort sikt har relativt låga
tillväxtvärden och därmed svårligen kan definieras som betydande vinstgenerato-
rer i ett tillväxtperspektiv.

Företrädare för kulturmiljövården uppger ofta att begrepp som bevarande, tra-
ditionell, antikvarisk-, och museala behov har svag genomslagskraft i samhälls-
strukturer där regionalitet och tillväxt är centrala begrepp.

Anledningen tycks bottna i en attityd till natur- kulturmiljövården som strikt
museal- och bevarande-orienterad. I regionala tillväxtavtal förekommer ofta en ar-
gumentationslogik som slår fast kulturmiljösektorns egenvärde. I ett sådant kli-
mat kan det var svårt för kulturmiljövårdare att framstå som framtidsvisionära
tillväxtstrateger.

Följdriktigt finns en växande efterfrågan på kompetens bland landets kulturmil-
jövårdare när det gäller förmågan att identifiera tillväxtrelaterade argument och
föra fram argumenten till rätt målgrupp.

Med detta som bakgrund bör hypotesbyggnad kring kulturmiljövård och till-
växt rimligen kunna fokuseras på samverkan mellan kulturarvssektorn och andra
samhällsintressen samt de utvecklingspotentialer som denna samverkan frigör.
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. Framtidens nyttjare

Inom samhällssektorer med ingångar och intresse i kulturarvsfrågor finns grupper
som inom ramen för ett näringsfång eller via ett fritidsintresse arbetar med kul-
turhistoriska miljöer och händelser. Medeltidsveckan i Visby är ett tydligt exempel
på detta. Sedan tidigt  – tal har förts ett samtal kring ett ökat instrumentellt
uttag ur kulturhistoriska värden vilket även fört med sig att olika samhällsgrupper
kommit att använda kulturarvsvärden som språngbräda för sin verksamhet.

I framtiden kommer vi kanske att få uppleva perspektiv som gör anspråk på kul-
turarvet och relaterar sin verksamhet till speciellt utvalda delar av vår historia. Som
en illustration på processer som redan idag är aktiverade redovisas en kortfattad
skiss på fyra olika perspektiv med tydliga gränssnitt gentemot kulturmiljövården;
ungdomsperspektivet, genusperspektivet, etnicitetsperspektiv samt miljöperspek-
tivet.

. Ungdomsperspektivet

I den nya ekonomin med ett allt ökande informationsflöde tar alltfler ungdomar
del av samhällets resursutbud. Barn och ungdomar är viktiga målgrupper i samhäl-
lets kulturpolitiska arbete i syfte att öka det demokratiska deltagandet. Ungdomar
betraktas som en medveten och kapitalstark konsumentgrupp och som är aktiva
deltagare i formandet av nya trender och samhällsintressen. Ett exempel är intres-
set för miljöarbete, fiktiva medeltida berättelser och kunskap med bäring inom
kulturarvet. Roll- och dataspelsindustrin är en snabbt växande sektor som drar till
sig stora ungdomsgrupper. Ungdomsgrupper som söker sig dit med ett brett in-
tresse för kulturhistoriska sammanhang som exponeras i verksamheten.

Teoribildning på området visar att ungdomars intresse för kulturhistoriska
sammanhang kommer ur sago- och berättartraditioner. Vid insteget i vuxenli-
vet hämtas näringen till dessa behov från andra sammanhang som t.ex. Fantasy-
litteraturen, data- och rollspelsindustrin.

Lotten Gustafsson, etnolog vid Stockholms universitet presenterar en teoribild-
ning som kombinerar frågor om kulturarv och kollektiva minnen. Grunden finns
i diskussioner inom olika kulturvetenskaper idag med begrepp från teorier om lek
och ritual. Exempel kan hämtas från folkloristik, antropologi och teatervetenskap.

Motkrafter och kommersiella intressen är i dessa sammanhang tätt sammanflä-
tade. Medeltidsveckan i Visby uppstod till exempel med dubbla syften. Dels för att
locka fler turister, dels för att folkbilda gotlänningar. Lotten Gustafssons intryck
från sin forskning är att de kommersiella intressena, och även motkrafterna, vuxit
snabbt under senare år. Kanske som en del av upplevelseindustrin.

Sverok, Sveriges roll- och konfliktspelsförbund är ett ideellt riksförbund som
organiserar föreningar. De föreningar som är medlemmar i Sverok har som hu-
vudsyfte att spela sällskapsspel med tonvikt på roll- och konfliktspel. Rollspelen
genomförs ofta på kulturhistoriska teman med medeltid som huvudsaklig inrikt-
ning.

Projektet “Historiska världar” drivs av Historiska museet i samarbete med Sve-
rok i syfte att levandegöra historien. Via Internet har rollspelare och s.k. lajvare
som är intresserade av vikingatid eller medeltid möjlighet att uppleva historiska
världar. Kontexter från vikingatid och medeltid presenteras och utvecklas i dialog
med målgrupperna och ska fungera praktiskt i samband med rollspel och lajvverk-
samhet.

Enligt Christer Pettersson, kanslichef på Sverok, har intresset för historiska mil-
jöer en grund i sagotraditioner. Personer i vuxen ålder hämtar ofta teman ur
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fantasy-litteraturen. När man hört talas om och läst om hjältar, drakar, ont och
gott, ofta i en värld som liknar en idealiserad medeltid eller renässans (fast oftast
med “övernaturliga” inslag som troll och alver) är det ganska naturligt att bli in-
tresserad av hur samhället verkligen såg ut. Breddas dessutom intresserad av lajv
(levande rollspel) dras man nästan självklart till det hantverk som rådde, eftersom
många vill göra egna kläder, utrustning, verktyg och annat för att få ett trovärdigt
leverne under spelet.

En fördel med att just koncentrera sig på den idealiserade historien är att det är
lätt att ha en någorlunda gemensam världsbild även utan djupare studier för då blir
det mer lättillgängligt att spela. De som spelar mer brukar också studera mer för att
öka trovärdigheten. Alla spel är inte specifikt i den nordiska idealiserade historien
utan även andra mer eller mindre kända kulturer som gamla Grekland och “vilda
västern”, men även i helt uppdiktade världar som i “Star Wars” eller helt enkelt i
vår samtid.

. Genusperspektivet

Genusperspektivet har inte bearbetats i någon större utsträckning inom kultur-
arvssektorn. RAÄ gav  ut en skrift "Kön och kulturarvsom ett bidrag till se-
rien: Studier till kulturmiljöprogram i Sverige. Skriften ger en kort översikt över
hur kulturmiljövården hanterar genusproblematiken i sitt arbete och öppnar en
diskussion om hur könsperspektivet speglas i vårt fysiska kulturarv. Inom kultur-
arvssektorn finns en överrepresentation av kvinnor vars intresse för kulturfrågor
får genomslag även i mönster för konsumtion och deltagande.

Inom -förbundet som samlar ca % av de svenska kulturmiljövårdarna
finns samlad statistik som visar könsfördelningen bland anställda som arbetar med
kulturhistoria och närbesläktade yrkeskategorier. Vid en undersökning av könsför-
delningen har  kommit fram till två varianter.

Om man tittar på tjänstebenämningar inom området på den statliga sektorn blir
fördelningen % män och % kvinnor. Går man på den information som 

samlar in årligen via en löneenkät och väljer ut dem som arbetar med kulturmil-
jövård, arkeologi, musealt arbete och konservatorsarbete är fördelningen % män
och % kvinnor. Dessa siffror gäller samtliga arbetsmarknadssektorer.

Det har inte varit möjligt att inom ramen för denna undersökning finna någon
statistik som beskriver sammansättningen av den ideellt engagerade befolkningen
inom kulturmiljövården. I det avseendet kan man endast spekulera.

Kvinnorna finns oftast längre ner i hierarkin bland kulturmiljöintressenterna.
En intressant läsning i ämnet finns i .s skrift kulturmiljövård nr /. Num-
ret har temat “ett annat perspektiv” och redovisar olika perspektiv på kulturmil-
jövårdens arbete med genusproblematiken. Elina Antell skriver i sin presentation
om arbetet med temanumret som en ambition att “uppmärksamma behovet av ett
kvinnoperspektiv inom kulturmiljövården”.

Det är speciellt angeläget med tanke på att den traditionella kulturmiljövården
historiskt har varit mansdominerad både organisatoriskt och innehållsmässigt. An-
tell konstaterar avslutningsvis att genom en perspektivförskjutning kan mångfal-
den identifieras i vår omgivning. En av artikelförfattarna, riksantikvarie Marga-
reta Biörnstad, skriver i sin artikel “En riksantikvaries funderingar” om kvinnor-
nas insteg i kulturmiljövården och gör en jämförelse med utvecklingen i Norge
som då  kommit några steg längre än Sverige. I kulturpolitikens inriktning
 : identifieras tre förekommande variabler bland kulturkonsumenterna
som skapar förändring i konsumtionsmönstret. Dessa är könstillhörighet, utbild-
ningsnivå samt ålder. Av utredningen framgår att den grupp som är mest aktiv på
kulturområdet är unga välutbildade kvinnor.

På förvaltningsnivå där strategiska utvecklingsfrågor och finansieringsproble-
matik hanteras, är ofta män överrepresenterade. Dessa förhållanden skapar speciel-

 SOU : s. 

 Kulturmiljön och den regionala tillväxten



la förutsättningar när kulturarvsvärden ska marknadsföras i tillväxtsammanhang.
Vilket resultat detta får i diskussionen kring kulturarvet som regional tillväxtresurs
kan denna rapport endast spekulera om. Det är nödvändigt att i detta sammanhang
peka på det faktum att det i regionala tillväxtavtal ofta förekommer formuleringar
kring genusperspektiv och kulturmiljövård under samma rubrik.

. Etnicitetsperspektivet

I Kulturpolitikens inriktning (s ), betonas vikten av kunskap om och förståel-
se för det samhälle man lever i och de historiska skeenden som format det. Bl.a.
utgår man utifrån det faktum att svenskarna lever i ett mångkulturellt samhälle i
en tid med ett högt förändringstempo och med ökande befolkningsomflyttningar
samt en internationaliseringsprocess med -medlemsskap och många olika etnis-
ka grupper som invandrat till Sverige. Utredningen betonar risken med att tappa
fotfästet i sin egen historia och kulturidentitet i rädsla att framstå som avståndsta-
gande till det främmande.

I ett hierarkiskt perspektiv så kan den misstänksamme få intrycket av att den
svenska kulturpolitiken vill stimulera till en ökad integration via ett gemensamt
kulturarv. Detta framgår även tydligt av : s betoning på de kulturella likheter
som finns inom unionen. Det marginaliserade kulturområdet blir en lämplig arena
för olika etniska grupper att exploatera sitt eget kulturarv på. Det finns anledning
att titta närmare på hur andra politikområden tar upp etnicitet som en utveck-
lingsfaktor. Utredningen definierar kulturarven som en brygga mellan människor
som förenar identitet och förankring och höjer en varningsflagg för riskerna med
ett felaktigt utnyttjande av kulturarvssymboler.

Till saken hör att stora delar av litteraturen på kulturområdet beskriver kul-
turarvets effekter på tillväxt och utveckling som positiva samband. Negativa effek-
ter nämns i begränsad omfattning. När så sker handlar det huvudsakligen om att
kulturarvet kan användas i aggressions- och förtryckarsammanhang. Utveckling-
en i det forna Jugoslavien är ett dystert exempel på detta. Andra negativa samband
handlar om hur kulturarvet riskerar utsättas för förslitning i samband med ett ökat
brukande.

