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In 1999 the Swedish Parliament decided about 15 environmental goals aimed to be achieved in time for the next generation. For 
example physical social planning must be based on programs and strategies how cultural-historical values has been attended, so 
called programs of cultural heritage. By law the Swedish municipalities are responsible for reaching these goals by creating 
program of cultural heritage. But only a few of the municipalities have these programs, meaning that many municipalities need 
to create programs of cultural heritage in the next five years. 

The aim of this report is to present a model of analysis on programs of cultural heritage in municipalities for preservation and 
development of cultural environments. By testing the model on the municipalities of Osby and Tomelilla methods on how to 
create a new program of cultural heritage or how to complete existing documents are formulated. 

One of the conclusions is that one document, program of cultural heritage, functions as landscape analysis, model of cultural 
valuation and strategy of developing cultural values. One condition is that the program of cultural heritage is established in 
social planning in the municipality. 

Two case-studies, the Osby and Tomelilla programs of cultural heritage with text-analysis and interviews, constitutes the study. 
The municipalities do not use these programs in full extension, often based on ignorance. When the program isn’t established 
with politicians or employees it can’t be established with citizens. The study shows great differences between the program in 
Tomelilla which can be applied to the physical social planning, and the program in Osby which can’t. The conclusion is that the 
program needs to be adjusted for the cause if the program can’t be applied in the physical social planning in the municipality. 

The common meaning in the municipalities is that cultural heritage is a positive factor, which makes it possible to reach the 
environmental goals, regional development, tourism et cetera. One important part in a program of cultural heritage is to erase the 
boundaries between nature, recreation and culture by finding the starting point in the specific environment, not based on the 
administrative responsibility.

environmental goals, program of cultural heritage, model of analysis, Osby, Tomelilla, physical social planning, regional development, strategy, landscape analysis, cultural value, municipality 
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Förord 
 
 
 
Det är alltid lättare att berätta för andra hur de ska göra än att själv utföra det. Åtminstone när 
det gäller att tillämpa kulturmiljöfrågor i samhällsplanering. Eller att slutföra gamla 
examensarbeten.  
 
Efter en mycket intensiv vår är studien äntligen klar. Jag har suttit  vid datorn efter jobbet, under 
sena kvällar och varma helger när andra varit ute i solen. Men nu vet jag att det var värt det. 
Genom att studera det kommunala arbetet med kulturmiljöfrågor i Osby och Tomelilla har jag 
fått en fördjupad kunskap som jag kan använda mig av i mitt arbete med regionala 
kulturmiljöfrågor på Länsstyrelsen i Skåne län. Förhoppningsvis har också Osby och Tomelilla 
fått något tillbaka.  
 
Som handledare hade jag professor Reinhold Castensson, institutionen för Tema, avdelningen 
för Geografi. Ett stort tack riktas till Reinhold för konstruktiva synpunkter och bra diskussioner.  
 
Ett stort tack också till de tjänstemän och politiker som ställde upp på intervjuer. Bengt Alm, 
stadsarkitekt i Tomelilla, Göran Andersson, miljö- och byggchef i Osby, Kenth Bergström (s), 
vice ordförande i myndighetsnämnden för miljö och bygg i Tomelilla samt Knud Nielsen (s), 
ordförande i miljö- och byggnämnden i Osby har alla bidragit till att nyansera bilden av 
kulturmiljöarbetet i den kommunala samhällsplaneringen.  
 
Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla andra som hjälpt till och stöttat, som vänner och 
familj. Ett särskilt stort tack till Håkan förstås.   
 
 
Malmö 2005-05-30 
 
 
Erika Nilsson 
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1 Inledning 
 
 
 
1.1 Introduktion 
 
År 1999 beslutade Sveriges riksdag om 15 miljökvalitetsmål med syfte att till nästa generation 
kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. I detta arbete utformades 
flera olika delmål, en del natione lla, en del regionala. (Svenska miljömål prop. 1997/98:145, 
Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier prop. 2001/02:55). För miljömålet God 
bebyggd miljö skall till exempel fysisk planering och samhällsbyggande senast år 2010 grundas 
på program och strategier för hur kulturhistoriska och estetiska värden skall tas till vara och 
utvecklas, det vill säga kulturmiljöprogram. 
 
Med gällande lagstiftning (Plan och bygglag 1987:10) är det en kommunal angelägenhet att 
hantera samhällsplaneringen i Sverige, vilket även ger kommunerna ett mycket stort ansvar i 
arbetet med att nå miljömålen. De kommunala kulturmiljöprogrammen är förutom viktiga  
planeringsunderlag också strategiska dokument för kulturmiljövården med en tydlig koppling 
till regional utveckling. Samtidigt är det relativt få kommuner som har aktuella 
kulturmiljöprogram som svarar upp mot uppställda krav på dessa planeringsunderlag. Det 
innebär att många av Sveriges kommuner behöver åtgärda sina kulturmiljöprogram de närmaste 
åren. 
 
 
 

1.2 Syfte och hypoteser 
 
Syftet med uppsatsen är att presentera en analysmodell för kulturmiljöprogram för bevarande 
och utveckling av kulturmiljöer. Modellen skall i första hand kunna användas vid upprättande 
av kulturmiljöprogram i kommuner, men också på regional och nationell nivå. Genom att testa 
modellen på ett antal befintliga kommunala kulturmiljöprogram prövas olika metoder för hur 
inte bara kulturvärden utan även dess planeringsunderlag kan utvecklas. Modellen skall därmed 
kunna fungera som metod både för de kommuner som idag inte har ett aktuellt 
kulturmiljöprogram och för de kommuner som vill komplettera eller utveckla de redan 
befintliga underlagen för att nå upp till kraven i miljömålen.  
 
Grundhypotesen är att ett och samma dokument, kulturmiljöprogrammet, ska fungera som 
strategiskt underlag med landskapsanalys, värderingsmodell och riktlinjer för utveckling av 
kulturmiljöer. En delhypotes är att kommunerna inte använder sig av dessa planeringsunderlag i 
full utsträckning idag. Som en följd av detta skulle en modell för kulturmiljöprogram öka 
kommunernas möjligheter att nå kulturpolitiska mål, miljömål och regional utveckling.  
 
Ovanstående delhypotes skulle innebära att de befintliga planeringsunderlagen är bristfälliga 
och kanske till och med omöjliga att tillämpa i samhällsplaneringen. Avsaknaden av en modell 
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skulle även kunna bidra till en obalans mellan de olika kommunernas möjligheter att utveckla 
kulturmiljövärden. Nästa hypotes är att kommunerna endast ser kulturmiljöprogrammen som ett 
underlag för utpekande av byggnader med kulturhistoriskt värde och att ett högt värde hos en 
byggnad ses som begränsningar i detaljplaneringen snarare än utvecklingsmöjligheter.  
 
En särskild ambition är att betona hur kulturmiljövärden också kan utvecklas, inte enbart 
bevaras och förvaltas. Möjligheten att se kulturmiljöprogram i ett utvecklingsperspektiv torde 
bidra till en positiv reaktion som hållbar utveckling, ökade möjligheter att nå miljömålen och ett 
ökat utrymme för kulturmiljö inom regional utveckling.  
 
Den definition av kulturmiljöprogram som utfördes av Boverket och Riksantikvarieämbetet 
(Boverket 2004) i miljömålsarbetet är grundläggande för studien. Där redovisas att ett 
kommunalt kulturmiljöprograms strategier/förhå llningssätt ska återfinnas i ett politiskt 
behandlat dokument med någorlunda aktualitet (högst 8 år gammalt), till exempel i 
översiktsplan. Det är således av intresse att se om och hur kommunerna bedriver ett strategiskt 
kulturmiljöarbete och vad som är kulturmiljöprogrammets roll i detta. Definitionen säger vidare 
att materialet ska vara relevant, heltäckande och aktuellt. Det gör det intressant att undersöka 
kulturmiljöprogrammens innehåll och användning i samhällsplaneringen. 
 
 
 
1.3 Teori  
 
Ovanstående kapitel antyder flera angreppssätt. Med detta som bakgrund har de teoretiska 
utgångspunkterna sökts inte begränsat till traditionell kulturmiljövård, utan också i 
samhällsplanering, forskning kring regional utveckling, turism med mera. Ambitionen är att 
samla metoder från olika discipliner för att sammanföra dessa till ett geografiskt angreppssätt.  
 
Arbetet har en inriktning mot en kvalitativ analys med modellen testad på ett fåtal kommuner, 
snarare än en kvantitativ analys där modellen skulle kunna ha tillämpats i ett flertal situationer. 
Motivet för detta bygger på att en kvalitativ analys av ett fåtal kommuner kan fungera som 
exempel på hur kulturmiljöprogram kan utföras. Varje framtagande av planeringsunderlag är 
beroende av den kontext som råder i den aktuella kommunen, vilket innebär att varje situation 
är unik och inte kan jämföras fullt ut med andra kommuners planeringsunderlag. Genom ett 
kvalitativt angreppssätt tydliggörs betydelsen av denna kontext, där de olika exemplen syftar till 
att inspirera och exemplifiera tillvägagångssätt för framtagande av planeringsunderlag för 
kulturmiljövård och vilka möjligheter det finns att utveckla befintligt material.   
 
Definitionen av kulturmiljöprogram, utförd av Boverket och Riksantikvarieämbetet (Boverket 
2004) säger att materialet ska vara relevant, heltäckande och aktuellt. Det är begrepp som inte 
har några tydliga förklaringar. I studien avses all information som kan ligga till grund för 
landskapsbeskrivningen och analysen, kulturhistoriska värderingen, strategierna och 
utvecklingsarbetet som relevant. Vad som avses med heltäckande kan indelas i geografisk 
betydelse, där hela kommunen skall redovisas, men också i tidsmässig och ämnesvis betydelse. 
Det är omöjligt att ha en heltäckande bild av samtliga företeelser, även inom en begränsad 
tidsperiod, varför det är viktigt att ha en tydlig beskrivning av vad som kulturmiljöprogrammet 
behandlat. Även vad som är aktuellt kan variera, men att materialet skall vara uppdaterat med 
senaste informationen kan anses ändå rimligt, särskilt om kulturmiljöprogrammet är en 
nätupplaga. Att kulturmiljöprogrammets strategier skall återfinnas i ett politiskt behandlat 
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dokument, till exempel översiktsplan, med någorlunda aktualitet kan visa på att ett aktuellt 
kulturmiljöprogram är ett antaget program inom en mandatperiod, vilket är fallet för 
kommunernas översiktsplaner.  
 
Vid studiet av landskap är det av stor vikt att studera inte bara tillstånd utan även processer för 
att bilda en uppfattning av förloppen i landskapet (Hägerstrand 1997). Det poängteras att det 
genomgående bör tas hänsyn till de pådrivande respektive begränsande faktorernas roll i 
sammanhanget för att söka skildra det dynamiska snarare än det statiska traditionella. Vid 
upprättandet av ett kulturmiljöprogram är det således inte tillräckligt att redovisa tidsutsnitt med 
viktiga historiska händelser. I ett förloppslandskap framträder olika företeelser sida vid sida, 
fördelat efter styrkeförhållandet. För att göra en så riktig analys som möjligt krävs att ha som 
utgångspunkt att studera det kulturella nyttjandet av landskapet, med sociala förhållanden och 
maktrelationer. På samma sätt som att det är viktigt att studera hela landskapet och få en 
komplex bild av företeelser är det av stor betydelse att se i ett tidsperspektiv. Förloppen som 
analyseras sträcker sig både långt tillbaka i tiden och sker i många fall fortfarande vid tillfället 
för studien.  
 
Till de kulturpolitiska målen hör att verka för allas delaktighet och att främja kulturell mångfald 
(proposition 1996/97:3). Detta kräver ett differentierat synsätt när det gäller historieskrivningen 
avseende klass (socioekonomisk), genus, ålder och etnicitet. Mångfald är därmed inte reducerat 
till etnicitet och jämställdhet inte insnävat på kvinnofrågor (Riksantikvarieämbetet 2005). 
Perspektiv på klass, genus, ålder och etnicitet ska genomsyra allt kulturmiljöarbete och ska 
således också återfinnas i kulturmiljöprogram.  
 
Enligt Riksantikvarieämbetets vägledning (1983:2 s.9-15) ska momenten kulturhistoriskt 
beskrivning, kulturhistorisk analys, översiktlig bevarandemålsättning och urval ingå i regionala 
kulturmiljöprogram. Då kommunala kulturmiljöprogram skall utgöra byggstenar i de regionala 
programmen, enligt samma vägledning, bör rimligtvis ovanstående moment även ingå i de 
kommunala programmen. Samtidigt framstår kulturhistoriskt värde ha en stark koppling till 
kulturhistorisk utveckling (Regeringens skrivelse 2001/02:172, Regionalt utvecklingsprogram 
för Skåne 2004 m.fl) där turismnäringen utgör en viktig del. Utifrån ovanstående beskrivna 
moment kan en analysmodell för kulturmiljöprogram utformas. Denna kan fungera som ram 
både för nya kulturmiljöprogram och för komplettering och utveckling av redan befintliga 
kulturmiljöprogram. Hela eller delar av modellen bör kunna användas på olika nivåer i 
planeringsprocesser, som nationellt för Riksantikvarieämbetet och Kulturrådet, regionalt för 
länsstyrelsen, museer och regionstyre, eller lokalt för kommunerna och mindre museer.  
 