. Miljöperspektivet

I remissupplagan av rapporten “Miljöprofil på de regionala tillväxtavtalen” redovi-
sar Naturvårdsverket resultaten från ett pilotlänsprojekt som genomfördes under
våren .

I rapporten redovisas olika aspekter på tillväxt och miljö och utredningen fram-
håller att levande kulturhistoriska miljöer är viktiga för en orts eller en regions at-
traktivitet. De intresserar besökare och de erbjuder de fastboende en omgivning
att trivas varaktigt i. Tillväxtpotentialen ligger förutom i tillgängligt kapital och go-
da kommunikationer även i platsens eller ortens historia och dess egenart. Det
finns således en anledning att söka gemensamma nämnare för kulturmiljösektorn
och det som i dagligt tal definieras som miljöarbete. Rapporten betonar även vik-
ten av att ett analysarbete startas över hur kultur- och naturvärdena kan utvecklas
och tillvaratas för att stärka regionens attraktionskraft för turism, boende och fö-
retagsetablering.

  : s 
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. Länsantikvariernas erfarenheter

I resultatpresentationen har vi valt tre olika former av redovisningsmetoder. I en
första del redovisas undersökningsmaterialet utifrån frågeformulärets sex fråge-
ställningar, se s. . Efter en tolkningsbearbetning har materialet applicerats på ma-
trisen och resultatet finns presenterat i rapporteringens andra del. Där är svaren
sammanställda under varje matrisruta med matrisens rubriker samt svarens hu-
vudinnehåll.

Tolkningsarbetet har utgått från att denna studie först och främst är kvantitativt
präglad men där kvalitativa inslag förekommer i så motto att intervjuerna inne-
håller moment där författaren tolkar svaren på ett sätt så att applicering i matrisen
har blivit möjlig. Jag är medveten om att en sådan förfaringsmetod kan medföra
precisionsproblem och har därför kontinuerligt sökt undvika att egna värderingar
påverkat resultatet.

Under tolkningsprocessen har det uppstått svårigheter gällande gränsdragning-
ar mellan olika tillväxteffekter, dels i beaktande av tidsperspektivet, dels beträffande
möjligheten att kvantifiera förväntade effekter. Svårigheterna har dock inte hindrat
att ett preliminärt schema kunnat göras och därmed visa på tendenser och mönster.
Det finns även en mängd information som inte varit möjliga att placera i matrisen.
Denna information redovisas i viss utsträckning under rubriken; Redovisning med
intervjufrågor som underlag. Annan information som är bunden till en avgränsad
region har inte tagits med i redovisningen.

Den tredje och avslutande redovisningen visar förekomsten av nyckelbegrepp
som undersökningen präglats av. Nyckelordsredovisning går i stort ut på att visa
på tendenser när det gäller språkbruket hos länsantikvarierna vid intervjutillfället.

. Redovisning med intervjufrågorna som underlag

I syfte att komplettera den bild som redovisats tidigare har en schematisk översikt
konstruerats utifrån en alternativ indelning. Diagrammet i figur  visar inom vilka
begreppsområden som informanterna anger sina argument för kulturmiljövården.
Diagrammet redovisar frekvensen av identifierade nyckelord bland svaren på fråga
. Dessa har i sin tur delats upp i två huvudgrupper. Den första gruppen innehål-
ler begrepp med estetiska, socialpsykologiska, i tillväxtsammanhang, svårdefiniera-
de värden. (Mjuka). Den andra gruppen innehåller begrepp med ekonomiskt och
kvantitativt, i tillväxtsammanhang, lätt mätbara värden. (Hårda).

Diagrammet visar de nyckelord som har högsta frekvens (.a tom. .e plats) i
båda grupperna. Totala antalet förekomster är . En total listning av identifierade
nyckelord finns som bilaga.

Av diagrammet kan det konstateras att besöksrelaterade argument har en högs-
ta svarsfrekvens. Se även bilaga.  regioner nämner besöks- eller turistrelaterade
argument under fråga ett. Besöksnäringsaspekten rymmer naturligt uppfyllandet
av andra kvalitetsmål som attraktivitet, sysselsättning och identitet. Många av in-
formanterna betonar följdriktigt vikten av en helhetssyn på kulturmiljöfrågorna.
Informationen och signalerna blir felaktiga om de skiftande målen, både kulturpo-
litiska som ekonomiska, skiljs åt.

Följande redovisning av intervjuundersökningen följer frågeställningarna 

t.o.m. .
Fråga : Vilken sorts argument för beaktande av kulturarvsvärden har du/ni

främst använt för att få med kulturarvsobjekt i det regionala utvecklingsarbetet
generellt?

Marknadsföring av regionen med attraktionsrelaterade argument uppges vid
intervjutillfället användas i nio regioner. Näringslivet marknadsför sina verksam-
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Figur : Frekvensen av indelade nyckelord bland svaren på fråga . Hårda, (t.v.); ekonomiskt,
kvantitativt lätt definierbara värden. Mjuka, (t.h.); estetiska, socialpsykologiska, svårdefini-
erbara värden.

heter med hjälp av länets kulturhistoriska värden. Arbetsmarknadspolitiska avvä-
ganden leder till marknadsföringsinsatser i syfte att attrahera välutbildad arbets-
kraft. Skapa nationellt och internationellt intresse för regionen är i vissa fall ett
starkt argument.

Sysselsättnings- och arbetsmarknadsrelaterade argument förekommer i cirka
hälften av regionerna. I tio regioner nämns denna variabel som förekommande ar-
gument. Argument för en god livsmiljö kommer också högt upp i rangordningen.
I nio regioner anges god livsmiljö förekomma som argument. I detta sammanhang
bör betonas att i argumentationen för kulturmiljövården kombineras argument
som god livsmiljö och hög attraktion.

Frekvensen på begreppet “tillgång“ förekommer vid intervjutillfället i fem regi-
oner. Begreppet anses innehålla följande företeelser: Besöksnäring, forskning, fö-
retagande, kunskapsbildning samt samhällsplanering.

Ett annat starkt argument är “upprustade kulturmiljöer“ som en effekt av mer
instrumentellt fokuserade effektmål. Förekommande argument är av mer generell
karaktär som “vård av natur- och fornmiljöer“. En målsättning som anges utgöra
en naturlig del av livsmiljöarbetet i en region. En informant vittnar om ett interna-
tionellt intresse för regionens miljöarbete vilket underlättar argumentationen för
kulturmiljöföreträdarna.

Konsthistoriskt kulturarv motiverar olika aktörer att stödja renovering och ex-
ploatering av äldre miljöer där konstnärer av regional och nationell betydelse ver-
kat.

Företrädare för kulturmiljövården i undersökningen poängterar även kulturens
och kulturarvets autonoma ställning i samhället och en helhetssyn på tillväxtbe-
greppet som förutsättningar för att kulturmiljövårdande insatser ska kunna verka
som resurs i det regionala utvecklingsarbetet. Nedan så redovisas några i under-
sökningen förekommande argumentationsteman.

Identitetsargument

I undersökningen förekommer identitetsrelaterade argument i åtta av de nitton
intervjuade regionerna.

Identitetsargumenten innehåller satsningar på livsmiljö med betydelse för den
personliga utvecklingen. I identitetsbegreppet förekommer även sociala värden
som rotfasthet, grundtrygghet, hemkänsla. De individrelaterade argumenten upp-
ges i vissa fall vara gångbara i ett framtidsperspektiv där en trygg identitet skapar
framtidstro hos individen och kraft att se möjligheter inför framtiden. En kun-
skap om och en förankring i kulturarvet skapar individer som ser hur historien har
förändrat deras levnadsvillkor och ska enligt detta synsätt kunna mobilisera nytän-
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kande och finna alternativa lösningar. Andra individrelaterade argument som åter-
kommer med syftet att stimulera regioninvånarnas nyfikenhet på om det egna kul-
turarvet och på detta vis skapa ökad kunskap och medvetenhet om kulturmiljöer
och dess möjligheter.

En intressant aspekt av allmänhetens intresse för sitt eget kulturarv är att akti-
viteter skapar nya kreativa miljöer och ökar kunskapsuppbyggnaden främst med
avseende på nytänkande och alternativa lösningar.

Näringslivsargument

Näringsliv och företagande har stort utrymme och förtroende hos kulturmiljöföre-
trädare i tillväxtsammanhang. Detta utrymme gestaltar sig främst inom besöksnä-
ringen men även inom hantverkare som ser utkomstmöjligheter inom ramen för
äldre tekniker, verktyg och material. Regionala utvecklingsprojekt vittnar om ska-
pande av verksamheter med både lokal och regional betydelse t.ex. industrimiljöer
som övergår i konstnärskollektiv. Det finns i arbetsprocessen med  således en
förväntan på kulturmiljövården avseende näringslivets möjligheter. Ett antal av re-
spondenterna uttrycker förhoppningar om att förändringsarbete ska skapa ökat ut-
rymme för näringslivsperspektivet inom kulturmiljövården. Andra ställer sig mer
tveksamma till en sådan utveckling.

Kunskapsargument

Kunskapsuppbyggnadsprocessen är en viktig utvecklingsfaktor inom kulturmiljö-
sektorn. Det finns olika ingångar i denna möjlighet.

✗ Byggnadsarbetare som får utbildning i äldre byggtekniker- och material under
en renoveringsfas. I detta sammanhang överförs även kunskaper om ideologis-
ka avväganden som kulturmiljösektorn ofta får brottas med.

✗ Natur- och teknikområdet som kompetensområde satt i sitt historiska sam-
manhang beräknas skapa ett ökat intresse för natur- och teknikorienterade
samhällssektorer hos unga människor. I en region som saknar en välutbildad
arbetskraft inom dessa discipliner kan industrihistoriska satsningar på sikt ge-
nerera en regional rekryteringsbas till förmån för näringslivet.

✗ Levandegöra och stärka kulturarvsobjekt med ökad tillgänglighet med pedago-
giska insatser. Det finns t. ex. en stor potential inom kulturmiljösektorn med
avseende på besöksnäringens möjligheter att utveckla kulturmiljövård som re-
kreationsidé.

✗ Övriga förekommande argument för kulturmiljövården som stöder insteg in-
om andra samhällssektorer är t. ex. insatsområdet “livslångt lärande“. Kulturhi-
storiska miljöer anses skapa möjligheter att förstärka andra kulturupplevelser,
till exempel i möte med bildkonsten samt inom event-industrin. Ett starkt ar-
gument i detta sammanhang är den ekonomiska vinstpotential för en region i
form av multiplikatoreffekter.

Analys och slutsatser

Generellt visar undersökningsresultatet att incitamenten för att utveckla argumen-
tationskedjor inom kulturmiljösektorn är svaga. I en jämförelse med andra sam-
hällssektorer såsom näringslivs- ekonomi- livmedels- och byggsektorn har kul-
turmiljövården en svår uppgift i arbetet med att förankra kulturmiljövärden i re-
gionala utvecklingsstrategier. Internationellt sett så ligger Sverige bra till med sina
satsningar på kulturmiljöområdet även om länder som Frankrike och England har
en djupare och självklarare förankring i de breda folklagren.

Av undersökningsresultatet framkommer att begreppet “identitet” bör proble-
matiseras ytterligare. Speciellt inför det faktum att begreppet ofta utsätts för ett
alltför ytligt användande i tillväxtsammanhang. Det är viktigt att identifiera och
definiera vilken typ av identitet som avses. En inåtvänd identitetsprofil kan stimu-
lera främlingsfientlighet och ett negativt förhållningssätt till det egna kulturarvet
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medan en öppen identitetsprofil bär på förändringsbenägenhet samt en ambition
att samarbeta med andra regioner. Det förutsätts finnas en koppling mellan stärkt
identitet och regional tillväxt. Forskning på området kan ge en vägledning om hur
dessa kopplingar ser ut och på vilket sätt dessa ska utnyttjas för uppfyllandet av
regionala och nationella utvecklingsmål.

Efter arbetet med denna undersökning så framkommer att det nationella kul-
turarvet är vidhängt mycket starka värderingar samtidigt som det inte uppmärk-
sammas särskilt i det vardagliga samhällslivet. Det kan liknas vid uttrycket “man
saknar inte kon förrän hon har lämnat båset”.

I konsumtionen av kulturarvet sker åtnjutningen under en omedveten upplevel-
seprocess. Detta gäller även när tillgängligheten sjunker. Vi upplever saknad efter
ett historiskt sammanhang och mår sämre, men har svårt att mobilisera en rik-
tad kraft för att skapa jämvikt. Att synliggöra historiens betydelse för individens
utveckling och det gemensamma arvet med debatt och synliga vårdprojekt skapar
rimligen en ökad medvetenhet om dessa samband mellan bevarandearbetet inom
kulturmiljövården och en positiv mobilisering hos en bred befolkning.

Den postmoderna västerländska traditionsbildningen bygger på framtidsper-
spektivet som trosfundament. Historiska sammanhang uppfattas som omodernt
och en person som verkar i historiska sammanhang riskerar att bli betraktad som
traditionalist och i värsta fall nationalist med rasistiska förtecken. I det historiska
konceptet finns även risker för att gamla sår och oförätter ska komma i dagen. Ett
intresse för kulturarvsfrågor kan med skickligt använda verktyg framställas som
en återvändsgränd. Konceptet framtiden har i sin egen diskurs en självklar rätt att
lägga ett eget utvecklingsspår fyllt av möjligheter och mål som hägrar i horisonten
utan någon synbar anledning till historiska tillbakablickar.

Kulturarvssektorn bär på resurser för att skapa förtroende för konceptet histo-
rien i ett framtidsperspektiv. Den bör skapa förutsättningar för att människor ska
kunna utnyttja sina historiekunskaper och kulturarvskompetenser i skapandet av
framtidstro. Undersökningen visar på det förtroende som finns för kulturarvet och
dess bidrag för förändring till mer hållbara lösningar i samhällsbygget.

Ett exempel är projektet “Framtidstro”. Länsmuseernas och Nordiska museets
stora millennieprojekt som ger verktyg och möjlighet för funderingar kring frågor
som rör samhället, samtiden och framtiden. Med utställningsverksamhet, program
och samarbeten vill museerna stimulera fram en konstruktiv framtidsdebatt.

Fråga : Vilken sorts argument har fungerat hos beslutsfattare/partners vid
tillkomsten av det regionala tillväxtavtalet?

Generellt tar de regionala tillväxtavtalen fokus på näringslivsfrågor vilket gör att
ekonomi- och arbetsmarknadsrelaterade argumentationskedjor har stor framgång.
Informanter i undersökningen betonar vikten av att finna argument som fungerar
mot ekonomer. I fyra regioner anges ökad näringsverksamhet som ett framgångs-
rikt argument. Det handlar främst om kultur- och upplevelseturism, äldre bygg-
tekniker och kompetensutveckling.

Med vissa innehållsmässiga variationer finns det i partnerskapen en mottag-
lighet och aktivitet för kulturmiljöfrågor och argument för kulturmiljöns påver-
kansmöjligheter i ett regionalt utvecklingsperspektiv. Av undersökningsresultatet
framgår att i de regioner med väl utvecklade strategier i förhållande till tillväxtavtal
och strukturfonder, finns en övertygelse bland allmänhet, politikerkår och läns-
förvaltning om de positiva effekter som kulturmiljövårdens immateriella värden
skapar. Effekterna har ofta fokus på sysselsättning samt sociala processer som ge-
nererar en ökad positiv identitet. I detta sammanhang framgår även att det specifikt
industrihistoriska kulturarvet bär på många utvecklingsmöjligheter och förtroen-
deskapande koncept.

Argument om det långsiktigt hållbara samhället samt argument som lyfter fram
multiplikatoreffekter har ett antal respondenter positiva erfarenheter av. Kultur-
historiska argument fungerar men breddas och stärks av turistrelaterade resone-
mang. Autenticitetsargumentet fungerar i vissa sammanhang då t.ex. multiplika-
toreffekter kan förväntas.

Regioner som lever med ett visst avfolkningshot samt en obalans mellan oli-
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ka länsdelar använder naturligt migrationsrelaterade argument. I undersökning-
en förekommer positiva bekräftelser på detta strategiska arbete i form av enskilda
kommuner som ökat sin aktivitet i förhållande till kulturmiljövärden och dess till-
växteffekter.

Sysselsättningseffekter uppfattas som positiva och ger extra kraft åt argument
för kulturmiljövård. Sysselsättningsrelaterade argument har i en del regioner vägt
tyngst vid prioriteringar t.ex. inom strukturfonderna.

Exempel på sysselsättningseffekter är hantverkare/byggjobbare som får arbete
och kunskap om äldre material och tekniker. Kunskapsuppbyggnad har stor vikt i
sammanhanget. Andra sysselsättningseffekter i lokalsamhället gäller engagemang-
et, ofta ideellt baserat, kring fornlämningsmiljöer som hålls öppna och tillgängliga
med slyröjning och informationsinsatser.

Attraktivitetsrelaterade argument som handlar om regionens profilskapande
kring dess industrihistoria har mottagits positivt. I detta sammanhang pekar en
informant på riskerna när samhället accepterar näringslivet som uttolkare för vad
som är bevarandevärt och inte. T.ex. turistmål som ligger “rätt” placerade får upp-
märksamhet. De kulturmiljöer som är geografiskt tillgängliga genererar s.k. vinst
för näringen.

Ett mer udda positivt användande av kulturmiljövärden är när andra samhälls-
sektorer använder kulturmiljövårdsinsatser som verktyg för att “tvätta” projekt
som annars riskerar starta en lokal motopinion. I övrigt har kulturmiljövården
använt traditionella argument som betonar praktiskt och ekonomiskt samarbete
samt i vissa fall hänvisar informanten till gällande lagstiftning och centrala mål för
kulturmiljövården. En informant pekar på hur en positiv medial framställning av
kulturmiljövården ger positiva effekter i tillväxtdiskussioner.

Analys och slutsatser

En teori som kan utvecklas bygger på antagandet att arbetet med regionala till-
växtstrategier har svårt att förankras bland regioninnevånare. Situationen skapar
en känsla av isolering hos aktörerna och ett sämre värde på skalan för demokra-
tiskt deltagande. En slutsats som kan dras av resonemanget är att i arbetsklimatet
bland partnerskapen blir det välkommet med praktiska och synliga exempel på
vad tillväxtarbetet kan leda till. Kulturmiljösektorn kan tillhandahålla den typen
av exempel som inte är tyngda av kommersiella intressen och har ett högt inslag av
lokalt engagemang och demokratiskt deltagande.

Ett tydligt och naturligt mönster som framkommer i undersökningen är den
energi och lust att utveckla kulturmiljövården och dess tillväxtpotentialer hos regi-
onala företrädare. Framgång föder framgång är ett slitet men i detta sammanhang
passande uttryck.

Fråga : Vilken sorts argument har istället haft negativa effekter hos besluts-
fattare/partners vid tillkomsten av det regionala tillväxtavtalet?

Många informanter pekar på utanförskapet när det gäller arbetet med det regio-
nala tillväxtavtalet. I vissa regioner har inte kulturmiljösektorn haft någon möjlig-
het att påverka innehållet i tillväxtavtalet. I andra regioner har kulturmiljövärden
tagits med men försvagats i avtalstexten. De flesta informanter ser detta förhållan-
de som ett resultat av det fokus på näringslivsfrågor som tillväxtbegreppet bygger
på.

Kulturmiljöenheter uppger sig inte kunna använda begrepp som bevarande, tra-
ditionell, antikvarisk, museum i sin argumentation. Bakgrunden uppges vara en
ofta förekommande attityd mot natur- kulturmiljövården som en strikt museal
och värdeautonom verksamhet. I ett sådant samtalsklimat kan det vara svårt för
regionala kulturmiljöenheter att framstå som tillväxtstrateger med tvärvetenskap-
liga utvecklingssperspektiv.
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Analys och slutsatser

Generellt uppfattas argument med inslag av kulturautonomi, identitet och beva-
randeargument som negativa. Partnerskapen för tillväxtavtalen arbetar ofta med
för kulturmiljövården korta tidsperspektiv. Situationen gör det svårt för kulturmil-
jöområdet att hävda andra värden än lättdefinierade tillväxteffekter, vilket leder till
att ett renodlat bevarande ofta uppfattas som hämmande för expansionsmöjlighe-
terna och en ekonomisk utveckling.

En slutsats av detta är att kulturarvssektorn måste förbättra sin kompetens och
professionella attityd när det gäller att identifiera argument och föra fram rätt ar-
gument till rätt målgrupp. Även de argument som innehåller tillväxteffekter av mer
långsiktig karaktär.

Ett antal informanter anger regionens starka regionala identitet där som bak-
grund till att “påbud” från nationell nivå, uppfattas negativt. Här anges även regi-
onen bära på en politisk tradition som uppfattar övergripande restriktioner som
hinder för den regionala utvecklingen. Argument med identitetsrelaterade effekter
anges mot den bakgrunden inte vara gångbara i dessa regioner. Ett annat problem
är att olika samhällsintressen har olika bilder inför och definitioner av kulturbe-
greppet.

Fråga : Har en utvärdering av första årets RTA gjorts i er region?
Om Ja:

✗ Hur har aspekter kring kulturmiljövård och kulturarvssatsningar hanterats i
utvärderingen?

✗ Vilket resultat/vilka förändringar har utvärderingen föreslagit?

Av de  tillfrågade regionerna har tolv givit ett negativt svar på fråga fyra. Tre av
dessa hänvisar till centrala dokument från näringsdepartementet och Statens kul-
turråd. Från näringsdepartementet har en central utvärdering givits ut,  :.
Andra hänvisar i förekommande fall till de kulturansvariga inom respektive regi-
onförbund.

Bland de sju regioner som uppgivit att någon form av utvärdering har genom-
förts är kulturmiljövårdsarbetet inom tillväxtavtalet inte utvärderat eller doku-
menterat.

I en region har en första halvtidsuppföljning genomförts. Uppföljningen påvi-
sar bristen på överensstämmelse mellan länets tillväxtavtal och strukturfondspro-
grammen som omfattar flera län. T.ex. har inte kulturmiljöfrågorna en lika uttalad
roll i strukturfondsprogrammen vilket medfört att det ekonomiska utrymmet är
för litet inom vissa av strukturfondernas insatsområden.