 
 
1.4 Metodik och metod 
 
Teorins förhållningssätt till den empiriska studien skiljer sig ut inom olika delar av forskning. 
Induktion syftar till att finna teorin utifrån empirin, medan deduktion ser det motsatta 
förhållandet med en teori prövad genom empiriska situationer (Alvesson & Sköldberg 1994). 
Det tredje alternativet, abduktion, kan definieras som en slags kombination av induktion och 
deduktion med vissa kompletterande moment.  
 
Den streckade pilen understryker att den egentliga abduktionen egentligen tar form först när 
empirin bearbetas teoretiskt från ytstrukturer till djupstrukturer (se figur 1.1). Samtidigt som 
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utgångspunkterna återfinns i empirin avvisas inte teoretiska antaganden i tidigt stadium. En 
analys av empirin kan här vara studier av tidigare teorier i litteratur, till exempel som 
inspirationskälla. Från teori till empiri motsvarar det deduktiva inslaget i abduktion, vilket 
innebär att teorin, djupstrukturen, bestyrks genom fall i empirin. Abduktion är det begrepp som 
tydligast beskriver det forskningsstrategi som tillämpats i studien. Tidigare teorier och studier 
inom områdena (kulturmiljö)strategi, landskap och kulturhistoriskt värde och utveckling spelar 
en stor roll för arbetet där tidigare forskningsresultat omtolkas till förslag till analysmodell.  
 
Även om en uppbyggd teori och modell prövas genom en empirisk undersökning, enligt 
deduktiv forskning, har det teoretiska resonemangen en förankring i den verklighet som 
modellen skall testas på. Redan vid identifieringen av begrepp, för att hitta gemensamma 
beröringspunkter mellan befintliga kulturmiljöprogram och den teoretiska modellen, har 
abduktion som forskningsstrategi tillämpats, där teorin har en stark koppling till empirin. Olsson 
(2003), med referens till manusversion av R Johanssons Forskningsstrategier, menar att 
abduktionsprocessen består av ett faktum som följs av en regel som i sin tur prövas i ett fall. 
Med detta som bakgrund ses de inledande rubrikerna i kapitel två, tre och fyra som 
sammanfattning av tidigare studier. Den avslutande rubriken i respektive kapitel fungerar som 
teoretisk ansats, vilken redovisas i en samlad analysmodell i kapitel fem. Den samlade 
analysmodellen prövas i kapitel sex och sju.  
 
 

 
 
Figur 1.1: Deduktion, induktion och abduktion. (Efter Alvesson & Sköldberg 1994 s.45) 
 
 
Det empiriska materialet består främst av kvalitativ data, med avsikt att analysera ett fåtal 
kulturmiljöprogram och där intervjuerna fungerar som komplement samtidigt som de är en del 
av prövningen av hypoteserna. De underlag som användes är Kulturmiljöer i Osby kommun och 
Kulturmiljöprogram för Tomelilla kommun.  
 
Denna studie baseras främst på fallstudiemetodik där de uppställda delarna i teoretiska 
analysmodellen testas mot konkreta fall, kommunala kulturmiljöprogram. Fallstudien i sin tur är 
uppdelad i textanalys och intervjuer. Textanalysen är en så kallad innehållsanalys där 
kulturmiljöprogrammen är verktyg för att testa den teoretiska modellen, tolka medvetna och 
omedvetna föreställningar och vad som uppfattas som värdefullt samtidigt som begrepp i 
texterna kan analyseras genom kvalitativa tolkningar (Bergström & Boréus s.21, 45). Därmed 
tar textanalysen fasta på det väsentliga innehållet genom läsning av textens delar, helhet och 

Deduktion 

Induktion 

Abduktion 

Teori 
(Djupstruktur) 

Empirisk regelbundenhet 
(Ytstruktur) 

Empiri 
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tillhörande kontext (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud s.233-235). Vid 
genomgången av de undersökta kulturmiljöprogrammen identifieras de moment som har en 
motsvarighet i den föreslagna analysmodellen. Textanalysen utgör då i sig en kritisk granskning 
av källan, det vill säga kulturmiljöprogrammet.  
 
Till undersökningsmaterialet hör även dokumenten Översiktsplan för Tomelilla kommun 
antagandehandling 2002 och Översiktsplan 2006, program 2005-01-20, Osby kommun 
gällande översyn av översiktplaneringen i respektive kommun. Dessa källor användes för att 
tolka och studera kulturmiljöprogrammens användning och kommunens synsätt på 
kulturhistoriska värden i översiktsplaneringen. Avsikten var inte att göra en fallstudie på själva 
översiktsplanen. Som källa för undersökningen är dessa dokument endast vägledande. Även om 
en kommun i en programförklaring menar att kulturmiljövärden skall bevaras och utvecklas på 
vissa sätt är det inte en garanti att det senare genomförs i översiktsplaneringen. Dessa källor är 
dock lämpade för att, som ovan angetts, tolka kommunens intentioner för kulturmiljöfrågor i 
samhällsplaneringen.  
 
Intervjuerna utgör grunden för den datainsamling som inte kunnat utföras i textanalysen av 
kulturmiljöprogrammen eller andra planeringsdokument, med avsikt att pröva delar av de 
formulerade teorierna i föregående rubrik. Intervjumetoden utgör därmed både metod för 
faktainsamling och ett komplement till textanalysen. Intervjuerna baseras på en mall, se bilaga, 
med 21 frågor om kulturmiljöprogram att utgå ifrån. Efter en telefonförfrågan fick de 
intervjuade personerna frågorna tillsänt sig och därefter har de svarat skriftligt eller muntligt. 
Intervjuerna har därmed karaktär av både ren intervjuundersökning och enkätundersökning 
beroende på hur svaren erhållits. Kritiken mot detta metodval kan vara att källmaterialet och 
informationsinsamlingen inte varit lika i samtliga intervjuer. Motiveringen till att både intervju 
och enkät har använts som metod för informationsinsamlig beror på den intervjuades 
uppfattning om hur svar kunde lämnas på bästa sätt. Då frågorna är komplexa upplevde vissa att 
ett skriftligt svar var att föredra för att tydligt kunna påvisa ställningstaganden och klargöra 
åsikter. Möjligheten till flexibilitet ökade troligen också svarens omfattning, både kvalitativt 
och kvantitativt. Då det fanns möjlighet att åter ta kontakt med den intervjuade, om det 
önskades mer kompletterande svar än vad som givits i enkätundersökningen, kallas både 
intervjuundersökningar och enkätundersökningar fortsättningsvis för intervjuer.  
 
Intervjufrågorna är strukturerade i delarna strategiskt kulturmiljöarbete i kommunen, 
användningsområden för kulturmiljöprogram, förankring och kompetens i arbetet med 
kulturmiljöprogram samt modell för kulturmiljöprogram. Svaren i delarna strategiskt 
kulturmiljöarbete i kommunen och modell för kulturmiljöprogram kan dels användas som 
faktainsamling, dels för att verifiera den information som uttolkats i textanalysen. Svaren för 
delarna användningsområden för kulturmiljöprogram och förankring och kompetens i arbetet 
med kulturmiljöprogram används främst för insamling av information för att testa de i kapitel 
1.2 uppställda hypoteserna om kommunens föreställningar om kulturmiljöprogram.  
 
 
 
1.5 Studiens uppbyggnad 
 
Uppsatsen har följande upplägg i de delar som följer. De inledande delarna av kapitel två, tre 
och fyra presenterar bakgrundsfakta och tidigare forskning följt av ett förslag till analysmodell 
inom respektive moment. Dessa sammanfattas därefter i en samlad analysmodell för 
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kulturmiljöprogram i kapitel fem. Därefter, i kapitel sex och sju, behandlas den empiriska delen 
av studien, där modellen testas på kulturmiljöprogram samtidigt som dessa underlag analyseras. 
Den empiriska studien i sin tur består av flera delar. Den första delen består av en kort 
presentation av kulturmiljöprogrammet i den aktuella kommunen. De tre efterföljande delarna 
behandlar de delmoment som har sin motsvarighet i den teoretiska modellen. Del fem och sex 
behandlar kommunens uppfattning och användning av kulturmiljöprogrammet fördelat på 
studier av dokument kring översiktsplanering respektive intervjuer. En analys avslutar den 
emiriska delen.  I slutet av uppsatsen förs en sammanfattande analysdiskussion där slutsatser 
presenteras. Den mall som användes vid intervjuerna presenteras som bilaga.  
 
 
 
1.6 Geografiskt undersökningsområde 
 
Många kommuner har planeringsunderlag för kulturmiljöer som utformades under 1970- och 
1980-talen och som främst är av karaktären byggandsinventeringar. Samtidigt som många 
kommuner har föråldrade kulturmiljöprogram baserar också många länsstyrelser sin planering 
på underlag som är 20-30 år gamla. Så är dock inte fallet i Skåne. Länsstyrelsen håller på att 
sammanställa de inkomna remissvaren på det nyproducerade Kulturmiljöprogram för Skåne, 
vilket ska färdigställas under 2005.  
 
Som utgångspunkt för vilka kulturmiljöprogram som kunde komma i fråga för denna studie var 
att de skulle tillhöra den senare generationen planeringsunderlag och vara belägna i Skåne län. 
Valet av fallstudie föll på Osby respektive Tomelilla. De båda kommunerna är jämförbara i 
både storlek och befolkningssammansättning gällande könsfördelning och åldersstruktur (Fakta 
om din kommun 2005-05-12). Båda kommunerna saknar en större tätort, men då det i Skåne län 
är relativt korta avstånd är det nära till större städer som Malmö, Helsingborg och Kristianstad. 
Kulturmiljöprogrammet i Osby är från 1997 och Tomelillas så sent som 2003. Av Skånes 33 
kommuner är det bara Bjuv, Burlöv, Båstad och Lomma kulturmiljöprogram som också är 
genomförda efter 1997.  
 
Skånes landskap kan indelas i tre agrarekonomiska bygder, slättbygd i söder och väst, 
skogsbygd i norra delen och däremellan risbygd, också kallad mellanbygd (Campbell). Osby 
kommun tillhör skogsbygden, medan södra delen av Tomelilla kommun tillhör slättbygd och 
norra delen tillhör risbygd/mellanbygd. 
 
 
1.6.1 Osby kommun 

 
Osby kommun ligger längst upp i Skånes nordöstra del, se figur 1.2. Osby kommun består av en 
utlöpare av sydsmåländska urbergsslätten där urberget består av gnejs och granit, men är också 
en del av den så kallade Protoginzonen präglad av hyperitdiabas (Atlas över Skåne 1999).  De 
mest dominerande jordarterna är lerfri morän, organiska avlagringar och isälvavlagringar. 
Terrängen är kuperad och rik på skog, mossar, sjöar och vattendrag, där Helge å är det största. 
Traditionellt har blandskog dominerat, men idag är stora områden planterade med granskog. 
Åker och betesmark har en småskalig karaktär och ligger som öar i skogsområdena.  
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Området längs Helge å utnyttjades tidigt vilket lämningar från boplatser från stenålder till 
järnålder visar (Kulturmiljöprogram för Skåne). Helge å användes för transporter av järn, 
timmer, tjära och beck. Borgar och skansar anlades längs Helge å och dess biflöden som ett led i 
den medeltida förvaltningen och för kontroll av den inkomstbringande handeln. Under början 
av 1800-talet lades grunden till en industrialisering i området där vattenkraften i Helge å var en 
viktig förutsättning. 
 
 

 
 
Figur 1.2 Osby kommun och Tomelilla kommun i Skåne län (Källa: Länsstyrelsen i Skåne län) 
 
 
1.6.2 Tomelilla kommun 

 
Tomelilla kommun ligger i sydöstra delen av Skåne län, se figur 1.2. Tomelilla består till större 
delen av sedimentära bergarter som lerskiffer, alunskiffer och sandsten (Atlas för Skåne 1999). I 
området finns även inslag av diabasgångar. De mest dominerande jordarterna är lerfri morän, 
lerig morän, isälvsavlagringar och postglacial sand.  
 
Tomelilla är uppdelad i den storkuperade norra delen och den av gravsänkor präglade slätten i 
södra delen. Området består av till större delen öppen mark, men med bokskogsområden i norr. 
Landskapet i Tomelilla är till stor del präglat av de storgods som finns i området 

Tomelilla kommun 

Osby kommun 

Skala 1:700 000 

N 
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(Kulturmiljöprogram för Tomelilla 2003). Flera av dem har en medeltida föregångare som dock 
oftast inte finns bevarad. Gemensamt för godsen är att de inte bara präglat landskapet utan även 
utveckling och levnadsvillkor för de områden och personer som var knutna till godsen. Vissa 
byar kunde ligga helt under godsets ägande.  
 