I artikeln “kulturen ges plats i tillväxten” (kulturrådets skrift: “info från ” nr
 feb– sid –) beskrivs Västmanlands framgångar på kulturmiljövårdsom-
rådet och i tillväxtsammanhang, speciellt i det regionala tillväxtavtalet.

Artikeln gör gällande att det är främst det industrihistoriska kulturarvet som fått
genomslag i tillväxtdiskussionerna. Avtalsförslaget innehåller skrivningar där det
industrihistoriska kulturarvet bildar stommen i den kulturpolitiska strategi som
presenteras. Argumenten i artikeln för satsningar inom kulturmiljövården är av
traditionellt snitt. God livskvalité för länsborna, attraktiv företagsmiljö samt stora
möjligheter att öka turismen.

Närbefolkningens engagemang och kunskap lyfts i artikeln fram som en viktig
faktor i sammanhanget. Där eldsjälarna framställs som avgörande för resultaten.
Argument som lyfts fram är tydligare kulturhistorisk profil på regionen, det indu-
strihistoriska kulturarvet samt utveckla nya former för entreprenörskap och nät-
verk. Småföretagarverksamhet inom kultursektorn och besöksnäringen framhålls
som nyckelbegrepp.

I en region anges strukturella organisationsförändringar som en viktig punkt i
utvärderingen. I regionens tillväxtavtal ska kulturfrågorna framöver ingå i en större
grupp som behandlar livsmiljöfrågor. Livsmiljö har en betoning på boende, social
ekonomi mm. Kulturmiljösektorn är inbjuden att delta och uppfattas som viktig
i sammanhanget av de övriga aktörerna. I ett annat exempel anges en framtida
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utvärdering innebära en fokusering på hur industrihistoriska miljöer ska anpassas
till näringslivets behov.

Regionala företrädare för kulturmiljövården betonar svårigheterna på rege-
ringsnivå när det gäller att skapa samsyn mellan olika sektorer på kulturområdet.
I ett fall uttalas missnöje med de centralt föreslagna resurserna till kulturmiljö-
sektorn vilket antas försvåra möjligheterna till ett bredare samarbete mellan olika
kulturområden.

En informant anger klart positiva erfarenheter av att de “mjuka” sektorerna som
kultur och natur har tydliggjorts och stärkt sina positioner i utvärdering och i till-
växtdiskussioner. Ett delmål framöver är att vinna gehör för de “andliga” värdena
dvs. mer konstområdesrelaterade frågor. En målsättning är att ge konsten en tydli-
gare plats i det regionala tillväxtavtalet.

Analys och slutsatser

Det är komplicerat att identifiera orsakerna till varför en majoritet av undersök-
ningens respondenter inte har deltagit i eller har kännedom om en utvärdering av
tillväxtavtalet. En orsak kan vara att kulturmiljöföreträdarna har begränsade re-
surser till ett deltagande i arbetet med tillväxtavtalets utvärdering och därmed även
ha kännedom om dessa. Ytterligare utredning kan ge en bättre och tydligare bild
av vilka regioner som har gjort en utvärdering samt hur och i vilken utsträckning
som kulturmiljöfrågor belyses.

Fråga : Vilken sorts argument har främst använts för att sätta fokus på kul-
turarvsobjekt i övriga regionala tillväxtsammanhang?

En region hänvisar till ett vilande nätverk mellan länsarbetsnämnden, kul-
turmiljövården, regionens kommuner, Byggnadsarbetareförbundet samt bygg-
nadsvårdsföreningen där arbetsmarknadsmedel användes för utveckling av en kul-
turmiljö som står som stark landskapssymbol. Argumentet för länsarbetsnämn-
dens engagemang var “få till stånd ´billiga´ arbeten” samt ett sätt att dra på sig
“goodwill” hos allmänheten för sina insatser i kulturmiljön. Enskilda kommuner
uppges vilja satsa på kulturmiljöfrågor för områdets identitetsbärande styrka. Ett
annat exempel på samarbete mellan kulturmiljövården och regionala aktörer är
med landsting och kommunförbund som under avtalsperioden sökt medel till kul-
turstrategier för regionen.

I tillkomsten av ett lokalt konstmuseum så blev valet av lokalisering i glesbygd
(marin miljö) med kulturmiljövärdet som främsta argument. Kommunen använ-
der museet idag som en del i sin marknadsföring. Agenda -perspektivet med ar-
gument kring en ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbar utveckling
har använts och som fått stöd utanför myndighetsvärlden, t.ex. bland lantbrukare
och övrig lokalbefolkning.

Kunskapsutvecklingen uppges vara en viktig produktionsfaktor för att skapa
tillväxt. Idéer anses generera möjligheter för tillväxt och sysselsättning. I detta sam-
manhang kan ett regionalt kulturmiljöprojekt lyftas fram som ett positivt exempel.
Verksamhetsidén bygger på eko-produktion med långsiktigt hållbar utveckling in-
om basnäringar som livsmedelsproduktion och turism. Projektet genererar en ked-
ja av beroendeförhållanden från äldre bevarandevärda men outnyttjade kulturmil-
jöer till ett levande kultur- och naturlandskap med krav på ekologiskt godkänd
djurhållning. En effekt av arbetet är även en intressant miljö och kunskapsbank för
besöksnäringens behov. Målsättningen för regionen är att nå en kulturellt, ekolo-
giskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Inom -projekt med vårdinsatser av fornlämningar finns turist- och attrak-
tionsrelaterade argument. Även näringslivs- och sysselsättningsrelaterade frågor i
arbete med strukturfonder och regionala miljömål.

En turistanläggning som initialt etablerades i konflikt med kulturmiljösektorns
bevarandemål för fornlämningar på platsen skapades till ett samarbetsprojekt mel-
lan kommun och kulturmiljöföreträdare. Turistanläggningen drivs idag med sten-
åldersprofil och marknadsförs med kulturhistoriska argument.
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Argumentation som lyfter frågan om samarbete mellan kulturmiljösektor,
landsting och kommunförbund baseras på ett strategiskt program med fokus på
nätverksbyggande mot offentliga förvaltningar och det privata näringslivet. Detta
kan göras aktuellt framför allt inom fastighetsbranschen som har ett ekonomiskt
incitament för sitt engagemang i kulturmiljövård.

Exempel på kommunala samarbetsprojekt är med lokalt stadsmuseum för be-
vakning av kulturmiljöer samt med äldre militärmiljöer som formas till försvarshi-
storiskt museum. Argumenten är främst bevaranderelaterade samt att kulturmil-
jövården vill lyfta fram objekt som de anser vara värda en exponering med kultur-
arvsvärdet som främsta argument. En regional företrädare lyfter fram regionens
brist på historisk dokumentation som ett gångbart argument. I denna region finns
en förväntan på utökade nationella resurser med stöd i detta argument.

Analys och slutsatser

Generellt har kulturmiljövårdsenheter med positivt samarbete i det regionala part-
nerskapet uttryckt oförståelse inför fråga fem. Detta kan tänkas ha sin bakgrund
i att regionens tillväxtavtal täckt in de kulturmiljöfaktorer som är aktuella. Ingen
region har spontant redovisat samarbete med andra regioner inom kulturmiljö-
vården.

Samarbete som argument i syfte att stimulera kulturmiljöarbete är ett tänkvärt
forskningsuppslag. Identifiera offentliga förvaltningar med intressen inom kultur-
området och skapandet av stora samordnande projekt med delat finansieringsan-
svar. Vidare forskning kan skapa ökad klarhet i vilka samarbetsstrukturer inom
offentlig förvaltning som skapar mervärde för kulturmiljövården.

Kulturarvsinsatser som varit riktade mot regional utveckling och tillväxt har i
dessa sammanhang ofta handlat om kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning.

Fråga : Inför nästa omgång med tillväxtavtal: Hur ser Din strategi ut med
avseende på tillväxtmöjligheter?

Följande framtidsstrategier säger sig informanterna satsa på eller har en önskan
att vilja satsa på. Svaren redovisas utan frekvensangivelse. I undersökningen före-
kommer strategier som syftar till att tillgängliggöra värdefulla delar av kulturmil-
jövården samt höja attraktionskraften. I grunden handlar det främst om att förädla
ett utbud av natur- och kulturmiljöer som även genererar ett behov av dessa.

Andra återkommande strategiska satsningar är investeringar i besöksnäringen
som genererar sysselsättning i beredskap inför kommande lågkonjunkturer samt
att stärka kopplingen mellan kulturmiljövården och andra konstområden.

En effekt av arbetet med tillväxtavtalen är att kulturmiljöföreträdare har fått
mersmak och ökad kunskap om arbetsprocessen. Det handlar om vikten av att vara
med från början. Upplärningsperioden har skapat en ökad samsyn över hur resur-
serna ska användas samt ett ökat stöd för kulturmiljöfrågorna. Vidare är arbetet
med tillväxtavtalet organisatoriskt utvecklat till fördel för kulturmiljövårdsområ-
det. Fler exempel i studien visar på detta.

Enskilda kommuner bär på skiftande attityder till kulturmiljöarbete som en till-
växtfaktor. Därför planeras ett attitydförändringsarbete bl. a med andra länsaktö-
rer som arbetar strategiskt för en ökad förståelse för det immateriella kulturarvet.

I enlighet med .s kampanj Agenda kulturarv eftersträvas på många håll ett
ökat underifrånperspektiv inom kulturmiljövården. Det anses väsentligt att män-
niskor lokalt känner ett engagemang för sin egen miljö. Kulturmiljöföreträdare vill
därför satsa på kontakter med samt bättre förankring hos allmänheten och på så
sätt skapa ökat förtroende för allmänhetens syn på och kunskap om kulturmiljö-
arbete.

Ett strategiskt arbetssätt är att stärka enskilda kommuner i sin marknadsföring
och att få kommunal förvaltning att ta ett ökat ansvar för området. Detta innebär
en ändrad arbetsordning där kulturmiljövårdsenheten på vissa håll engagerar sig i
arbetet med översiktsplanearbetet för att kunna arbeta långsiktigt och strategiskt. I
dessa sammanhang anses det viktigt att följa upp de nationella miljömålen. Arbetet
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med att vinna insteg in i andra samhällssektorer med kompetensutveckling, i syfte
att skapa ett ökat och bredare ansvar för kulturmiljövårdsfrågor, anses prioriterat.

Kulturmiljövårdsföreträdare betonar begreppet “regional förädling” i stället för
tillväxt. Formuleringen anses bättre beskriva det regionala utvecklingsarbetet för
att skapa bättre balansförhållanden mellan olika tillgångar i regionen.

Det finns även regioner som önskar utveckla mätmetoder för kvalitativa till-
växteffekter. Till exempel för hur en regional kulturhistorisk profil skapas och dess
effekter på individen. Ett antal kulturmiljövårdsenheter vill utbilda fler människor
till ökad kunskap om det egna kulturarvet och dess värden och därmed skapa för-
utsättningar för en bredare syn på tillväxtbegreppet.

I ett fall anges strategiskt arbete med att öka antalet kreativa konstellationer i
planeringsarbetet, vilket förutsätter att man lämnar en traditionell hantering av
gemensamma kulturmedel.

Att via nätverk med regionala aktörer förankra kultur som tillväxtfaktor hos
näringslivet och kulturlivet samt i samspelet mellan dessa finna nya infallsvinklar
och bryta ny mark. Det sker oftast i förhållande till turistnäringen.

Andra förekommande strategiska arbetssätt är utvecklandet av en regional in-
frastruktur på kulturområdet med argumentation för och arbete med bevarande
av strategiskt viktiga kulturmiljöer samt ett aktivt informationsarbete.

Finansieringsstrategier lyfts fram som en viktig uppgift inför framtiden. Det
handlar ofta om att definiera alternativa finansieringsformer och skapa bredare
samverkanslösningar kring finansiering av långsiktiga kulturmiljövårdsinsatser.

I det regionala miljöarbetet ställs kulturmiljöföreträdare inför avväganden som
problematiserar vilken typ av kulturarv de ska satsa på, de storslagna monumenten
eller det nutida kulturarvet. Vardagskulturen ligger oftast för nära i tid för att all-
mänheten ska uppfatta värdet. Jämför med miljonprogrammets uppbyggnad och
livsstilsgrundande effekter. I detta sammanhang finns en strävan bland kulturmil-
jöföreträdare att ge allmänheten mandat att identifiera vad som är bevarandevärda
kulturmiljöer.

Projektering är nyckelordet för många kulturmiljövårdare. Informanter betonar
vikten av skapandet av projekt med “lyskraft” som väcker nationell och internatio-
nell uppmärksamhet som många intressenter kan samlas kring. Materialet pekar
på att företrädare för kulturmiljösektorn anser sig arbeta brett, med det immateri-
ella kulturarvet och samtidigt vinna insteg in i andra samhällssektorer. En positiv
effekt av detta arbete är att det skapar en ökad legitimitet i tillväxtsammanhang.

Analys och slutsatser

Det framtida arbetet i partnerskapet är för kulturmiljöföreträdare främst en resurs-
fråga. Bristen på tid och ekonomiska resurser samt en osäkerhet om tillväxtavtalens
betydelse som regionalt utvecklingsverktyg när det gäller just kulturarvsfrågor är
avgörande för en aktiv medverkan. Under dessa villkor prioriteras ofta den ordina-
rie verksamheten vid svenska kulturmiljövårdsenheter.

De högt ställda förväntningarna på kulturmiljövården som tillväxtbefrämjande
faktor löper stor risk att försätta sektorn i en förtroendekris i de fall där kulturmil-
jöer inte genererar resultat. Eller i tillräckligt högt tempo. En långsiktig planering
och strategiska avväganden vid sidan av en klargörande argumentation inom kul-
turmiljövården måste i detta perspektiv utvecklas. Forskningsinsatser på området
kan skapa ökad kunskap och klarhet vilket kommer att stärka kulturmiljövårdsfö-
reträdare i deras arbete.

En överbetoning av den egna särarten kan bidra till en negativ utveckling. Detta
förhållande betonas av ett flertal länsantikvarier av vilket man då får dra slutsatsen
att det finns en uppenbar risk att en regional tillhörighet inte skapas utifrån en
egen suveränitet med resurser för andra utan relateras till ett negativt förhållande
till “de andra” vars särart inte har samma värde som den egna.

De flesta av landets länsmuseer har inte medverkat i arbetet med regionala till-
växtavtal. Det har sin största grund i de skilda nationella huvudmannaskap som
regionala kulturmiljöenheter och länsmuseernas samarbetar med. Den kompetens
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Figur : Antal förekomster av argument i respektive matrisruta.

och nätverk som länsmuseerna har utvecklat anses vara en outnyttjad resurs i det
regionala utvecklingsarbetet. Vidare forskningsinsatser kan belysa dessa förhållan-
den.

Barn- och ungdomsperspektivet saknas i svaren under fråga sex. Endast en in-
formant anger barnperspektiv i festivalsammanhang med interaktiv verksamhet.
Slutsatsen av detta är att kulturmiljövården lider av en relativt ålderssegregerande
organisationsstruktur som inte främst är riktad mot ungdomar. Med beaktande av
det ökande intresset för kulturhistoria bland ungdomar under -talet kan vi-
dare forskningsinsatser på området skapa möjligheter att identifiera omfattningen,
utseende samt förvaltning och stimulering av detta intresse.

. Redovisning med utfallsmatrisen som underlag

Syftet med att systematisera effekterna i en matris är att ge en bild av hur möjli-
ga positiva effekter av satsningar på kulturmiljövårdsobjekt tas fram i tillväxtsam-
manhang. En illustration över hur svaren har träffat i matrisen har presenteras i
stapeldiagramet nedan. Se figur . Angivna värden ovan respektive representerar
förekomsten av argument från kulturmiljövårdsenheter som applicerats på rutor i
matrisen, se bilaga .

Diagrammet visar hur kulturmiljöföreträdare betonar variabler som lokal och
regional attraktivitet. Positiva signalvärden som bl a lockar till inflyttning av önsk-
värda kategorier.

Även kreativitetsskapande och kompetensrelaterade effekter som uppges i ruta
fem. Uppbyggnaden av nya nätverk och utbildningsinstitutioner för att stimulera
kompetensutveckling. Även ruta sex har fått en relativt hög träffrekvens. Framträ-
dande mönster som är att de matrisrutor som hänger samman med ett medelvärde
på skalan. Kvantifierbara effekter har alla högre värden än de övriga rutorna.

Ett möjligt antagande utifrån från detta förhållande är att kulturmiljöföreträda-
re främst använder en argumentarsenal utifrån ett traditionellt förhållningssätt till
kulturarvets tillväxtmöjligheter. Argument som hör samman med tillväxtvariab-
lerna i rutorna – samt – hanteras inte lika självklart av kulturmiljövården som
tillväxtvariablerna i rutorna –.

Följande redovisning med matrisrutorna som underlag diskuterar vilka argu-
mentangivelser som företrädare för kulturmiljövården har fört fram i undersök-
ningen. Redovisningen avslutas med en diskussion och uppslag till vidare och för-
djupade studier av kulturarvssektorns möjligheter att skapa ekonomisk och social
tillväxt.
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Matrisruta 

Här avses t. ex. en investeringsfas, när ett besöksobjekt iordningställs. Direkta ef-
fekter uppstår lokalt för entreprenörer och byggnadsarbetare m fl. Lokalt/regionalt
engageras kulturvetare, antikvarier, arkitekter, tekniker, skribenter etc. Finansie-
ringen sker huvudsakligen via den offentliga sektorn. Ofta är arbetsmarknadsmyn-
digheterna medfinansiärer, direkt eller indirekt.

Tre huvudgrupper av argument som korrelerar med matrisruta ett har identifi-
erats. Positiva sysselsättningseffekter, kompetensuppbyggnad och upprustade kul-
turmiljöer.

 av  regioner anger sysselsättningsrelaterade argument som vanligt förekom-
mande i regionala tillväxtsammanhang. Ekonomi- och arbetsmarknadsrelaterade
argumentationskedjor anges generellt ha störst framgång i tillväxtsammanhang
och i ett fall angavs positiva sysselsättningseffekter som ett huvudargument för alla
typer av tillväxteffekter inom kulturmiljövårdsområdet.

Länsarbetsnämnden anges ofta som partner i finansieringen av objektsrenove-
ringar och erfarenheter av samarbetet med länsarbetsnämnden visar att kulturmil-
jövårdssatsningar i vissa fall även passar målsättningar i arbetsmarknadspolitiken.
Kring detta kan hypoteser väckas om hur arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan
synkroniseras med behov och resurser inom kulturmiljövården.

Olika arbetsmarknadsrelaterade argument som förekommer i undersökningen
uppges ofta vara kronologiskt uppdelade i faser under ett kulturmiljöobjekts tillbli-
velse. Kronologin korrelerar med undersökningens effektmatris. I en initial fas då
en miljö eller ett objekt iordningsställs med olika renoveringsaktivitet uppges hant-
verkare, byggnadsarbetare och andra grupper t. ex lokalbefolkning beredas arbete.
Här ingår även näringslivsrelaterade argument då hantverkare som egen företagare
får uppdrag inom kulturmiljövårdsområdet och på så sätt även kan utveckla sitt
företag och sin företagsidé. Satsningarna förväntas även på längre sikt leda till en
ökad företagsamhet inom kulturarvssektorn.

I detta sammanhang finns det regionala skillnader. Kulturmiljövårdare i regio-
ner med positiv befolkningsutveckling och hög tillväxttakt visar på svårigheter att
argumentera för kulturarvet som tillväxtfaktor. I regioner med en negativ befolk-
ningstillväxt är förhållandena det omvända. Regioner med intresse och förtroende
för kulturmiljösatsningar i ett strategiskt tillväxtperspektiv utgår ofta ifrån ett kul-
turarv med starka industrihistoriska traditioner.

Matrisruta 

Här avses t.ex. anställda i receptioner och besökscentra, guider, direkt knutna
entreprenörer t. ex. vid serveringar. Direkta effekter vid närbelägna aktiviteter och
arrangemang som riktar sig mot besöksnäringen i stort (klustereffekter), restau-
ranger, ökad besöksfrekvens vid tillbyggnad av redan i gång varande objekt. Kul-
turturism liksom funktionen som lokal mötesplats är viktiga inslag.

I ruta två har effektangivelser som fortfarande är lättdefinierade i ett tillväxte-
konomiskt sammanhang placerats. Dessa effekter ligger dock längre bort i tiden än
de effekter som diskuterats i ruta . De direkta driftseffekter som kulturmiljövårds-
enheterna refererar till i sin argumentering är i huvudsak relaterade till besöksnä-
ringen och till upplevelseindustrin.

Inför regionala tillväxtdiskussioner finns en osäkerhet bland kulturmiljövårds-
personal. Osäkerheten har sin bakgrund i att ekonomiskt kortsiktiga argument blir
så till den grad styrande att målsättningen för kulturmiljövården blir åsidosatt.
Svaren pekar på att vissa objektsatsningar inom kulturmiljövården kan nedpriori-
teras med hänvisning till dess bristande attraktionskraft och därmed försvagat som
instrument för besöksnäringens behov.

Det finns även en oro över att näringslivet engageras som uttolkare för vilka
kulturmiljöer och kulturarvsobjekt som är bevarandevärda och med tiden vinner
acceptans för detta. Jämför med redovisningen under fråga . sid .

Positiva sysselsättningseffekter i en senare fas av uppbyggnaden av ett kultur-
arvsobjekt används även som argument i tillväxtresonemangen. Utöver de arbets-
tillfällen som är direkt förankrade i driften av kulturmiljöanläggningar t.ex. vakt-
mästare, guider, reception och ledningspersonal etablerar sig ofta företag med kul-
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turarvskompetens där lokalbefolkningen ofta är anställda. Exempel på sådana är
hantverksföretag och olika typer av serviceföretag som ger turister service i form
av förtäring, logi, transporter, konferenslokaler och upplevelser.

Undersökningen visar att regioner arbetar strategiskt för att stimulera turisten-
treprenörer och lokala resurspersoner att aktivt använda sig av kulturarvet i sin
verksamhet. Det handlar främst om en så kallad kultur- och upplevelseturism som
även är beroende av tillgänglighet, marknadsföring och kringservice av hög kvalité.