 
 
1.7 De intervjuade kommunrepresentanterna 
 
Då studien behandlar kulturmiljöprogram som planeringsunderlag har de intervjuade 
personerna begränsats till att representera den kommunala samhällsplaneringen. Avsikten var 
att intervjua en representant från kommunala förvaltningen som behandlar byggnads- och 
miljöfrågor. Då de flesta kommuner har en stadsarkitekt som ansvarig tjänsteman för 
samhällsbyggnad och samhällsplanering stod det som förstahandsval för intervjun.  Avsikten 
var även att intervjua en politisk representant från byggnadsnämnden, ofta kallad miljö- och 
byggnämnden, där förstahandsvalet var ordföranden. Därmed gavs ett intervjuunderlag både 
från förvaltningsverksamheten och från den politiska organisationen. 
 
I Osby kommun finns miljö- och byggkontor för förvaltning av planeringsfrågor medan miljö- 
och byggnämnden utgör det politiska verksamhetsorganet. Stadsarkitekt i Osby kommun, Bo 
Eklund, är anlitad som konsult och har ett mycket begränsat uppdrag gällande 
samhällsbyggnadsfrågor. Istället intervjuades Göran Andersson, miljö- och byggchef, som 
representant från förvaltningen. Från den politiska organisationen intervjuades Knud Nielsen 
(s), ordförande i miljö- och byggnämnden.  
 
I Tomelilla kommun frångicks den traditionella nämndorganisationen vid årsskiftet 2004/2005 
för att ersättas med utskott under kommunstyrelsen och tre beredningar under 
kommunfullmäktige. I förvaltningarna skapade nio grupper, där team samhällsbyggnad 
ansvarar för översiktlig planering, planer och program och andra miljö- och byggärenden. I den 
politiska organisationen finns myndighetsnämnden för miljö och bygg, motsvarande den annars 
så kallade miljö- och byggnämnden. Då Algot Nilsson (c), ordförande i myndighetsnämnden för 
miljö och bygg, nyligen tillträtt som ordförande samt tidigare inte arbetat i denna nämnd 
intervjuades istället vice ordförande Kenth Bergström (s). Från förvaltningen intervjuades Bengt 
Alm, stadsarkitekt. 
 
 
 
1.8 Kulturmiljöprogram på nationell, regional och lokal nivå  
 
1.8.1 Riksintressen för kulturmiljövård  

 
Riksintressena upprättades i samband med riksplaneringen på 1970-talet och uppfattas av 
många som uttryck för den dåvarande synen på kulturmiljövård (Wijkander 2000). 
Riksintressena blev en strategi för att integrera kulturmiljövårdens intressen i 
samhällsplaneringen. Krav ställdes på att ha en helhetssyn med utgångspunkt från de 
kulturhistoriska värdena i samlade miljöer, jämfört med tidigare då utgångspunkten var äldre 
objekt som unika eller synnerligen märkvärdiga. Däremot förändrades knappast synen på vad 
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som skulle uppmärksammas som värdefullt och fortfarande betonades slott, kyrkor och 
fornlämningar i öppet landskap. Kritiken mot riksintressena är att de endast gestaltar förstorade 
objekt, där hänsyn till helheten fortfarande saknas.  
 
 
1.8.2 Regionala kulturmiljöprogram 

 
Behovet av handlingsprogram för kulturminnesvården aktualiserades genom 1976 års reform då 
länsstyrelsen blev regional myndighet för kulturminnesvården (Riksantikvarieämbetet 1983:2 
s.6). Tyngdpunkten i de regionala programmen skulle ligga på den kulturhistoriska 
beskrivningen och analysen. Där hade länsstyrelsen ett informationsansvar och ansvaret för att 
samordna nationella intressen på det regionala planet. De regionala kulturmiljöprogrammen 
skulle därefter användas som underlag i den kommunala översiktsplaneringen och för 
information gentemot andra samhällsintressen. Samma förhållanden gäller idag.  Enligt 
vägledning för upprättande av regionala kulturminnesvårdsprogram syftar beskrivning och 
analys av länets kulturmiljöer till att belysa hur dagens kulturlandskap formats av 
naturförutsättningar och mänsklig aktivitet under olika tider (Ibid. s.9-15). Målet med 
programmet utges vara att visualisera hur den historiska utvecklingen återspeglas i drag och 
miljöer i dagens landskap. Enligt vägledningen bör det regionala kulturmiljöprogrammet 
huvudsakligen bygga på redan befintlig information från länsstyrelse, kommuner eller museer 
som sammanställs och analyseras. Vägledningen menar att momenten kulturhistorisk 
beskrivning, kulturhistorisk analys, översiktlig bevarandemålsättning och urval bör ingå i ett 
kulturmiljöprogram.  Beskrivning och analys utgör bakgrund och motivering till ett urval av 
miljöer och objekt. I den översiktliga bevarandemålsättningen anges målet för ett allmänt 
hänsynstagande som inte direkt kan hänföras till enskilda miljöer och objekt, men som rör hela 
områdets kulturhistoriska profil och karaktär. Resultatet presenteras i en profil där väsentliga 
drag i länets/programområdets kulturella utveckling och viktigare identitetsskapande miljöer 
lyfts fram.  
 
Sedan 2002 har Länsstyrelsen i Skåne län arbetat med att ta fram ett nytt regionalt 
kulturmiljöprogram (Kulturmiljöprogram för Skåne 2005-02-24). Materialet är i första hand ett 
underlag inom samhällsplaneringen, men också en del att Länsstyrelsens strategiarbete för 
kulturmiljövården i länet. Kulturmiljöprogrammet är indelat i Skånes kulturmiljöprofil, Skånes 
historia och utveckling samt Särskilt värdefulla kulturmiljöer i Skåne. Kulturmiljöprogrammet 
är uppbyggt som en del av länsstyrelsens hemsida och har nära koppling till andra 
planeringsunderlag som regionalt naturvårdsprogram och materialhushållningsprogram. 
Hemsidan är uppbyggd med texter, fotografier och koppling till ett karttittskåp. Länsstyrelsen 
tar upp kopplingen till miljömålet God bebyggd miljö, där arbetet att ta fram ett regionalt 
kulturmiljöprogram var en del av de åtgärder som skulle genomföras i Skåne.  
 
 
1.8.3 Kommunala kulturmiljöprogram  

 
Det är kommunerna själva som svarar för innehållet i de kommunala kulturmiljöprogrammen 
(Riksantikvarieämbetet 1983:2 s.7). Sett till målsättningar i både regionala och kommunala 
underlag är det dock troligt att de kommunala programmen fungerar som byggstenar/delar i de 
regionala programmen. Kommunerna har också ett stort ansvar och befogenheter gällande 
åtgärder som skydd eller rivningsförbud. Men i miljömålsarbetet har flera indikatorer 
formulerats för att mäta hur långt Sverige har nått uppsatta miljömål, både på nationell nivå men 



18     

också regional. Den indikator som i denna uppsats är mest aktuell är kommunala 
kulturmiljöprogram (Boverket 2004). Indikatorn är indelad i två steg, den första delen av 
indikatorn visar antalet kommuner med kulturmiljöprogram och den andra delen visar antalet 
kommuner med kulturmiljöprogram inarbetade i översiktplan.  
 
Ann-Charlotte Backlunds utvärdering av kulturmiljöprogrammens genomslag för bevarande, 
säkerställande och hänsyns tagande inom värdefulla miljöer har en betoning på programmens 
användning inom kommunernas fysiska planering (Backlund 1998). I studien inkluderades inte 
funktionen som underlag för levandegörande och turism eller dess betydelse för allmänna 
opinionen. Resultatet visar att det inte förekommer någon entydig definition av begreppet 
kulturmiljöprogram.  Begreppet användes till exempel för strategier, programförklaringar och 
inventeringar. I Lennart Rosander och Anna Ulfstrand (2003) utvärdering av nio kommunala 
kulturmiljöprogram, gjord för Stockholms läns museum, visas att de dubbla betydelserna av 
både planeringsunderlag och populärhistorik var svåra att förena i samma publikation. Kritiken 
mot kulturmiljöprogrammen var även att de historiska översikterna var alltför inriktade på de 
bevarade spåren i landskapet istället för att tydliggöra människan i dessa beskrivningar. 
Undersökningen visar också att begrepp som det unika, det typiska och det estetiskt tilltalande 
som de mest använda i värderingarna av miljöerna.  
 
Cecilia Lagerfalks undersökning av de skånska kommunernas kulturmiljöprogram visar att 
tillgång och innehåll varierar mellan de olika kommunerna (Lagerfalk 2001). Generellt var dock 
programmen uppbyggda enligt samma struktur med inledande översikt och därefter ett antal 
utpekade kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Det var en stor betoning på kommunernas tätorter, 
främst i slätt- och mellanbygd. Inom de utpekade värdefulla kulturmiljöerna uppmärksammades 
nästan uteslutande byggnadsbeståndet med tillhörande ingående beskrivningar. Endast enstaka 
program behandlade landskapet mellan bebyggelsen eller värdefulla landskapselement. En 
anledning till detta uppgavs vara att många program bygger på tidigare utförda 
byggnadsinventeringar, vilket ofta också var det enda kunskapsunderlaget. I en djupstudie av 
kulturmiljöarbetet i kommunerna Helsingborg, Hörby, Simrishamn, Trelleborg och Örkelljunga 
visas att översiktsplanen endast i ett fåtal fall används som strategiskt dokument för 
kulturmiljöarbetet. Hur stort utrymme och tyngd kulturmiljöer gavs i översiktsplanen tycktes 
bero på intresset hos politiska representanter snarare än efter uppställda riktlinjer. År 2004 
svarade 22 av Skånes 33 kommuner att de hade program för tillvaratagande och utveckling av 
de kulturhistoriska värdena och 30 menade att de hade inarbetat de kulturhistoriska värdena i 
översiktplaneringen (Boverket/Länsstyrelsen 2004-05-04). Som kommentar till det sistnämnda 
resultatet finns krav på att områden av riksintresse måste behandlas i översiktsplan, men det är 
kommunen som avgör om även bebyggelse av lokalt intresse tas upp. (Nilsson 2004 s.9-11). 
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2 Strategier för 

kulturmiljövård 
 
 
 

2.1 Definition och bakgrund 
 
Inom den militära traditionen är strategi en vetenskap av historisk och filosofisk karaktär som 
omfattar en mängd olika synsätt, principer och metoder (Wedin 2000). Centralt framstår dock 
förmågan att utifrån en analys av ett problems karaktär formulera en strategi för en viss 
situation eller ett visst mål och därefter också genomföra det bäst lämpade alternativet. Från att 
främst ha varit ett begrepp för krigs- och försvarsmakt har begreppet efter andra världskriget i 
allt större utsträckning använts i det civila. Inom företagsekonomin identifieras denna typ av 
användning som strategi som plan (Roos, von Krogh & Roos s.17). I de flesta sammanhang 
knyts strategin till planer eller planering där strategin också här är en medveten handling eller 
riktlinje för att hantera en viss situation. Denna dimension av strategi är inriktad på två 
förhållanden, strategin som något som utarbetats i början av en aktivitet  eller strategin som ett 
resultat av en målinriktad process.  
 
Momenten i en strategiprocess kan identifieras som vision och mål, nulägesanalys, möjligheter 
och hot, metodval för genomförande, implementering samt utvärdering och kontroll (Roos, von 
Krogh & Roos). Många uppfattar denna typ av process som en stegvis utformning av en 
långsiktig planering. Varje verksamhet har sin variant av strategiprocess, ibland med vissa 
moment parallella, ibland med vissa kompletteringar eller reduktioner.  
 
Inom kulturmiljövården finns olika beslut som bakgrund till formuleringar av strategier. I 
Nationella kulturmiljömål (prop. 1998/99:114) beslutade Riksdagen om ett försvarat och 
bevarat kulturarv, ett hållbart samhälle med goda och stimulerade miljöer och kulturmiljöarbetet 
som en drivande kraft i omställningen, att alla skulle ha  förståelse, delaktighet och vara 
ansvarstagande för den egna kulturmiljön. Dessutom ska det finnas en nationell och 
internationell solidaritet och respekt inför olika gruppers kulturarv. I Riksdagens beslut för en 
nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, 1996/97:KrU1, rskr 1996/97:129) är ett av de 
kulturpolitiska målen att kulturarvet ska brukas och bevaras. Allt detta ska sedan tolkas in i 
strategier, beslut och myndighetsutövning på nationell, regional och lokal nivå.  
 
Införandet av plan- och bygglagen (1987:10) medförde förändringar som innebar att samtidigt 
som fastighetsägarens frihet att förändra bebyggelsen stärktes så ökade även samhällets 
möjligheter att mot ersättning förhindra detta (Cars, Olsson och Snickars 1996 s.10). Tendensen 
blev att berörda intressenter på olika sätt formulerade strategier och etablerade arbetsformer där 
bevarandefrågor kunde lösas genom samverkan utan rättslig prövning. En typ av samverkan var 
när olika myndigheter gick samman för att skapa en gemensam grund för samhällsplanering 
(Samverka – för en hållbar utveckling av landskapet 2002). Genom att studera villkor och 
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möjliga former för samverkan tas olika strategier fram för att utveckla ett sammanhållet synsätt, 
samordnade underlag och samverkande mål för landskapsförändringar. Behovet av strategier 
och program för kultur- och naturmiljövård i samhällsplanering tydliggörs då dess 
representanter sällan har tillgång till de verktyg som krävs för att tillgodose sina sektorsintressen 
(Löfvenberg, Olsson & Snickars s.21). Det finns således ett strategiskt beroende till andra 
aktörer, som kommuner eller privatpersoner, som måste uppmärksammas för att få en 
fungerande process. När Riksantikvarieämbetet under tidigt 1980-tal tog upp behovet av 
program eller strategier för kulturmiljövård baserades på det splittrade ansvaret för 
kulturmiljövården (Att upprätta program för kulturminnesvård s.7). Generellt anger lagen att 
ansvaret för att skydda och vårda kulturmiljön delas av alla (Lag (1988:950) om kulturminnen 
m.m.), men ansvaret för myndighetsarbetet för kulturmiljövården är ändå fördelad på nationell, 
regional och lokal/kommunal nivå.  
 