Matrisruta 

Här avses t.ex. lokala och regionala multiplikator-effekter, leveranser till serve-
ringar etc., allmänt ökad lokalekonomisk aktivitet, omsättnings-ökning för detalj-
handel. Här finns en utveckling över tiden att följa samtidigt som driftskostnader,
förslitning etc. bör problematiseras.

Tidsmässigt ligger dessa multiplikatoreffekter längre bort och kan därför vara
svåra att exakt mäta och argumentera för i ett tillväxtperspektiv.

Exempel på effekter som regioner pekat på i sin argumentation är lokal livsme-
delsproduktion som även kan “översättas” till andra varutyper. Den anges kunna
höja kvalitén för besöksnäringen som därmed kan erbjuda lokalt producerade livs-
medel och andra varor till besökare. Här finns tydliga ingångar mot den diskussion
längre fram i redovisningen som behandlar lokalbefolkningens engagemang i en
kulturmiljö. I en region kalkylerar kulturmiljövårdare med ett ökat intresse från
lantbrukare, kulturmiljövårdare och besöksnäring vid hävdandet och vårdandet av
fäbodmiljöer.

Argumenten förstärks med förhoppningar om en utvecklingspotential i de för-
ädlingstekniker inom hushåll och arbete som finns kvar i dessa och liknande kul-
turmiljöer. I ett exempel har länsstyrelsen i samarbete med lokala intressen, och
med stöd från : s jordbruksfond, initierat bevarandeprojekt med lokal livsme-
delsproduktion som en förutsättning. Regionen är en av landets fäbodtätaste om-
råden med många fäbodmiljöer av riksintresse. Fäbodarna måste brukas och det
krävs betesdjur som kan hålla landskapet öppet om miljöerna ska kunna beva-
ras. För att boskapsskötseln ska kunna fortleva krävs också en produktutveckling
inom jordbruksföretagen. Också utvecklingen av förädlingsföretagen betonas.

Att regionalt näringsliv marknadsför sina verksamheter med hjälp av kulturhi-
storiska värden får även räknas som en multiplikatoreffekt.

Som starkt argument betonas möjligheten för upplevelseindustrin att förlägga
s.k. events (temafestivaler) i kulturhistoriska miljöer. Det finns exempel på genere-
rade miljonbelopp till det omgivande samhället via multiplikatoreffekter.

Matrisruta 

Här avses lokal och regional attraktivitet. Imagehöjande effekter som kan locka
till inflyttning av önskvärda kategorier. Ger positiva signaler, placerar platsen på
kartan. Gentrifieringsfenomen, miljön får ett positivt signalvärde i “rätta” kretsar.

Argumentarsenalen som förekommer i denna undersökning har en tydlig in-
riktning mot ambitionen att uppfattas som attraktiv i ett regionalt perspektiv. Det
handlar främst om effekterna av regioners attraktionsvärde. I argumenten hänvisas
till olika flyttningsbenägna grupper som beräknas reagera positivt på kulturhisto-
risk attraktivitet. Utöver regioninnevånarna som ska attraheras till att stanna kvar
i regionen beräknas attraktivitetsargumentet skapa förutsättningar för en ökad in-
flyttning.

Andra grupper som anges som intressanta är personer med en kvalificerad ut-
bildning och förutsätts vara en målgrupp med höga krav på kulturutbud och till-
gång till kulturhistoriskt intressanta miljöer. Äldre industrimiljöer som är centralt
placerade anses som attraktiva ur arbetssocial synpunkt och man argumenterar
för att kulturhistoriska miljöer lockar företag till etablering i regionen. I driften av
dessa kulturmiljöer etableras näringar som attraherar välutbildade yrkesgrupper.
Exempel är pubar, caféer och gallerior med exklusivt innehåll som i den kultur-
historiska miljön bildar en sammansatt helhetlösning. I ett svar anger kulturmil-
jövårdsenheten en höjning av den allmänna kulturkompetensen inom kulturarvs-
området som argument. Det anses viktigt att erbjuda både intressanta objekt och
en kulturarvspostitiv miljö så att kvalificerad antikvarisk personal rekryteras till
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regionen.
Svaren visar även på att man argumenterar för att en marknadsföringsprofil

med betoning på kulturhistoria stärker tillväxtutvecklingen i den egna regionen.
Marknadsföringen av en region sker med lockande beskrivningar av regionens in-
dustrihistoria, bilder av vackra odlingslandskap, agrara miljöer, fäbodar och samis-
ka lämningar.

De argument för kulturarvet som upplevs mest gångbara i tillväxtsammanhang
är kopplade till graden av attraktivitet ur ett besöksperspektiv och till graden av
sysselsättningsskapande effekter. Det industrihistoriska kulturarvet har haft stor
genomslagskraft i vissa partnerskap vilket resulterat i avtalsförslag där det indu-
strihistoriska kulturarvet bildar stommen i en formulerad kulturpolitisk strategi.

Bland de formulerade framtidsstrategierna finns attraktionsrelaterade projekt
innehållande marknadsföring av kulturarvsobjekt med “lyskraft” i syfte skapa ett
nationellt och internationellt intresse för regionen och därmed ett ökat flöde av
besökare.

Effekterna av en sådan medial exponering beräknas ge kulturmiljövårdssek-
torn en ökad legitimitet i tillväxtsammanhang. Här förekommer även argument
och strategier för att kulturmiljövårdssektorn bör jobba bredare; dvs. i ökad ut-
sträckning riktas mot det immateriella kulturarvet samt mot andra samhällssekto-
rer såsom folkhälsa och näringsliv.

Matrisruta 

Här avses kreativitetsskapande och kompetensrelaterade effekter. K-samhällets
positiva effekter finns väl dokumenterade; kulturmiljön är ett direkt vitalt inslag.
Uppbyggnaden av nya nätverk och utbildningsinstitutioner stimuleras.

“Kunskap är idag den viktigaste produktionsfaktorn för att skapa tillväxt. Idéer
sprungna ur spetskunskaper och en gedigen omvärldsanalys pekar ut de framtida
möjligheter som är grunden för tillväxt och sysselsättning”. Enligt detta uttalande
av en intervjuperson är kompetens och tillväxt tydligt korrelerande.

Utöver formuleringar om utbildningsfrågor i de regioner som genomfört en
utvärdering av första årets tillväxtavtal så har en region utvecklat en argumenta-
tionskedja för kulturmiljövårdssatsningar i samarbete med det regionala näringsli-
vet. Satsningen på en industrihistorisk miljö med inriktning på radioteknik beräk-
nas skapa en efterfrågad kunskapsutveckling på det teknik- och naturvetenskapliga
området.

Kulturmiljövårdsenheten har knutit arbetet med denna teknikhistoriska miljö
(radiotekniken satt i sitt historiska sammanhang) till gymnasium och universitet
för att därmed skapa ett ökat intresse för natur- och teknikämnen hos unga män-
niskor. Detta förväntas i sin tur få effekter på antalet sökanden till utbildningsut-
budet på teknikområdet. Därmed skulle regionen få ett underlag för näringslivet
att rekrytera välutbildad arbetskraft ur.

En informant delar upp argumentkedjan i två typer av argument. En typ som
bygger på individrelaterade argument, gångbara i ett framtidsperspektiv. Resone-
manget bygger på att en trygg kulturidentitet skapar framtidstro hos individen och
ger kraft att se möjligheter inför framtiden. En kunskap om, och en förankring
i kulturarvet, skapar individer som har perspektiv på historien och hur den har
förändrat människans levnadsvillkor. Kulturmiljövårdssatsningar ska enligt detta
synsätt kunna mobilisera nytänkande och tankeunderlag för alternativa lösningar.
Den andra typen av argument är mer orienterade kring ekonomi och relaterade till
kulturarvets förmåga att generera resultat på kort sikt.

Kulturen som en generell ram för länets utveckling framhålls av vissa regio-
ner som en väsentlig del kulturmiljövårdsenhetens ansträngningar. De poängterar
kulturens och kulturarvets autonoma ställning i samhället och dess behov av att
tillväxtbegreppet hanteras utifrån en helhetssyn. I regioner med kulturarvsmiljöer
knutna till ett konstområde kan man identifiera framgångar för en sådan helhets-
syn. Exempel visar att kulturmiljövårdsenheter kan med framgång argumentera
för kulturarvet i ett tillväxtsammanhang med stöd av kulturmiljöer där författa-
re och bildkonstnärer verkat. Konsthistoriska symboler och personer uttrycks ha
påverkat beslutsfattare och partnerskap i tillväxtvärderingen av kulturmiljöobjekt.

. Länsantikvariernas erfarenheter 



Dessa kulturarvssatsningar beskrivs som stärkande för besöksnäringen i de regio-
nala tillväxtavtalen.

I övrigt har kulturmiljövårdsenheter använt traditionella argument som beto-
nar värdet av praktiskt och ekonomiskt utvecklingsarbete i samverkan och partner-
skap. Detta har lett till att kulturmiljövårdsarbetet har fått insteg i andra sektorer
t.ex. inom utbildningssektorn.

Argument som tydligare kulturhistorisk profil på regionen samt det industrihi-
storiska kulturarvet lyfts fram samt utveckla nya former för entreprenörskap och
nätverk. Samarbetet med landsting och kommunförbund som baseras på ett stra-
tegiskt program med fokus på nätverksbyggande mellan offentliga förvaltningar
och det privata näringslivet framhålls som strategiskt viktiga framtidssatsningar för
kulturmiljövården, framför allt gentemot fastighetsbranschen och byggbranschen
som kan stimuleras att se ekonomiska incitament för sina engagemang i kulturmil-
jövården.

Argument för nätverksbyggande förekommer i en region där länsarbetsnämnd,
kulturmiljövårdsenheten, kommuner, byggfacket samt regionala byggnadsvårds-
föreningar där arbetsmarknadsmedel används för utveckling av kulturmiljöer. Ett
tydligt argument för satsningar på nätverk är att finna alternativa finansieringsfor-
mer till kulturmiljövården samt skapa samverkan kring finansiering av kulturmil-
jövårdsatsningar, exempelvis från länsarbetsnämnd, länsstyrelse och kommunala
medel. I ett annat fall har en samarbetsgrupp som arbetar med strategier för att
öka förståelsen för det immateriella kulturarvet bildats för att med gemensamma
ansträngningar sätta igång ett attitydförändringsarbete.

Matrisruta 

Här återfinns estetiska, historiska och symboliska värden för lokalt boende. Lik-
som identitetsskapande. Här finns även satsningar som tillgodoser individuella
psykologiska behov, liksom effekter som kan bromsa utflyttning såväl som locka
till återflyttning. Referenser till allemansrätten till historien ingår här.

Ruta sex innehåller många livsmiljörelaterade argument med betydelse för den
personliga identiteten. I identitetsbegreppet ryms ofta sociala värden som rotfast-
het, grundtrygghet, hemkänsla.

Identitetsrelaterade argument baseras på kunskaper om individens behov av
grundtrygghet och igenkännande i sin egen hembygd. Denna genre av argument
har som regel relativt svagt genomslag som tillväxteffekt. Många kulturmiljövårds-
enheter uttrycker en saknad av mätmetoder för att identitetsskapande effekter från
kulturarvssatsningar ska kunna översättas till ekonomiska värden.

Identitetsbegreppet problematiseras i en del av undersökningens svar med kri-
tiska synpunkter på ett alltför ytligt användande av identitetsbegreppet i tillväxt-
sammanhang. Man betonar vikten av att nogsamt identifiera och definiera vilken
typ av identitet som avses. Det är viktigt att kulturmiljövårdsarbetet inte stöder en
negativ identitetsbildning som göder intolerans mot andra kulturmönster än det
egna. En överbetoning av den egna särarten kan bidra till en sådan utveckling. En
inåtvänd identitetsprofil skapar främlingsfientlighet och ett negativt förhållnings-
sätt till sitt kulturarv, medan en öppen identitetsprofil bär på såväl förändrings-
benägenhet som ambition att samarbeta med andra regioner. Vidare framhålls i
ett exempel att det inte finns belägg för någon automatisk koppling mellan stärkt
identitet och tillväxt.

I undersökningen förekommer kulturhistoriska värden med stor identitetsstär-
kande kraft som har avgörande betydelse för regionen. I dessa regioner finns även
en tradition där “påbud” från nationell nivå uppfattas negativt. Identitetsargumen-
tet vinner således ingen framgång i dessa regioner. Förhållandet får även effekter
inom regionpolitiken med politiker som uppfattar övergripande restriktioner som
hinder för utvecklingen i den egna regionen.

Matrisruta 

Lokalt engagemang kring kulturobjekt med historisk dimension. Skapande av
gemensamhetskänsla och hög civilitetsgrad. Viktig förutsättning för stimulans av
den sociala ekonomin.

Flera sagesmän framför argumentet att aktivitet hos allmänheten kring sitt eget
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kulturarv skapar kreativa miljöer och genererar kunskapsuppbyggnad främst med
avseende på nytänkande och alternativa lösningar.

Lokalt kulturmiljövårdsarbete är också en väg att väcka länsinnevånarnas enga-
gemang för äldre kulturmiljöer. Stimulera nyfikenhet på, utveckla kunskap om och
skapa ökad medvetenhet om det egna kulturarvet och dess möjligheter. Satsning på
lokala kulturmiljöer anges ofta leda till en förstärkning av andra kulturupplevelser
t.ex. festivaler med teater, musik och berättartraditioner. Denna argumentations-
kedja leder ofta fram till sociala effekter som anges kunna generera ökad positiv
identitet.

Lokalbefolkningens engagemang i det s.k. Ekomuseum Bergslagen anses bära på
tillväxtmöjligheter. Närbefolkningens engagemang och kunskap lyfts generellt som
en viktig faktor i sammanhanget. Eldsjälarna framställs som avgörande för resulta-
ten. I enlighet med : s kampanj Agenda kulturarv strävar en region mot ett ökat
underifrånperspektiv inom kulturmiljövården. Regionen argumenterar för värdet
i det att människor lokalt känner ett engagemang för sin egen miljö. Generellt vi-
sar undersökningen ett stort förtroende för lokalbefolkningens medvetenhet och
förmåga att förvalta sitt eget kulturarv.

Användandet av ett alltför ensidigt instrumentellt perspektiv problematiseras
av flertalet regioner. Det råder en bred enighet kring de negativa effekter som kan
uppnås med en alltför ytlig och marknadsanpassad marknadsföring av kulturar-
vet. Här betonas vikten av en lokal förankrad process när positiva kulturmiljöer
ska exponeras. Det kan exemplifieras med planerna på en opinionsundersökning
i en region i syfte att identifiera vad vanligt folk värderar som bevarandevärd kul-
turmiljö. Undersökningen sker i samarbete med det regionala universitetet.

Matrisruta 

Miljödimensionen, uppfyllandet av uppsatta politiska miljömål med samhälls-
ekonomisk dimension. Här ingår också referenser till övergripande kulturpolitiska
mål.

I ett flertal regioner stödjer kulturmiljövårdsenheten sig på centrala miljödo-
kument i utformandet av argumentation och strategier. Argument som är av mer
generell karaktär som “vård av Natur- och Fornmiljöer” förekommer. Här ryms
även projekt som bekostats av länsarbetsnämnd och skogsvårdsstyrelse i syfte att
hålla naturreservat öppna. Detta betraktas som en naturlig del av livsmiljöarbetet
inom det regionala tillväxtavtalet. I en region har sådant arbete även rönt interna-
tionellt intresse.

Att kunna skapa en god livsmiljö för människor och djur i regionen är ett myc-
ket vanligt argument som i viss mån vinner gehör inom ramen för det regionala
tillväxtavtalet. Livsmiljörelaterade argument anges i sin tur bära på ett långsiktigt
bevarande av livskvalitet. I andra fall så stöder sig kulturmiljövårdsenheten på de
nationella miljö- och kulturpolitiska målen. I ett fall hänvisar kulturmiljövårdsen-
heten till riksdagens  miljömål som bra exempel på hög miljökvalité.

Argumentet ett hållbart samhälle i en regional utveckling år får relativt svagt
gensvar i tillväxtsammanhang. I de fall detta argument konkretiseras i andra mål-
dokument som  samt i miljömålsarbetet så har detta argument bättre genom-
slagskraft.

Agenda -perspektivet med argument kring en ekonomiskt, ekologiskt, soci-
alt och kulturellt hållbar utveckling har använts i en region och fått stöd utanför
myndighetsvärlden, t.ex. bland lantbrukare och övrig lokalbefolkning.

En informant anger målsättningar som betonar en kulturellt, ekologiskt, socialt
och ekonomiskt hållbar utveckling som argument för kulturmiljövårdande insat-
ser som en strategisk åtgärd inom ramen för regional tillväxt. Dessa frågor framförs
som högaktuella, särskilt mot bakgrund av den debatt om djurhållning och jord-
brukspolitik som nu förs i Europa.

Matrisruta 

. Länsantikvariernas erfarenheter 



Fysiska och psykosociala hälsoaspekter

De argument som undersökningen har lyckats identifiera som passar in under ru-
brik nr  har tydliga ingångar i målsättningar som syftar till att skapa attraktiva och
aktiva miljöer med verksamheter som har hög social gemenskapsbärande funktion.
Trivsel har högt värde i argumentationen men har generellt haft dåligt genomslag i
partnerskapsarbetet.
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. Diskussion

Vid en genomgång och strukturering av svarsmaterialet så framkommer ett antal
mönster.

Av diagrammet framkommer att förekomsten av angivna argumentteman i un-
dersökningen har flest nedslag i rutorna  tom. .  procent av argumenten har
placerats under rutorna  tom. . Övriga värden är % för rutorna  tom.  samt
% för rutorna  tom. .

Endast en region argumenterar explicit för immateriella kulturvärden. Kultur-
arvssatsningar anses stimulera sociala välfärdsmål som trygghet, förankring i byg-
den/trakten, kollektiv gemenskap.

Kulturmiljövårdens relation till det partnerskap som arbetat med det regionala
tillväxtavtalet påverkar argumenteringen. I de flesta regioner har kulturmiljövår-
dande instanser i olika utsträckning engagerats i arbetet med det regionala till-
växtavtalet, i vissa regioner inte alls. Undersökningen visar på att detta förhållande
speglar förmågan hos den enskilde länsantikvarien att formulera tillväxtaspekter
inom sitt arbetsområde. Starka bevarandeperspektiv inom den antikvariska myn-
dighetssfären hämmar naturligtvis möjligheterna för kulturmiljösektorn att arbeta
fram instrumentella utvecklingsfaktorer.

De flesta av informanterna uppger likartade argumentteman. En hög andel av
frekventa argument är relaterade till besöksnäringen oavsett om svaren avser ef-
fekter på kort eller lång sikt. Flertalet av informanterna anser det viktigt att sva-
ren uppfattas som ett kluster av argument som samverkar med varandra. Exempel
är effekter av en ökad besöksnäringsverksamhet som i sin tur skapar sysselsätt-
ningseffekter och därmed en positiv upplevelse att bo i regionen. Besöksnäringen
marknadsför olika tillgångar i en region som skapar en stärkt identitet, stolthet
för sitt kulturarv vilket genererar en ökad återflyttning av unga människor som
tidigare flyttat från regionen. Att rutorna  tom.  i matrisen har ett så markerat
antal förekomster visar på att kulturmiljöföreträdaren givit kreativitetsskapande
och kompetensrelaterade effekter större tyngd än sysselsättning inom besöksnä-
ring. Argument som är relaterade till besöksnäringen har inte samma förtroen-
de hos länsantikvarierna. Detta kan återspeglas i den oro kring ett ökat slitage på
svenska kulturarvstillgångar som en effekt av ökande turistströmmar. Vi kan tol-
ka detta som att det finns en föreställning om att en regions utveckling bör vila
på de redan etablerade tillgångarna och att det finns en viss svaghet i att relatera
tillväxtförväntningar till en expanderande besöksnäring.

Begrepp som “kreativa regioner” förekommer i utvecklingsstrategiska resone-
mang inom näringslivssektorn. Kreativitet anses stimulera till ett ökat företagande
samt utgöra en tillgång för individen i dennes strävan att vara aktiv på arbets-
marknaden. Länsantikvarierna för fram kulturmiljöarbetet som stärkande av lokal
identitet och individens kreativa förmåga. Resonemangets förhållande till utveck-
lingsstrategier i strukturer som arbetar med näringslivsutveckling är komplext och
långt ifrån enkelt att förklara. Utvecklad forskning och ökade resurser på området
skapar nya förutsättningar att lyfta fram hur dessa mekanismer verkar och ökar
möjligheterna till att verifiera sambanden.

Att formulera tillväxtaspekter på kulturella insatser kräver ett erkännande av
kulturarvets instrumentella värde. I detta och andra avseenden finns det regionala
variationer. Mönstret i dessa variationer är i viss mån avhängigt var länet är place-
rat i en tillväxthierarki. I regioner med avfolkningshot, industrinedläggelse och hög
arbetslöshet tenderar förmågan till att finna tillväxtmöjligheter inom kulturarvs-
sektorn vara större än i regioner med motsatta egenskaper. Exemplen visar tydligt
på svårigheterna att applicera tillväxtförväntan på kulturarvssektorn i storstads-
regioner eftersom i dessa är tillväxten i sig är ett problem. Detsamma gäller för
intilliggande länsdelar som inte med likartad nödvändighet söker instrumentella
tillväxteffekter inom kulturarvssektorn.

. Diskussion 





. Forskningsuppslag och förslag till fortsatta
studier

Förhållandet mellan den tillväxtfrämjande kontext som länsantikvarierna arbetar i
och den svarsbild som framgår av svarsschemat ger naturligtvis utrymme för ytter-
ligare problematisering. Med ytterligare forskningsinsatser kan bilden av den ar-
gumentarsenal som uppgivits här nyanseras i högre utsträckning än vad som givits
utrymme i detta projekt.

Materialet har dock givit viss näring åt diskussionen om hur kulturarvsresurser
kan skapa ett mervärde utöver sina egna kostnader. Med detta som grund vill jag
föra fram några möjliga förslag till fortsatta studier.

Målgrupperna ungdomar, kvinnor och personer med etnisk tillhörighet lyfts
fram som speciellt eftersatta grupper i olika kulturpolitiska och regionalpolitiska
dokument. Kulturmiljöföreträdarna har dock, med något undantag, inte någon
direkt utåtriktad verksamhet eller strategi som syftar till att stimulera dessa sam-
hällsgrupper till ett ökat deltagande i kulturarvsfrågor.