 
 

2.2 Nationella strategier för kulturmiljövård 
 
2.2.1 Nationell strategi för hållbar utveckling 

 
 I Nationell strategi för hållbar utveckling formuleras mål för det fortsatta arbetet för en hållbar 
utveckling men också vilka styrmedel, verktyg och processer som krävs för att nå dessa mål 
(Regeringens skrivelse 2001/02:172). En varsam förvaltning och ett framsynt tillvaratagande 
och brukande av kulturarvet anges som en nödvändig utgångspunkt.  
 
Strategin visar att kulturmiljövärden ska hävdas och brukas på ett sätt som garanterar deras 
bevarande på lång sikt. Kulturarvet skall ses som en tillgång i samhällsplaneringen och bilda 
utgångspunkt för nyskapande och förändringar av bebyggelse och anläggningar i tätort och 
landskap. En viktig del i detta är att allmänhet känner delaktighet, grundad på kunskaper, 
förståelse och engagemang för kulturarvet. Metoder för samverkan mellan bevarande och 
utnyttjande av natur- och kulturmiljön skall utformas med en helhetssyn på miljön som 
utgångspunkt. Strategin visar behovet av att tydliggöra alla sektorers ansvar för 
kulturmiljöfrågorna i sin planering. 
 
 
2.2.2 Kulturarv i tiden - angeläget, tillgängligt, användbart! 

 
Dokumentet Kulturarv i tiden – angeläget, tillgängligt, användbart! utgör vision och strategi 
för Riksantikvarieämbetet 2004-2006 (Kulturarv i tiden 2004). Strategin är indelad i mål och 
uppdrag, vision, verksamhetsidé, processorientering samt fokusområden för den aktuella 
perioden. Med strategin poängteras att Riksantikvarieämbetet har ett förvaltningsuppdrag, 
förutom de formulerade kraven i regleringsbrevet, nationella målen och kulturpolitiska målen, 
och att detta uppdrag formas i relation till samhällets krav och förväntningar. Då strategin ska 
utgöra länk mellan tidigare planering och kommande uppdrag ska strategin också avspeglas i 
myndighetens verksamhetsplanering.  
 
Strategin talar om en begreppsförskjutning från minne, via miljö, till arv och att detta vidgade 
begrepp innebär kompletterande uppgifter för kulturmiljövården.  Att skydda, dokumentera och 
vårda kulturmiljöer måste adderas med samhällsplaneringsperspektiv och näringslivsperspektiv 
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för att få en helhet av kulturmiljövården. Detta utgör grund för de identifierade fokusområdena 
strategisk omvärldsorientering och utvärdering, angelägen kunskap och tryggad kompetens, 
former för ökad delaktighet och breddat ansvar samt effektiva verktyg och system.  
 
 
 
2.3 Kulturmiljöprogram för Skåne, strategi och 

kulturmiljöprofil  
 
Den strategiska delen av Kulturmiljöprogram för Skåne formuleras på hemsidans första sida 
(Kulturmiljöprogram för Skåne  2005-02-24). Kulturmiljöprogrammet uppges i första hand vara 
ett regionalt, skånskt, kunskapsunderlag för samhällsplanerare men också en del av 
Länsstyrelsens strategiarbete för kulturmiljövården och ett underlag för kulturmiljövården i 
länet. Dessutom poängteras att kulturmiljöprogrammet har en stark koppling till Miljömålen 
och Regionalt utvecklingsprogram. Kopplingen till medborgarna visas genom att 
kulturmiljöprogrammet också är en källa att hämta inspiration och kunskap ur för alla som är 
intresserade och vill värna om Skånes kulturarv. Kulturmiljöprogrammet vänder sig till 
planerare i kommuner, Vägverket, Banverket med flera, för kulturmiljövård på Länsstyrelsen, 
museer, Region Skåne med flera, för skolor, markägare, turism, hembygdsförbund, studiecirklar 
samt alla som är intresserade av det skånska landskapet.  
 
Kulturmiljöprofilen uppges ligga till grund för planering av länsstyrelsens kulturmiljöarbete och 
vid upprättandet av lämpliga strategier. De prioriterade områdena är skifteslandskapet, 
livsmedelsindustrin, kyrkorna, kusten, järnvägen, godslandskapet, fornlämningarna och 
folkrörelserna som ska avspeglas i bidragshanteringen med mera. Begreppen täthet, variation, 
nydaning och kontinuitet utgör tillsammans en samlad del av Kulturmiljöprofilen.  
 
 
 
2.4 Förslag till analysmodell för kulturmiljöstrategi och 

profil i kulturmiljöprogram 
 
För att kunna utforma en strategi måste det finnas en uppfattning om den process som strategin 
ska ingå i. Likaså är det viktigt att i ett kulturmiljöprogram ha kunskap om de kulturhistoriska 
värden och företeelser som finns i landskapet. Därav kan en strategi inte formuleras fristående 
från de andra delarna i kulturmiljöprogrammet. Snarare är strategin ett resultat av analyser och 
kulturhistorisk värdering som tillsammans utgör kulturmiljöprogrammet. Samtidigt visar detta 
på att strategin är ett resultat av en målinriktad process. I det fallet är strategin något som 
formuleras i början av nästa process, implementeringen i samhällsplaneringen, se figur 2.1. Att 
arbeta med Kulturmiljöprofil förstärker ytterligare påståendet att strategin (och 
kulturmiljöprofilen) är ett resultat av tidigare steg i processen. Först efter en analys av det 
aktuella landskapet kan en kulturmiljöprofil ident ifieras som de mest prioriterade områdena i 
kulturmiljöprogrammet.  
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Figur 2.1: Strategiprocessen för kulturmiljöprogram och implementering av resultat i samhällsplaneringen. 
(omarbetad och anpassad efter Roos, von Krogh & Roos).  
 
 
Som tidigare visats kan momenten i en strategiprocess identifieras som vision och mål, 
nulägesanalys, möjligheter och hot, metodval för genomförande, implementering samt 
utvärdering och kontroll (Roos, von Krogh & Roos 2004). Men samtidigt som moment 
kompletteras kan de också reduceras. En strategi och kulturmiljöprofil visar inte bara på vilket 
syfte och mål som formulerats, utan även vilka områden som är prioriterade genom att de 
beskrivs i en kulturmiljöprofil. Då det finns ett strategisk beroende till andra aktörer, som 
beslutande i kommuner, andra sektorer eller privatpersoner, måste även målgruppen för 
kulturmiljöprogrammet identifieras för att en strategi ska vara ett fungerande styrdokument.  
 
Förankring och rätt kompetens identifieras som delar av implementeringen i det strategiska 
arbetet och bör vara en del av strategin. Förankringen bör rimligtvis vara riktad till de tidigare 
identifierade målgrupperna. Att det finns rätt kompetens både i framtagandet av 
kulturmiljöprogrammet och i beslutsprocessen bör också vara en del av strategin.  
 
En kulturmiljöstrategi och kulturmiljöprofil bör rimligtvis innehålla ovanstående beskrivna 
delar för att skapa en så komplett strategi som möjligt, som också går att tillämpa i 
samhällsplaneringen, se figur 2.2. 
 
 

 
 
Figur 2.2: Förslag till analysmodell för kulturmiljöstrategi och kulturmiljöprofil. 
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3 Teorier om landskap  
 
 
 
3.1 Begreppet  landskap 
 
För myndigheters hantering av landskap definieras det som ett område som det uppfattas av 
människor, vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga eller 
mänskliga faktorer. Därmed avses både stadslandskap och landsbygd (Europeisk 
landskapskonvention 2000:176).  
 
Men med landskap menas inte bara de visuella tingen utan även ”allt som är närvarande inom 
den lagda geografiska gränsen, inklusive allt som rör sig in och ut över gränsen under den 
tidsperiod man väljer” (Hägerstrand 1993 s.26-27). Ett landskap innehåller således inte bara det 
statiska under den studerade perioden, utan påverkas även av det rörliga. Studiet av landskapet 
kan därav inte avgränsas till inventering av tillstånd, vilket är vanligt i konventionellt 
utsiktslandskap, utan ska även inkludera förloppen. I ett förloppslandskap förekommer olika 
företeelser i konkurrens eller samspel där de är beroende av rumslig spridning och intensitet 
inom ett begränsat utrymme.  
 
I jämförelse med förloppslandskapet medför det traditionella sättet att urskilja olika rumsliga 
företeelser, vegetation, markanvändning, landformer med mera till att undertrycka de 
dynamiska delarna i landskapet. Genom att inte ta hänsyn till pådrivande faktorers, som natur 
och mänskliga aktörer, roll i landskapsomvandlingen skapas utsnitt av landskapet där tiden kan 
verka stå stilla.  
 

 
 
Figur 3.1: Utveckling av landsbebyggelse, kartografiskt (överst) och tidsgeografiskt (nederst). (Källa: Hägerstrand 
NordREFO 1993:1, samhälle och natur s.39). 
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Förloppslandskapets struktur vid en viss tidpunkt är det sammanblandade resultatet av naturens 
processer och mänskliga handlingar, men också förutsättningarna för framtida brukande av 
landskapet. Ovissheten om vad olika strukturer, processer eller företeelser tål utgör en av 
svårigheterna för förvaltningen av landskapet. Nedärvda förvaltningsmetoder leder i sin tur till 
utslag i landskapet (Ibid. s.40-41).  
 
 
 
3.2 Relation till landskap 
 
Landskap handlar om relationen mellan människa och plats, det finns överallt i olika former och 
storlekar och det är förmågan att uppleva som medför att land blir till landskap (Schibbye & 
Pålstam 2001 s.7). 
 
En individs relation till landskapet beror på flera olika orsaker och tar sig olika uttryck. Gerhard 
Gustafsson menar att denna relation kan indelas i tidsdimension som är definierad som hur 
länge en person varit i kontakt med ett avgränsat landskap, en rumsdimension vilket avser på 
vilket avstånd landskapet upplevts, samt en strukturell dimension beroende på landskapets form 
och struktur kombinerat med individens värderingar (Gustafsson 1993 s.22-27). Utifrån dessa 
dimensioner kan tre relationer mellan individ och landskap identifieras. Bildlandskapet utgör en 
avgränsad del av ett landskap som betraktas vid en specifik tidpunkt och där visuella intryck är 
av största betydelse. Upplevelselandskapet är i relation till bildlandskapet en mer diffus 
avgränsning i rummet, där landskapet upplevs under kort tid med fler sinnen än de som tar till 
sig visuella intryck. Identitetslandskapet i sin tur kan definieras som ett landskap som individen 
har lång kontakt med, där tidsaspekten gör att minnet har större betydelse än de sinnesintryck 
som lyfts upp i de andra landskapen. Identitetslandskapet är både det fysiska, men också 
upplevelser, värderingar och sätt att leva. 
 
Även Marie Stenseke (1997 s.174) pekar på människans, i detta fallen markägares, olika 
relationer till landskapet. Marken och brukandet representerar ofta ett långsiktigt perspektiv, 
som produktionsyta med ekonomiska värden men också som kulturbärare med betydelse för 
lokalsamhället och som livsmiljö. Markägares och brukares relation till landskapet kan därav 
jämföras med Gustafssons identitetslandskap (Ibid. s.39).  
 
 
 
3.3 Landskapsanalys 
 
En analys av landskapet innebär en medveten systematisering av kunskap för att förstå platsen 
Men redan i valet av hur landskapsanalysen planeras och vilka riktlinjer som ställs upp är 
processen starkt beroende av det förväntade resultatet, särskilt i planeringssammanhang 
(Schibbye & Pålstam 2001 s.7-8). Metoden, valet av landskapsanalys, behöver därav vara 
anpassad till uppgiften och de frågor som analysen skall finna svar på. Detta tillsammans med 
rätt kompetens hos inblandade aktörer skapar förutsättningar för att landskapsanalysen ska 
utgöra ett bra planeringsunderlag (Ibid. s.9-10, 44).  
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Uppdragets karaktär styr således ofta vilken typ av landskapsanalys som väljs i 
planeringsskedet. Beroende på vilket motiv, syfte, som avses med landskapsanalysen kan dessa 
indelas i:  

• Att redovisa och förtydliga kulturhistoriska, ekologiska och/eller visuella samband 
utifrån frågeställningar om landskapets utseende, de olika delarnas betydelse. 

• Att lyfta fram värden för att peka på hur värdefull en viss miljö är utifrån begrepp som 
sällsynt, typisk viktig med mera. För en värdering internt inom kulturmiljösektorn kan 
motivet användas vid bevarandeplanering. Vid extern användning förekommer 
värdemotiv ofta vid planerings- eller exploateringssammanhang. 

• Att skapa en aktiv medverkan av både experter och medborgare i själva 
kunskapsprocessen. På så vis implementeras analysinnehållet hos de som påverkas 
jämfört med att ta ställning till ett färdigt förslag.  

• Landskapsanalysen som konfliktlösning, till exempel vid oenighet vid exploatering, en 
gemensam arena att mötas på. Alla bidrar med kunskapsunderlag och i diskussioner, 
vilket kan öka förståelse för varandras argument. 

 
I en situation där avsikten med analysen är en exploatering av områden är landskapsanalysen 
som en bakgrundsanalys oftast förekommande. Men även specifika/riktade analyser 
förekommer där värdena i landskapet skall utpekas och möjliga områden att exploatera 
identifieras. 
 
På samma sätt som uppdraget styr vilket motiv, syfte, som avses med landskapsanalysen kan 
också dess fokus variera. De tematiska analyserna fungerar som underlag för 
bevarandeplanering inom kulturmiljösektorn eller som underlag vid annan samhällsplanering då 
landskapets historiska utveckling, funktion, betydelse och värde ska redogöras. I typen 
områdesanalyser ligger fokus istället på landskapet som helhet, utan någon utpekad aspekt eller 
tema. I en områdesanalys eftersöks en indelning av landskapet i områden men minst en 
gemensam nämnare. Exempel på dessa är markanvändning eller bebyggelsekaraktärer.  
 
Aspekter som huruvida det är ett natur- eller kulturmiljöunderlag som avses tar 
landskapsanalysen fasta på olika delar i landskapet. Ett landskaps ekologiska karaktär redovisas 
ofta i ett naturmiljöprogram medan tidsdjup, strukturer och samband tillsammans med den 
byggda miljön ofta redovisas i kulturmiljöprogram. Just i planeringssammanhang på kommunal 
nivå kan dock tre landskapsanalyser gällande användbarhet identifieras:  

• Estetisk analys av landskapet som en bild där innehållet jämförs med en idealbild. 
Innehåller subjektiva värderingar och förutsätter förståelse av perceptionspsykologi 

• Naturvetenskaplig analys av landskapets innehåll och egenskaper med syftet att ge en 
fattbar beskrivning som bio-geo-ekologiskt system.  

• Samhällsvetenskaplig analys där landskapet betraktas som en arena för samhällets 
utveckling och rumsliga utbredning, dess ursprung och påverkan på landskapet 
(Abrahamsson 1982 s.22).  
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3.4 Modeller för landskapsanalys inom kulturmiljövård 
 

3.4.1 Landscape Character Assessment, LCA 

 
Landscape Character Assessment (Landscape Character Assessment – guidance for England 
and Scotland s.2) är ett verktyg för att identifiera natur- och kulturdrag, visa förändringar i 
landskapet, förstå ett områdes påverkan av utveckling och förändring samt informera om 
förutsättningarna för utveckling och förändring. LCA är en av flera metoder att använda i 
planeringen av vad som brukar benämnas en hållbar utveckling. I metoden betonas främst den 
påverkan agrara och skogliga näringar har i landskapet.  
 
 
3.4.2 CHIP/InterSAVE 

 
CHIP, Cultural Heritage in Planning, har utvecklats för danska förhållanden och ska ses som en 
utveckling av metoden InterSAVE, International Survey of Architectural Values in the 
Environment (CHIP, Cultural Heritage in Planning. Identifying valuable cultural environments 
through planning s.5, 9-16). Utöver den fysiska miljön och naturvärden skall även kulturarv 
beaktas i planeringen genom att kulturella värden ges samma utrymme som andra intressen i 
landskapet. Genom att använda redan insamlad kunskap kompletterad med fältstudier 
struktureras information på en översiktlig nivå. Därefter följer fördjupande studier inom 
prioriterade ämnesområden för att därefter identifiera värdefulla kulturmiljöer. 
 
 
3.4.3 Stedsanalyse 

 
I Norge tillämpas ofta Stedsanalyse, en landskapsanalys som utvecklats under de senaste åren 
(Stedsanalyse 2005-02-15). Stedsanalysen beskriver ortens utseende som ett resultat av en 
historisk process där olika drivkrafter medverkat till dess utseende. Stedsanalysen innebär en 
systematisering av olika sorters kunskap för att se en orts historia men också dess 
förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. En stedsanalys ska resultera i stadens resurser i den 
fysiska miljön, vilka värden som är knutna till dessa och hur de brukas och förvaltas idag. 
Analysen ska dokumentera starkhet och svagheter, samt ligga till grund för framtida möjligheter 
samt målformuleringar för bevarande och utveckling. Stedsanalysen kan struktureras som flera 
olika analyser som, konsthistoriska analyser, visuella analyser, realistisk by- och stedsanalys, 
medverkandeanalyser, sociokulturella analyser, socioekonomiska analyser och natur- och 
landskapsanalyser. Analysen är menad som ett hjälpmedel i arbetet med värdering av mark vid 
utbyggnad av tätorter och att hänsyn ska tas till landskapsvärden likväl som tekniska och 
ekonomiska kriterier.  Analysen tar sin utgångspunkt i geologi, terrängformationer och 
bebyggelse.   
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 3.4.4 Projektet Mål och mått 

 
Genom projektet Mål och mått har Vägverket (1999) utvecklat en metod för att tillvarata natur- 
och kulturvärden i planering av infrastruktur. Metoden har sin grund i de nationella miljömålen 
och ska konkretisera målsättningar för landskapet som helhet, områden med höga natur- och 
kulturvärden, tätorter och hårt exploaterade områden. Genom att formulera mål och sätta upp 
kriterier som kan följas upp ska värdena konkretiseras och vara enklare att ta med i planering 
och drift. En vägledning (Vägverket 2001) ska fungera som en hjälp för alla som är inblandade i 
projektet, konsulter, exploatörer, projektledare, länsstyrelser med flera och syftar till att 
konkretisera metoden genom olika exempel.  
 
För Mål och måttmetoden är karaktärsanalys den metod för landskapsanalys som avses 
tillämpas (Mål och Mått – karaktärsanalys  2004-03-08). Istället för att fokusera på natur- och 
kulturvärden skall landskapet ses som en helhet, övergripande sammanhang i en större skala. 
Arbetssättet indelas i en beskrivande fas (karaktärisering) och en värderande fas.  
 
 
3.4.5. Kulturmiljöprogram för Skåne, Skånes historia och utveckling 

 
Skånes historia och utveckling utgör utgångspunkt för hela kulturmiljöprogrammet för Skåne 
(Kulturmiljöprogram för Skåne 2005-02-24). Det är en tematisk landskapsanalys gestaltad i de 
olika ingångarna agrara, folkrörelsernas, skogens, industriella, fritidens, kommunikationernas, 
administrativa, krigens, urbana, kustens, administrativa och religiösa landskap. Varje tema är 
uppbyggt med underrubriker, fördjupningar och exempel. De texter som följer underrubrikerna 
presenteras ofta i en kronologisk ordning i de fall det är möjligt. Till exempel är det först 
presenterade temat, agrara landskap, uppbyggt med underrubrikerna odlingslandskapets 
geografiska förutsättningar, kulturlandskapet fram till skiftesreformerna, gård och by, de 
obesuttna, skiftesreformer och jordbrukets rationalisering, gods och slott samt det moderna 
jordbruket. Fördjupade studier har gjorts på sockerbetsodling, ängs- och betesmark, 
ängavattning, plattgårdar, de skånska möllorna, pilevallar och pilerader, agrarnäringar och 
järnvägar och lagerhus. Flertalet fördjupningar är digitaliserade och en spridning av företeelsen 
presenteras på karta. Avsikten uppges vara att successivt fylla på med fördjupningar 
allteftersom regionala inventeringar blir utförda.   
 
 
 
3.5 Förslag till modell för landskapsanalys i 

kulturmiljöprogram 
 
Landskapsanalysen utgör grunden upprättandet av kulturmiljöprogram. För att kunna behandla 
de kulturhistoriska värdena senare i processen måste en landskapsbeskrivning och analys av 
processer genomföras. Likaså krävs en landskapsanalys för att kunna upprätta en strategi och 
kulturmiljöprofil. Genom ett tydligt definierat syfte och mål tillsammans med rätt kompetens 
kan en för ändamålet anpassad landskapsanalys utarbetas. En landskapsanalys i ett 
kulturmiljöprogram bör rimligtvis redovisa och förtydliga kulturhistoriska, ekologiska och 
visuella samband utifrån landskapets utseende och de olika delarnas betydelse, men också lyfta 
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fram värden för att utifrån olika motiv tydliggöra hur värdefull en miljö är, jämför kapitel 3.3. 
Dessutom borde en landskapsanalys i detta sammanhang kunna medverka till en aktiv 
medverkan av både experter och medborgare i en slags kunskapsprocess. De medför en 
implementering av kulturmiljöprogrammet i ett tidigt skede.  
 
Valet av vilken landskapsanalys som lämpar sig för kulturmiljöprogram faller på den tematiska 
analysen då det ska fungera som underlag för kulturmiljövård och samhällsplanering. Men det 
behöver inte utesluta fokus på landskapet som helhet. Genom en variation av teman, aspekter på 
landskapet, skapas en mer komplex bild av landskapet än vid ett fåtal. Att dessutom inkludera 
fördjupningar och exempel i landskapsanalysen, se kapitel 3.4.5, nyanseras bilden av landskapet 
ytterligare.   
 
Genom att ta fast på Hägerstrands (1993) förloppslandskap, att det förekommer olika företeelser 
jämbördigt utan värdering, ges strukturen av naturens processer tillsammans med mänskliga 
handlingar. Det ska med andra ord vara möjligt att se på landskapet utifrån olika perspektiv för 
att göra en så komplex och riktig bild som möjligt av det landskap, kommunen, i 
samhällsplaneringen.  
 
 

 
 
Figur 3.2: Landskapsanalys för kulturmiljöprogram i ett processlandskap där teman varierar i tid och rum 
(omarbetad efter Hägerstrand 1993).  
 
 
En fullt utvecklad landskapsanalys tar inte hänsyn till de organisatoriska indelningarna av 
förvaltningen, utan har sin utgångspunkt i landskapet. En landskapsanalys med både natur- och 
kulturteman kan utgöra en grund i både naturvårds- och kulturmiljövårdsprogram.  De olika 
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perspektiven, temana, konkurrerar om utrymmet inom spelplanen, ett utrymme som återspeglas 
både i rumslig utbredning men också i ett tidsmässigt perspektiv. För att ytterligare komplettera 
bilden kan flera teman existera på samma geografiska plats vid samma tidpunkt beroende på 
vilket perspektiv som används, se figur 3.2. Till exempel kan det i ett inledningsskede vara fullt 
möjligt att samma geografiskt avgränsade plats kan vara ett fiskeläge samtidigt som det brukas 
för fritidsboende. Men när typiska fritidsföreteelser som camping, badplats utkonkurrerar 
fiskenäringens hamnar och torkplatser för fiskenät som temat där fiske ingår ersätts helt eller 
delvis med temat fritid. 
 
Indelningen av landskapet kan göras på olika sätt och grupperas efter olika detaljeringsgrad. Ett 
exempel presenteras i figur 3.3 där landskapet, i detta fall den administrativt avgränsade 
kommunen, uppdelats i produktionslandskap, bevarandelandskap, naturgivna landskap samt ett 
valbart landskap för att tydliggöra möjligheten med kompletteringar. Gemensamt för de olika 
landskapen är att de representerar olika kulturella nyttjanden av landskapet, sociala förhållanden 
och maktrelationer, både internt inom landskapen men också mot varandra. Genom att ta 
hänsyn till de pådrivande respektive begränsande faktorernas roll i sammanhanget skildras det 
dynamiska snarare än det statiska traditionella. Det gäller både hos aktörer och hos naturen. 
Perspektiv på klass, genus, ålder och etnicitet bidrar till att skildra en helhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.3: De olika landskapens konkurrens om det rumsliga utrymmet. De kulturmiljöpolitiska aspekterna klass, 
genus, etnicitet och ålder skall tillsammans med de i processlandskapet iakttagna aspekterna tillgång eller 
begränsning genomsyra beskrivningar, analyser, av de olika landskapen (delvis efter Hägerstrand 1993).  
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4 Teorier om 

kulturhistoriskt värde  
 
 
 

4.1 Värdebegrepp och argument 
 
I Nationell strategi för hållbar utveckling framhålls att tillvaratagande av kulturvärden i olika 
besluts- och planeringssammanhang är en viktig del av det framtida kulturarbetet (Regeringens 
skrivelse 2001/02:172). Tillsammans med varsam förvaltning och ett framsynt tillvaratagande 
utgör brukande av kulturarvet i all dess mångfald är en nödvändig utgångspunkt i arbetet för en 
hållbar utveckling. Kulturmiljön har även betydelse för lokal och regional ekonomisk 
utveckling samt koppling till såväl de miljömässiga som de sociala och ekonomiska aspekterna 
på en hållbar utveckling. Vidare framhålls att landskapets kulturvärden ofta är nära kopplade till 
naturvärden. Inriktningen mot en hållbar utveckling ska leda till att allmänhet känner 
delaktighet, grundat på kunskaper, förståelse och engagemang för kulturarvet. En viktig uppgift 
i sammanhanget uppges vara att finna metoder för samverkan mellan bevarande och utnyttjande 
av natur- och kulturmiljöer.   
 