Av undersökningen framgår ett flertal diskurser kring kulturmiljösektorns re-
lation till tillväxtprocesserna. Vilka faktorer är det då som påverkar regionala kul-
turmiljöföreträdare i deras bedömning av kulturmiljöns tillväxtstimulerande möj-
ligheter?

I vilken grad påverkas kulturmiljöföreträdarna av de centrala och regionala styr-
dokument som kulturmiljövården hämtar argument från vid resursfördelning från
olika medel?

Vilka möjligheter och risker kan tänkas uppstå när kulturmiljövården används
som objekt i ett tillväxtinstrumentellt sammanhang? Begreppet kreativitet och dess
tillämpbarhet i utvecklingsstrategiska sammanhang har inom kulturmiljösektorn
fått en relativt självklar plats i argumentationen. Vidare beteendeforskning som fo-
kuserar på sambandet mellan stärkt kreativitet och regional näringslivsutveckling
skapar även utvecklingspotentialer för kulturmiljövården och dess aktörer.

. Forskningsuppslag och förslag till fortsatta studier 





. Sammanfattning

Den undersökning som rapporteringen bygger på, söker identifiera de argument
som regionala kulturmiljöföreträdare främst använt med syfte att förankra kultur-
arvsobjekt i regionala tillväxtprocesser. Studien fokuserar på de erfarenheter som
svenska läns- och regionförvaltningar har från arbetet med s.k. tillväxtavtal och
:s strukturfondsprogram.

Efter genomförd intervjuomgång har svaren prövats mot en uppställd matris
bestående av  olika effektfamiljer samt argumentens genomslagskraft i regionala
tillväxtprocesser identifieras. Rapporten redovisar inga regionala skillnader utan de
förekommande argumenten får ses som nationella tendenser och utvecklingsbara
diskurser.

Undersökningen visar på ett flertal mönster. Argumenttyperna kan delas upp i
två argumentgrupper, individrelaterade och ekonomirelaterade argument. På indi-
vidnivå finns värdekvalitativa argument som bygger på antagandet att kultursats-
ningar skapar en tryggare identitet och framtidstro hos individen medan ekono-
mirelaterade argument är orienterade till kvantitativa mål och kortsiktiga krav på
kulturarvssatsningar.

Kulturmiljöföreträdarna anger att argumenten har en viss inriktning mot kvan-
titativa och ekonomiska tillväxtmöjligheter som kulturarvssektorn ofta söker le-
va upp till. Kulturmiljöföreträdare arbetar ofta för att ur olika aspekter få avsätt-
ning för kulturarvets resurser i det regionala utvecklingsarbetet även om det strikt
instrumentella förhållningssättet till kulturarvet riskerar medföra negativa effek-
ter. Ett förhållande som kulturmiljöföreträdare finner besvärande och via kom-
petensuppbyggnad söker ändra på. I undersökningen förkommer argumentation
kring de positiva effekter som en ökad kulturkompetens orsakar.

Av undersökningen framgår att i regionalt utvecklingsarbete uppfattas kultur-
arvssatsningar skapa ett system av tillväxteffekter, som med samtidig ingång i ett
flertal samhällssektorer även står i ett beroendeförhållande till varandra. Effek-
targument som förekommer i undersökningen fokuserar på regionernas attrak-
tionsvärde och profilskapande förmåga. För en region är det även viktigt att i sin
marknadsföring och kulturprofil skapa ett nationellt och internationellt intresse
för sitt kulturarv i syfte att skapa ökat flöde av besökare. Andra argument pekar på
de potentiella sysselsättningseffekter som finns inom kulturarvsområdet, kompe-
tensuppbyggnad kring kulturmiljövård som livsmiljösatsningar samt migrations-
beteenden som ett resultat av kulturmiljösatsningar.

Argument för nätverksbygge och ökat samarbete har relativt stort genomslag
både inom kulturmiljövårdssektorn och i tillväxtprocesser. Grunden till detta finns
i förhoppningar till alternativa finansieringsformer samt ett långsiktigt attitydför-
ändringsarbete. I ett flertal regioner stödjer sig kulturmiljövårdsenheten på centra-
la miljödokument i utformandet av argument och strategier inför framtiden.

Kulturmiljövårdsföreträdare har i undersökningen lyft teorin om att allmänhe-
tens aktiva deltagande för det egna kulturarvet skapar kreativa miljöer och kun-
skapsuppbyggnad främst med avseende på nytänkande och alternativa lösningar.
Kulturmiljöföreträdare i undersökningen argumenterar för värdet i det att män-
niskor lokalt känner ett engagemang för sin egen miljö. Generellt visar undersök-
ningen på ett stort förtroende för lokalbefolkningens medvetenhet och förmåga att
förvalta sitt eget kulturarv.

. Sammanfattning 
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1. Här avses t. ex. en investe-
ringsfas, när ett besöksobjekt
iordningställs. Direkta effekter
uppstår lokalt för entrepre-
nörer och byggnadsarbetare
m. fl.
Lokalt/regionalt engageras
kulturvetare, antikvarier,
arkitekter, tekniker, skriben-
ter, etc.
Finansieringen sker huvud-
sakligen via den offentliga
sektorn. Ofta är arbetsmark-
nadsmyndigheterna med-
finansiärer, direkt eller in-
direkt.

2

2. Här avses t. ex. anställda i
receptioner och besökscen-
tra, guider, direkt knutna
entreprenörer t. ex. vid ser-
veringar. Direkta effekter vid
närbeläggna aktiviteter och
arrangemang som riktar sig
mot besöksnäringen i stort
(klustereffekter), restau-
ranger, ökad besöksfrekvens
vid tillbyggnad av redan
igång varande objekt.
Kulturturism liksom funk-
tionen som lokal mötesplats
är viktiga inslag.

3. Här avses t. ex. lokala och
regionala multiplikator-
effekter, leveranser till serve-
ringar etc., allmänt ökad
lokalekonomisk aktivitet,
omsättningsökning för de-
taljhandel. Här finns en ut-
veckling över tiden att följa
samtidigt som driftskost-
nader, förslitning etc. bör
problematiseras.

4. Här avses lokal och regional
attraktivitet. Imagehöjande
effekter som kan locka till in-
flyttning av önskvärda katego-
rier. Ger positiva signaler, pla-
cerar platsen på kartan.
Gentrifieringsfenomen, miljön
får ett positivt signalvärde i
“rätta” kretsar.

5. Här avses kreativitets-
skapande och kompetens-
relaterade effekter. K-
samhällets positiva effek-
ter finns väl dokumen-
terade; kulturmiljön är
ett direkt vitalt inslag.
Uppbyggnaden av nya
nätverk och utbildnings-
institutioner stimuleras.
Kompetensutveckling
hos hantverkare, antikva-
rier, arkitekter.

6. Här återfinns estetiska,
 historiska, och symboliska
värden för lokalt boende.
Liksom identitetsskapande
värden. Här finns även sats-
ningar som tillgodoser indi-
viduella psykologiska behov
liksom effekter som kan
bromsa utflyttning såväl som
locka till återflyttning.
Referenser till allemans-
rätten till historien ingår
här.

Antal förekomster: 47 Antal förekomster: 44 Antal förekomster: 35

Antal förekomster: 13 Antal förekomster: 17 Antal förekomster: 19

7. Lokalt  engagemang  kring
kulturobjekt med historisk
dimension.
Skapande av gemensamhets-
känsla och hög civilitetsgrad.
Viktig förutsättning för sti-
mulans av den sociala ekono-
min.

Antal förekomster: 16 Antal förekomster: 19 Antal förekomster: 1

8. Miljödimensionen, upp-
fyllandet av uppsatta politi-
ska miljömål med samhälls-
ekonomisk dimension. Här
ingår också referenser till
övergripande kulturpoli-
tiska mål.

9. Fysiska och psykosoci-
ala hälsoaspekter.
Undersökningar om sam-
bandet kultur-hälsa är
centrala i sammanhanget.

Svår-
kvantifierbara
effekter

Lätt-
kvantifierbara
effekter X kr,
arbetstillfällen
etc.

Effekter på lång siktEffekter på kort sikt

Sammanställning efter MATRIS-rutor

Figur : Sammanställning efter MATRIS-rutor.
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Intervjufrågor till förvaltande myndighet angående argument beaktande av kul-
turarvsvärden som förekommer i planeringsarbete och diskussioner i det regionala
utvecklingsarbetet:

Fråga:

. Vilken sorts argument för beaktande av kulturarvsvärden har du/ni främst an-
vänt för att få med kulturarvsobjekt i det regionala utvecklingsarbetet generellt?

. Vilken sorts argument har fungerat hos beslutsfattare/partners vid tillkomsten
av det regionala tillväxtavtalet?

. Vilken sorts argument har istället haft negativa effekter hos beslutsfatta-
re/partners vid tillkomsten av det regionala tillväxtavtalet?

. Har en utvärdering av första årets  gjorts i er region?
Om Ja:
Hur har aspekter kring kulturmiljövård och kulturarvssatsningar hanterats

i utvärderingen?
Vilket resultat/vilka förändringar har utvärderingen föreslagit?

. Vilken sorts argument har främst använts för att sätta fokus på kulturarvsobjekt
i övriga regionala tillväxtsammanhang

. Inför nästa omgång med tillväxtavtal: Hur ser Din strategi ut med avseende på
tillväxtmöjligheter?
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Förekomster av olika nyckelbegrepp som förekommer i undersökningen under frå-
ga nr: .

Nyckelbegrepp i argumentarsenalen uppdelade hårda resp. mjuka variabler.
Hårda= Ekonomiskt, kvantitativt lätt mätbara värden. Mjuka= Estetiska, soci-
alpsykologiska svårdefinierade, värden i förhållande till en ekonomisk tillväxt

Intervjun är genomförd innan innehållet i regeringens höstbudget  tillkän-
nagivits.
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Nyckelbegrepp Antal Hårda Antal Mjuka Antal
Besök  Besök  Livsmiljö 

Livsmiljö  Invånare  Identitet 

Invånare  Utveckling  Attrakt-ion/ivitet 

Utveckling  Näring  Historisk 

Näring  Företag  Vård 

Företag  Industri  Framtid 

Identitet  Sysselsättning  Upplevelse 

Industri  Tillväxt  Social 

Attrakt-ion/ivitet  Utbildning  Konst 

Till-gång/änglighet  Resurs  Arv 

Sysselsättning  Flytt  Natur 

Historisk  Ekonomi  Äldre 

Mål  Entreprenör  Trygg 

Vård  Forskning  Landskap 

Tillväxt  Kunskap  Levande 

Utbildning  Medveten  Hem 

Framtid  Etablering  Kvalitativ 

Upplevelse  Nätverk  Mångkultur 

Samverkan  Summa  Bevarande 

Resurs  Ung 

Arv  Gammal 

Natur  Profil 

Äldre  Kreativ 

Konst  Summa 

Social 

Ekonomi 

Trygg 

Flytt  Svårplacerade begrepp
Landskap  Till-gång/änglighet 

Entreprenör  Boende 

Levande  Samverkan 

Medveten  Mål 

Kunskap  Summa 

Ung 

Forskning 

Hem 

Kvalitativ 

Etablering 

Gammal 

Mångkultur 

Bevarande 

Kvantitativ 

Nätverk 

Profil 

Kreativ 

Boende 

Summa 
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