Det regionala utvecklingsprogrammet för Skåne bygger på de fyra övergripande målen tillväxt, 
attraktionskraft, bärkraft och balans (Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2004). I 
programmet utgör kultur ett av verksamhetsområdena tillsammans med bland annat 
kommunikationer, boende, miljö, lärande, forskning och utveckling med flera. I programmet 
finns en stark koppling mellan kultur och turism som en del i att natur- och kulturmiljövärdena i 
det skånska landskapet ska skyddas, bevaras och utvecklas. Turismen uppges ofta som en av 
möjligheterna till att skapa regional utveckling och därmed en attraktivitet och 
utkomstmöjligheter (Bohlin 2000). Förutsättningen för att svensk, i detta sammanhang skånsk, 
turismverksamhet ska utgöra en viktig näringsgren är inte enbart att satsa på 
boendeanläggningar och liknande, utan snarare andra lösningar som inte bygger på massturism. 
Ett exempel är en småskalig turism med relativt höga förädlingsvärden.  
 
Inom samhällsplanering är begreppet kulturhistoriskt värde centralt i lagstiftning som PBL 
(Plan- och bygglag (1987:10)) och KML (Lag (1988:950) om kulturminnen m.m), men också i 
utpekande av värdefulla områden i planeringsunderlag som kulturmiljöprogram. Bedömningar 
av vad som är kulturhistoriskt värde förändras dock med tiden (Strandman 1991 s.48-49). Det är 
av stor vikt att det kulturmiljöprogram eller liknande dokument tydligt redogör hur 
värderingsarbetet genomförts, vilket syfte den hade och hur situationen var vid 
värderingstillfället. Under 1900-talet har till exempel intresset successivt flyttats från fokus på 
skydd av kyrkor, slott eller andra monument till ett bredare arbetsområde med hela miljöer, till 
exempel bebyggelse, kulturlandskap eller industri (Kontinuitet och förnyelse 1999 s.17). 
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Ann-Charlotte Backlund (1998 s.26) menar att kulturmiljöprogrammen medför att miljöer 
värderas och avgränsas och att kulturmiljövårdens arbete därmed kommit att bli en geografisk 
avgränsning, samtidigt som antikvarierna vill framhäva hänsynen till dessa värden oavsett läge. 
Att peka ut miljöer med beskrivningar anses ändå vara betydelsefullt och strategiskt viktigt när 
kulturmiljövården alltmer kopplas till fysisk planering. Det finns dock behov av att bredda 
synen på kulturmiljövård, att se de områden som inte täckts in i inventeringarna, att 
uppmärksamma vardagslandskapet, miljonprogramsområdenas betydelse med mera. Backlund 
lyfter fram betydelsen av att ha ett kulturmiljöhandlingsprogram i åtanke när det är kommunala 
kulturmiljöprogram som avses. Även Strandman belyser problematiken med att ett utpekande 
av kulturhistoriskt värde medför en risk att det som inte är med i urvalet anses sakna värde 
(1991 s.49).  
     
Att statsmakten avsätter resurser för den sektoriella kulturmiljövården kan ses som en spegling 
av samhällets värderingar i stort (Olsson 2003 s.16-17). Detta är dock inte detsamma som 
värderingsarbetet i enskilda fall, utan ska grundas på en bedömning av själva miljön oavsett 
vilka preferenser andra aktörer kan ha. Det är också viktigt att poängtera att samtliga aktörer i 
den fysiska planeringen, inklusive kulturmiljövården, företräder eller har egna intressen som 
kan sammanfalla men också stå i strid mot varandra. Det kan vara ekonomiska skäl, 
verksamhetsmässiga men också identitetsskapande orsaker till att påverka ett beslut. För 
kulturmiljövården domineras konflikterna i samhällsplaneringen snarare av omfattning och 
inriktning på bevarandet än om en miljö har ett bevarandevärde eller ej. Stridsfrågan handlar 
således inte om värdet, utan om hur värdena skall tas tillvara.  
 
Det resonemanget stärks genom att olika aktörer ofta tillämpar olika värdesystem i 
planeringsprocessen beroende på egenskaper och resurser (Löfvenberg, Olsson & Snickars s.17-
18). De kan visserligen komma överens om att en miljö har kulturhistoriskt värde, men sedan 
skilja sig åt gällande vad som ska utvecklas och hur. Detta medför en oklarhet i 
planeringsprocessen, särskilt vid bevarande av natur- och kulturvärden. Det är därför av stor 
vikt att aktörer inom natur- och kulturmiljövård intar kunskap om andra aktörers värdesystem 
och resonemang för att formulera argument som också andra kan ta till sig.  
 
 

 
 
Figur 4.1: Aktörernas värdering av natur- och kulturmiljön (Källa: Löfvenberg, Olsson & Snickars s.9, omarbetning 
av Olsson 2003 s.79).  
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I Kulturmiljö på spel (Cars, Olsson och Snickars 1996 s.19-21) framhålls fyra motiv för 
bevarande, dels de traditionellt använda historiska, estetiska och sociala skälen, dels senare 
framtagna ekonomiska skäl. De traditionella motiven är bland annat kopplade till sällsynthet, 
representativitet, konstnärliga och arkitektoniska värden men också kontinuitet, tradition med 
mera. Gällande ekonomiska motiv är en väl fungerande infrastruktur och den omgivande miljön 
allt viktigare konkurrensmedel för många orter, organisationer och företag, när produktionen 
sällan är beroende av andra naturgivna förutsättningar eller en stor närmarknad. Den byggda 
miljöns kvalitet är av allt mer strategisk betydelse och frågan om bevarande blir central då 
kulturhistoriskt intressant miljö utgör en viktig del vid värdering av ett samhälles attraktivitet 
och utvecklingsbetingelser. Dessutom förutsätter en medveten målstyrning, som att 25 procent 
av den värdefulla bebyggelsen är långsiktigt skyddad, en systematik i urvals- och 
värderingsarbetet (Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram 2003:62).  
 
De traditionellt använda motiven för bevarade, det vill säga historiska, estetisk och sociala, är i 
första hand inriktade mot att hävda ett existensvärde hos berörda miljöerna och i mindre 
utsträckning lyfta fram miljöns direkta eller indirekta bruksvärde, begrepp som är centrala hos 
andra aktörer (Olsson 2003). För att skapa kraftfullare argument behöver kulturmiljövården 
lyfta fram också direkta och indirekta värden, utan att för den delen tona ner existensvärdet. 
Ytterligare ett steg i argumentationen är att lyfta fram optionsvärdet, det potentiella bruksvärdet, 
hos miljön. Dessutom kan såväl exploatering som bevarande framställas som allmänna 
intressen, samtidigt som de också representeras av enskilda aktörer Därmed kan 
kulturmiljövärden i en miljö lyftas fram som viktiga för både lokal och regional utveckling eller 
av vikt för en enskild aktör, men också upplevas som hinder för en annan enskild aktörs 
intressen.   
 
Med en expertbedömning av en kulturmiljös existensvärde utesluts en heltäckande analys av 
miljöns egentliga värde om andra aktörer inte inkluderas i värderingsprocessen (Olsson 2003). 
Kulturmiljön kan uppvisa kollektiva egenskaper i mycket större utsträckning än vad som 
kommer fram eller beaktas i en expertbedömning och i en planeringsprocess. Det är inte givet 
att representanter från kulturmiljövården lyfter fram de värden som medborgarna värdesätter. 
Till exempel tillgänglighet, möjligheter till framtida besök och annan användning kan vara 
särskilt viktiga ur medborgarperspektivet. Det moderna samhället kan liknas alltmer vid ett 
upplevelsesamhälle, där det är naturligt att koppla rötter, riter och roller till begreppet 
upplevelser och vad som uppfattas som värdefullt (Sahlberg 2004). Platsen spelar olika roll för 
produktion, konsumtion och interaktion. I ett upplevelselandskap är en av hörnstenarna till 
exempel den egna medverkan. Mycket av attraktionskraften i turismen är just möjligheten att 
beskåda, men också att själv delta. Det är något att ta hänsyn till även vid samhällsplanering. 
 
Men i takt med att fokus inom kulturmiljövården flyttats från objektifiering till ett bredare 
miljötänkande har också bedömningen av kulturhistoriskt värde förändrats (Kontinuitet och 
förnyelse 1999 s.17). Tidigare var urvalet i stor utsträckning inriktat på unika eller särskilt 
märkliga objekt, medan idag är uppgiften att belysa en äldre situation i stort, att bevaka 
kontinuitet och mångfald, att ta till vara estetiska och upplevelsemässiga värden och att se till att 
urvalet blir sådant att det kan levandegöras i dagens och framtidens samhälle (Unnerbäck 2002 
s.19).  
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4.2 Modeller för kulturhistorisk värdering 
 
4.2.1 Kulturhistorisk värdering av bebyggelse  

 
Först med Kulturhistorisk värdering av bebyggelse från Riksantikvarieämbetet redovisades en 
samlad modell (Nordin & Unnerbäck 1995, Unnerbäck 2002). Metoden är avsedd att 
systematiskt definiera det kulturhistoriska värdet hos en byggnad samt utgöra en checklista över 
de viktigaste värderingskriterierna. Den kulturhistoriska värderingen ska göras helt fristående i 
relation till andra värden och faktorer som påverkar bevarandet. Modellen är en renodlad 
kulturhistorisk analys och ambitionsredovisning där ekonomiska, tekniska och andra faktorer 
istället vägs in i senare skede, en samlad bedömning av förutsättningar för bevarande.  
 
Kulturmiljövärderingen skall motiveras så utförligt och så tydligt att det ger en grund för den 
framtida hanteringen av byggnaden eller byggnadsmiljön avseende såväl lagskydd som vård, 
dokumentation och levandegörande (Unnerbäck 2002 s.14-18). Alla motiv för att bevara 
byggnaden identifieras, bearbetas och utvärderas till en sammanvägd motivering där det 
framgår vilket motiv som väger tyngst och vilka som är underordnade för bevarande. Den 
därefter formulerade kulturhistoriska målsättningen bildar tillsammans med en samlade 
bedömning grund för kommande beslut och åtgärder. Först därefter hanteras program för 
säkerställande, vård, förvaltning, datainsamling, dokumentation och levandegörande.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Figur 4.2.: Modell för  värdering av bebyggelse (Källa: Unnerbäck 2002). 
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4.2.2 Riksintressen för kulturmiljövård, urval  

 
Urvalet av riksintressen för kulturmiljövården tillkom i samband med Naturresurslagens 
ikraftträdande 1987, där urvalet byggde på det planeringsunderlag som tagits fram i samband 
med 1970-talets fysiska riksplanering (Remmare 2000). Därefter har endast mindre justeringar 
genomförts och en diskussion kring revidering av riksintressena har förts i flera år. Betoningen 
på slott, kyrkor och fornlämningar som värdefulla kulturmiljöer medförde för Skånes del att 
riksintressen främst är representerade i sydvästra länsdelen, se figur 4.3. 
 
Inom kulturmiljösektorn förs en diskussion om det således är angeläget att urval och 
värdebeskrivningar revideras för riksintressena (Wijkander 2000). Andra menar att låta 
riksintressena bestå som de är utformade idag är den bästa lösningen och istället koncentrera 
insatserna på att uppfylla miljömålen eller andra områden för att hävda kulturarvet  
 
Faktum kvarstår dock att riksintressena är ett de områden av kulturhistoriskt intresse som har 
det starkaste stödet i lagen, utifrån vilken kulturmiljövärden kan hävdas. Det är också 
riksintressena som kommunerna är skyldiga att uppmärksamma i sin översiktsplanering, andra 
kulturhistoriska värden ansvarar kommunen för om de ska redovisas eller ej. Även andra 
myndigheter och exploatörer har i sitt arbete att ta hänsyn till kulturmiljöer av riksintresse.  
 
 

 
 
Figur 4.3: Riksintressen i Skåne län (Källa: Länsstyrelsen i Skåne län). 
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4.2.3 Kulturmiljöprogram för Skåne, särskilt värdefulla kulturmiljöer  

 
Det urval som görs i de regionala kulturmiljöprogrammen ska spegla samhällsförändringarna i 
länet (Riksantikvarieämbetet 1983:2 s.18). Det gäller både där förändringar genomförts men 
också där äldre tillstånd är bevarade. Urvalet ska ses som en intresseredovisning utan 
prioriteringar, inte heller kopplas till urvalsmiljöns behov av skydd eller vård. Urvalet av 
värdefulla miljöer att uppmärksamma kallas här för Särskilt värdefulla kulturmiljöer i Skåne. I 
urvalet redovisas ett antal kulturmiljöer som värdefulla ur regional (skånsk) synvinkel, se figur 
4.4. Dessa kompletteras med Kulturmiljöstråk, som är större sammanhängande områden av 
kulturhistoriskt intresse, till exempel Ålakusten, Grevebanan Malmö-Ystad järnväg, 
Landsvägen och första motorvägen Malmö-Lund och Helge å. Samtliga särkilt värdefulla 
miljöer har en miljöbeskrivning och ett motiv för bevarande.  
 
 

 
 
Figur 4.4: Särskilt värdefulla kulturmiljöer i Kulturmiljöprogram för Skåne (Källa: Länsstyrelsen i Skåne län). 
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4.3 Förslag till modell för kulturhistorisk värdering och 

utveckling i kulturmiljöprogram 
 
4.3.1 Särskilt värdefulla kulturmiljöer 

 
En idealisk bild av samhällsplanering är att samtliga områden analyseras och kunskaper 
fördjupas om tätorten, byn, det öppna landskapet eller skogsområdena. Men de flesta 
kommuner har inte resurser att genomföra ett sådant arbete för samtliga delar av kommunen. Ett 
alternativ är att med hjälp av följande analysmodell kunna lyfta vissa specifika områden som 
kulturhistoriskt värdefulla där det krävs hänsyn till de kulturhistoriska värdena i kommunens 
översiktsplanering.  
 
Inom samhällsplanering är begreppet kulturhistoriskt värde och utpekande av värdefulla 
områden i planeringsunderlag centrala för att kunna hantera kultur- och naturmiljöfrågor i 
planer och program. I ett kulturmiljöprogram kan, med landskapsanalysen som grund, ett urval 
av områden lyftas till Särskilt värdefulla miljöer där hänsyn krävs för dessa värden. En 
kulturhistorisk värdering kan göras på olika nivåer, till exempel övergripande för att fungera 
som underlag i till exempel översiktsplanering, eller fördjupande för detaljplaner och 
områdesbestämmelser. De kulturmiljöer som lyfts fram i Särskilt värdefulla kulturmiljöer är 
anpassade till att gälla övergripande beskrivningar och motiveringar för översiktsplanering.   
 
Precis som vid landskapanalysen ska det i Särskilt värdefulla kulturmiljöer genomgående tas 
hänsyn till de pådrivande respektive begränsande faktorernas roll i sammanhanget för att söka 
skildra det dynamiska snarare än det statiska traditione lla. Därtill ska perspektiv på klass, genus, 
ålder och etnicitet ska genomsyra allt kulturmiljöarbete i enlighet med de kulturpolitiska målen 
(proposition 1996/97:3), och ska således också återfinnas i Särskilt värdefulla kulturmiljöer. 
 
De miljöer som lyfts till Särskilt värdefulla kulturmiljöer ska tillsammans utgöra exempel på 
människans relation till landskapet. De relationer som Gerhard Gustafsson (1993 s.27) 
identifierat ska samtliga finnas representerade. Bildlandskapet, som upplevs som estetiskt 
vackert och tilltalande skall ha en motsvarighet i urvalet, liksom identitetslandskapet där 
tradition och kontinuitet framträder som faktorer. Upplevelselandskapet har den tydligaste 
kopplingen till de kulturmiljöer med utvecklingspotential som främst framhållas i delen 
Karaktärsmiljöer.  
 
För den kulturhistoriska värderingen kan den modell som tidigare presenterats för värdering av 
bebyggelse, se kapitel 4.2.1, vara möjlig att anpassa till att gälla vilka miljöer som lyfts fram i 
Särskilt värdefulla kulturmiljöer. Men en urvalsmodell i ett kulturmiljöprogram bör absolut 
anpassas till att gälla hela miljöer, men kanske andra värden än den byggda miljöns. Förutom 
bebyggelse kan då markanvändning, mönster, strukturer med mera också lyftas som värden i 
landskapet. Därmed anammas ett mer geografisk perspektiv på landskap och kulturmiljövärde, 
istället för ett bebyggelseantikvariskt synsätt.  
 
Som tidigare redovisats bör Särskilt värdefulla kulturmiljöer spegla vad som dokumenterats och 
analyserats i landskapsanalysen även om alla företeelser inom den tematiska indelningen av 
landskapsanalysen givetvis inte kan representeras i urvalet. Det är också viktigt att den 
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formulerade strategin och de områden som är prioriterade i kulturmiljöprofilen också har 
kopplingar till Särskilt värdefulla kulturmiljöer.  
 
Varje miljö i Särskilt värdefulla kulturmiljöer ska ha en miljöbeskrivning som inte baseras på 
en kulturhistorisk värdering utan vad som finns i miljön, visuellt och vad de representerar. Om 
förutsättningen dessutom är att samtliga områden i en kommun inte kan analyseras eller 
studeras djupare än i landskapsöversikten bör de miljöer som lyfts i Särskilt värdefulla 
kulturmiljöer även redovisa motiv för bevarande, se figur 4.4. De bevarandemotiv som lyfts 
fram i bebyggelsemodellen, se kapitel 4.2.1, är främst baserade på att hävda en kulturmiljös 
existensvärde. Men det kulturhistoriska värdet, existensvärdet, ska inte utesluta andra värden, 
som direkt och indirekt bruksvärde eller optionsvärde. Men grunden för att något skall lyftas till 
Särskilt värdefulla kulturmiljöer bör ändå baseras på någon typ av kulturhistorisk värdering 
utifrån både ett expertperspektiv och ett medborgarperspektiv. Om kulturmiljön besitter också 
andra värden, som tillgänglighet, framtida besöksmål eller annan användning, kan de ses som 
kompletterande motiv för bevarande och utveckling.  
 
 

 
 
Figur 4.4: Momenten i delen Särskilt värdefulla kulturmiljöer enligt föreslagen analysmodell för kulturhistoriskt 
värde och utveckling.   
 
 
4.3.2 Karaktärsmiljöer 

 
Utöver bevarande utgör även brukande av kulturmiljön ett centralt begrepp inom 
kulturmiljövården. I nationell strategi för hållbar utveckling och regionalt utvecklingsprogram 
(Regeringens skrivelse 2001/02:172, Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2004) lyfts 
behovet av bevarande och utveckling av kulturmiljöer fram. Turistsatsningar är en av flera 
möjligheter, som i sin tur har ett ekonomiskt perspektiv men också i ett lokalt 
medborgarperspektiv.  
 
För att hitta ett arbetssätt att utveckla kulturvärden kan analysmodellen kompletteras med 
ytterligare moment, Karaktärsmiljöer. Momentet är en följd av föreliggande moment Särskilt 
värdefulla kulturmiljöer och ska peka på de områden som är i behov av skydd, är attraktiva 
besöksmål och som har potential för turism, rekreationsområden för boende eller liknande 
områden kommunen vill satsa på. Genom att lyfta de Särskilt värdefulla kulturmiljöer som har 
så högt kulturhistoriskt värde att de bedöms behöva ett skydd i detaljplaneringen kan 
kommunen finna de mest prioriterade miljöerna. Därmed ökar också möjligheterna till 
uppföljning. Till karaktärsmiljöer kan därefter en handlingsplan kopplas, där idéer 
konkretiseras, projekt samordnas och utvecklingsmöjligheter tydliggörs och följs upp. 
Momentet handlingsplan omfattas dock inte i denna analysmodell för kulturmiljöprogram. Då 
ett brukande också kan upplevas som till skada för en miljö, är det viktigt att utröna vilken typ 
av verksamhet som är lämplig för den aktuella miljön. 

Motiv för bevarande 
och utveckling 

Miljöbeskrivning 
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5 Analysmodell för 

kulturmiljöprogram  
 
 
I föregående kapitel, två, tre och fyra, har förslag till analysmodell för kulturmiljöstrategi och 
kulturmiljöprofil, landskapsanalys respektive kulturhistoriskt värde och utveckling presenterats. 
I detta kapitel sammanfattas dessa moment till en koncentrerad analysmodell för 
kulturmiljöprogram, ett normativ ställningstagande för vad en idealmodell för kommunala 
kulturmiljöprogram ska innehålla.  
 
Enligt Riksantikvarieämbetets vägledning ska momenten kulturhistoriskt beskrivning,  
kulturhistorisk analys, översiktlig bevarandemålsättning och urval ingå i regionala 
kulturmiljöprogram (Riksantikvarieämbetet 1983:2). Då kommunala kulturmiljöprogram skall 
utgöra byggstenar i de regionala programmen, enligt samma vägledning, bör rimligtvis 
ovanstående moment även ingå i de kommunala programmen. Sett till Riksantikvarieämbetets 
beskrivning av vilka moment som skall ingå kan analysmodellens del Kulturmiljöstrategi och 
kulturmiljöprofil motsvara Riksantikvarieämbetets bevarandemålsättning, Landskapsanalys 
motsvara kulturhistorisk beskrivning och analys och slutligen Särskilt värdefulla kulturmiljöer 
och karaktärsmiljöer motsvara urval, se figur 5.1. 
 
 

 
 
Figur 5.1: Riksantikvarieämbetets vägledning jämfört med förslag till analysmodell för kulturmiljöprogram (delvis 
Riksantikvarieämbetet 1983:2) 
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De olika delarna i förslag till analysmodell för kulturmiljöprogram är, som tidigare redovisats i 
studien, beroende av varandra, se figur 5.2. Landskapsanalysen är grundläggande för hela 
analysmodellen, då landskapet är utgångspunkten för kulturmiljöprogrammet. Särskilt 
värdefulla kulturmiljöer skall både baseras på landskapsanalysen och följa den upprättade 
strategin och kulturmiljöprofilen. Karaktärsmiljöer i sin tur är de miljöer som lyfts fram i 
Särskilt värdefulla miljöer med avsikt att, i denna studie, särskilt anpassa underlaget till 
detaljplanering, möjligheterna till turism med mera. Till detta bör rimligtvis en handlingsplan 
kopplas, vilket dock inte undersökts i denna studie. Det som håller samman hela 
analysmodellen och vad som anger ramarna för innehållet i kulturmiljöprogrammet är 
Kulturmiljöstrategi och kulturmiljöprofil. Förutom att vara ett resultat av den process som 
framtagandet av ett kulturmiljöprogram innebär ska strategier och kulturmiljöprofil inarbetas i 
kommunens översiktsplanering, se tidigare redovisning av Boverkets och 
Riksantikvarieämbetets definition (Boverket 2004).  I denna studie har dock inte någon analys 
av den konkreta översiktsplaneringen i respektive kommun kunnat rymmas.  
 
 

 
 
Figur 5.2: Förslag till analysmodell för kommunala kulturmiljöprogram. Vita rutor är de i studien redovisade 
delmomenten.   
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6 Analys av Osby 

kulturmiljöprogram  
 
 
 

6.1 Introduktion 
 
Osby kulturmiljöprogram arbetades fram 1997 av dåvarande Länsmuseet i Kristianstad 
(Kulturmiljöer i Osby kommun 1997). Uppdragsgivaren var Utbildningsnämnden i Osby 
kommun, men kulturmiljöprogrammet antogs aldrig av kommunstyrelsen och implementerades 
inte i verksamheten (Göran Andersson, telefonintervju 2005-05-23).  
 
Osby kommun står inför en revidering av gällande översiktsplan, med förväntad utställning 
2006 och antagande 2007 (Översiktsplan 2006, program 2005-01-20, Osby kommun). 
Översiktsplanen ska upprättas på uppdrag av kommunstyrelsen, men för arbetet svarar en 
ledningsgrupp bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med miljö- och 
byggnämnden. Arbetsgruppen i sin tur består av Anders Jönsson, planeringschef, Göran 
Andersson, chef för miljö- och byggkontoret inriktning bygg, Bo Persson, biträdande chef för 
miljö- och byggkontoret inriktning miljö samt gatuchef Mats Jansson. Till stöd i arbetet har Bo 
Mårtensson från Reformatorn konsult AB anlitats. Dessutom har en referensgrupp bildats med 
representanter från olika delar av kommunens organisation. Ett brett samråd eftersträvas, där 
tänkbara grupper är allmänhet, näringsliv, organisationer, myndigheter med flera.   
 
 
 

6.2 Strategier för kulturmiljövård och kulturmiljöprofil 
 
Enligt förslag till analysmodell för kulturmiljöstrategi och kulturmiljöprofil i 
kulturmiljöprogram, se kapitel 2.4, kan momenten syfte, mål, målgrupp, förankring, prioriterade 
områden, rätt kompetens och möjlighet till uppföljning vara betydelsefulla delar av en strategi 
och profil för kommunen. I detta kapitel jämförs ovanstående förslag med de delar av Osby 
kulturmiljöprogram som kan motsvara dessa moment. Intervjuerna i kapitel 6.5 ska ses som ett 
komplement till denna jämförelse.  
 
Syftet med kulturmiljöprogrammet var att presentera en slutrapport som sammanfattade och 
beskrev kommunens samlade kulturmiljöer (Kulturmiljöer i Osby kommun 1997). Målet var att 
bevara kulturmiljöer, att främja kontinuiteten i utvecklingen av den yttre miljön och att möta 
hoten mot kulturmiljöerna. Materialet skulle också kunna bidra till att levandegöra kulturarvet, 
främja den lokala identiteten och öka medvetenheten om estetiska värden och historiska 
sammanhang.  
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Avsikten var att kulturmiljöprogrammet skulle utgöra kommunens officiella handlingsplan och 
beslutsunderlag för kulturmiljövården, dock rådgivande och inte juridiskt bindande. 
Kulturmiljöprogrammet syftade till att skapa en generellt större hänsyn till kulturhistoriskt 
intressant bebyggelse och markanvändning. Dessutom var avsikten att kommunen omsätter 
kulturmiljöbeskrivningarna i detaljplaner och områdesbestämmelser. Målgruppen var 
förtroendevalda beslutsfattare, tjänstemän samt ”de som ritar, bygger, säljer, förvaltar, äger 
och bor i kulturmiljöer i Osby kommun” (Ibid. s.8).  
 
I programmet söktes svar på frågeställningarna vad som är typiskt för kommunens 
bebyggelseutveckling över tid, byggandstradition med mera, vilka motiven är för 
bebyggelsemiljöernas kulturhistoriska värde och vilka kulturhistoriskt intresseranta miljöer som 
ska pekas ut och kunna utgöra underlaget för en fördjupning i översiktsplanen för 
kulturmiljövård. Dessutom skulle kulturmiljöprogrammet visa vilka områden av kommunen 
som måste undersökas ytterligare samt identifiera vilka av de utpekade bebyggelsemiljöerna 
som kan kopplas till odlingslandskap genom ängs- och hagmarksinventering och regionalt 
kulturmiljöprogram.  
 
 
 
6.3 Landskapsanalys 
 
Genom ett väl formulerat syfte och mål tillsammans med rätt kompetens kan en 
landskapsanalys som är väl anpassad för ändamålet utarbetas, se förslag till analysmodell för 
landskapsanalys i kulturmiljöprogram kapitel 3.5. Enligt analysmodellen är den tematiska 
analysen att föredra för kulturmiljöprogram då det ska utgöra underlag för kulturmiljövård och 
samhällsplanering. Aspekter på klass, genus, etnicitet och ålder skall genomlysa alla delar av ett 
kulturmiljöprogram.  
 
Genom att lyfta vissa specifika företeelser kan en landskapsanalys betona vissa delar mer än 
andra, ämnesmässigt, geografiskt och tidsmässigt. I kapitlet Historisk beskrivning presenteras 
det som programförfattarna uppfattar som de generella dragen i den kulturhistoriska 
utvecklingen i Osby (Kulturmiljöer i Osby kommun 1997). Beskrivningen har betoning på jord- 
och skogsbruk samt den industriella utvecklingen i området med förhistoria, markanvändning, 
skiftesreformer, torp och backstugor, egna hem, myten om bondesverige, från nyodling till 
granplantering, järnvägen, skiftet samt dagsläget. Osby kommun som gränsbygd visas särskilt i 
beskrivningar av den administrativa indelningen av kommunen, riksgränsen och område för 
snapphaneoroligheter lyfts fram.  
 
Utöver den historiska beskrivningen har landskapsanalysen fördjupningar inom 
bebyggelsemönster, kommunikationer och tätorter, sågen och kvarnen, industrimiljön, skolan 
samt jordbrukets miljöer. Landskapsanalysen har en stark betoning på de fysiska spåren i 
landskapet, vilket också är en del av uppdraget. Men genom att komplettera fördjupningarna 
med ortnamn lyfts immateriella värden in i landskapsanalysen. Den stora tonvikten på 
industrierna i området bidrar till att naturens begränsningar och tillgångar återspeglas avseende 
industriernas uppkomst och inriktning, beroendet av ekonomiska faktorer och järnvägens 
etablering, men tydliggör också de kulturella aspekterna då traditionellt hantverk var en del av 
jordbruks- och skogsbruksnäringens ekonomi.  
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Att lyfta skolans betydelse är en metod att presentera inte bara barnens kulturmiljöer utan också 
skapa en möjlighet att både mäns och kvinnors miljöer. Att presentera både Osby 
lantbruksskola, för traktens söner, och hushållningsskola, för traktens döttrar, medför att både 
mäns och kvinnors kulturmiljöer beskrivs. Dessutom redogörs skillnaderna med att ”lärarens 
bostad skulle ha två bostadsrum med kök och skafferi, medan lärarinnan fick nöja sig med ett 
bostadsrum och kök” (Kulturmiljöer i Osby kommun 1997 s.89). Samtidigt redovisas oftast 
bara männens namn vid ägande eller brukande. Om kvinnans namn redovisas är det enligt 
exemplet ”… som Anders Andersson och hans hustru Tilda lät uppföra 1911 som undantag” 
(Ibid. s.56). Det kan bero på att kulturmiljöprogrammet baseras på äldre material, där kvinnans 
roll inte beskrivits så framträdande som vi idag önskar. Samtidigt som skolmiljöerna beskriver 
både mäns och kvinnors villkor saknas således en genusaspekt på andra miljöer. Många 
industrier, telegraf och post var till exempel först kvinnornas miljöer och därefter typiska 
mansyrken.  
 
Genom att beskriva bystrukturer och ägoformer både före och efter skiftesreformerna redovisas 
också de sociala skillnaderna. Torp och backstugor beskrivs lika ingående som byar och 
ensamgårdar. Att förtydliga att en ökning av dagsverkstorpare i början av 1800-talet endast 
berörde antalet män medför ett genusperspektiv på den presenterade informationen. 
Egnahemsrörelsen från tidigt 1900-tal är ett annat exempel på de tidigare obesuttnas förändrade 
roll och statens och hushållningssällskapens påverkan i landskapet.  
 
Sett till den tidsmässiga aspekten slutar många beskrivningar runt 1950-talet. Ett undantag är 
beskrivningen av tätorten Loshult i texten Tätort och villasamhälle, som behandlar även 1970-
talets affärscentrum samt skola, idrottshall och simhall från 1968-1972. I en kort beskrivning av 
Dagsläget i Osby visas att många bostadshus fått annan användning, från torp till fritidshus och 
att ekonomibyggnader som saknar funktion har fått förfalla. Befolkning och industri har 
koncentrerats till de större orterna, vilka förtätats med moderna villor och flerbostadshus.  
 
 
 
6.4 Särskilt värdefulla kulturmiljöer och Karaktärsmiljöer 
 
Som förslag till analysmodell för kulturhistoriskt värde och utveckling visar är begreppen 
kulturhistoriskt värde och utpekande av värdefulla miljöer centrala för att hantera natur- och 
kulturmiljöfrågor i samhällsplaneringen, se kapitel 4.3. En kulturhistorisk värdering kan göras 
på olika nivåer, till exempel övergripande för att fungera som underlag i till exempel 
översiktsplanering, eller fördjupande för detaljplaner och områdesbestämmelser.  
 
I kulturmiljöprogrammet presenteras 59 områden i hela kommunen som särskilt kulturhistoriskt 
värdefulla (Kulturmiljöer i Osby kommun 1997). Den geografiska avgränsningen följer ofta 
byarnas historiska gränser, om de inte påverkats av till exempel nya vägdragningar. I urvalet 
finns även vad som kallas objekt, till exempel en byggnad med endast tillhörande tomt och som 
inte ingår i en hel bymiljö. Det poängteras att också ej utvalda miljöer kan innehålla både 
byggnader och landskap som är väl värda att vårda.  
 
I kulturmiljöprogrammet påpekas dock att kulturmiljövården ändrat fokus från enskilda objekt 
till mer sammanhängande miljöer. Författarna menar att tidigare var kriterier som unicitet, hög 
ålder, autencitet, estetiska värden, koppling till kända arkitekter eller händelser högst värderade. 
Detta skulle vid programförfattandet ha ersatts med stora drag i det lokala samhälls- och 
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näringslivet där bebyggelsen snarare stod i relation till omgivande natur- och kulturlandskap. 
Med kulturhistoriskt värde menas här istället en beteckning som omfattar flera värden, vilken 
indelas i de tre huvudgrupperna känslomässiga värden, informationsvärden samt bruksvärden 
efter norsk modell (Kulturminner fra nyare tid: Verneverdi og utvelgelseskriterier). De värden 
som lyfts upp är identitetsvärde, symbolvärde, historiskt källvärde, autencitet, representativitet 
kontra sällsynthet, variation kontra homogenitet, miljövärde, pedagogiskt värde, skönhetsvärde, 
konstnärligt värde, bruksvärde samt det egenformulerade odlingshistoriskt värde. 
Kulturmiljöprogrammet hänvisar även till den mall för kulturhistoriskt värde för bebyggelse 
som Nordin och Unnerbäck utformat (Nordin & Unnerbäck 1995) och som redovisas i kapitel 
4.2.1 i denna uppsats. Men samtidigt som dessa urvalskriterier ska gälla för Osbys 
kulturmiljöprogram förekommer även att urvalet i tätorterna Osby, Lönsboda, Loshult, Ebbarp 
och Dubbarp, baserat på äldre etnologiskt material, till stor del är knutet till personhistoria.  
 
De kulturhistoriskt värdefulla kulturmiljöer speglar den tematiska landskapsanalysen som legat 
till grund för värderingen. Med en tonvikt på industrier, tätorter, skola och jordbruksmiljöer i 
landskapsöversikten medför det koncentration på dessa områden också i urvalet. Med en i 
huvudsak utförlig beskrivning av de äldre miljöerna i landskapsöversikten är också de 
kulturhistoriskt värdefulla miljöerna från i huvudsak 1800-tal och tidigt 1900-tal. Att 
uppmärksamma torp och backstugor tillsammans med gårdar och annan bebyggelse medför att 
flera socialekonomiska klasser representeras i urvalet.  
 
Gällande värdering av bebyggelse finns gemensamma beröringspunkter mellan analysmodellen 
och den kulturhistoriska värderingen för Osby kommun. Båda har sin utgångspunkt i 
värderingsmodell för bebyggelse, men som ska anpassas till att gälla hela miljöer. Avsikten var 
dessutom att samtliga urvalsmiljöer i Osbys kulturmiljöprogram skulle ha miljöbeskrivning och 
motiv för bevarande, även om det tidsmässigt inte fanns utrymme för detta. För urvalet av 
jordbrukets miljöer anges särskilt kriteriet helhetsintrycket av bebyggelsen och 
odlingslandskapet samt dess grad av autencitet. Därmed skulle de utvalda miljöerna visa höga 
kulturhistoriska värden gällande både bebyggelse och landskap. Men som ett exempel, som kan 
representera flertalet av miljöbeskrivningarna av jordbruksmiljöerna, visas här 
miljöbeskrivningen av den kulturhistoriskt värdefulla miljön Toalycke: 
 

”Laga skifte genomfördes i Toalycke 1880 och åtta brukningsenheter berördes. Av dessa fick tre bo kvar 
medan de andra fick flytta ut från byn som bestod av två kringbyggda gårdar. I en jämförelse med dagens 
ekonomiska karta ligger bebyggelsen kvar på samma plats som 1880-talet och vägen följer samma stråk. 
I Toalycke ligger idag två gårdar placerade intill varande på rad utmed vägen, som går mellan 
Slähult/Östanböke till Hamsarp/Åbrolla. Alla byggnader är rödfärgade och bostadshusen har 
förstukvistar med snickarglädje från 1800-talets slut.” (Kulturmiljöer i Osby kommun 1997 s.114) 

 
Att denna ovan beskrivna miljö är kulturhistoriskt värdefull motiveras med: 
 

”De två gårdarna i Toalycke är relativt välbevarade och bebyggelsen här hänger samman med den 
kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen och landskapet i Östanböke, Åbrolla och Hamsarp. 
Byggnaderna i Toalycke tillhör framförallt 1800-talets byggnadsskick .” (Ibid.) 

 
Trots att ett helhetsintryck av både bebyggelse och odlingslandskap var urvalskriterium för 
urval av jordbruksmiljöer, ligger betoningen på den byggda miljön i både miljöbeskrivning och 
motivering. Att byggnaderna tillhör framförallt 1800-talet kan ses närmare en beskrivning än en 
motivering. Om motiveringen istället påpekat att byggnaderna visar på ett traditionellt 
byggnadsskick från trakten genom sitt läge, placering på bytomten, använda materialen i 
fasader, taktegel med mera hade motiveringen och argumenten för ett bevarande varit tydligare. 
Att det dessutom saknas en tydlig koppling mellan det som beskrivs i miljöbeskrivningen och 
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det som är motiv för bevarande försvårar tolkningen av vad som är vikigt att hänsyn till i 
Toalycke.  
 
Generellt kan sägas att samtliga motiv för bevarande hävdar enbart kulturmiljöns existensvärde, 
vilket också är den traditionella metoden inom kulturmiljövården. Det är heller inte konstigt att 
så är fallet, att hävda indirekta eller direkta bruksvärden eller optionsvärden har sällan använts 
inom kulturhistorisk värdering av varken bebyggelse eller miljöer. På samma vis är det främst 
miljöer som kan representera bildlandskap och identitetslandskap som värderas högt. 
Upplevelselandskap, som till exempel turistmål, är inte lika tydligt och specifikt representerade. 
Därmed saknas också i analysmodellen kallade Karaktärsmiljöer i Osby kulturmiljöprogram, 
även om flera kulturhistoriskt värdefulla kulturmiljöer skulle kunna ha potential för turism, 
rekreationsområden för boende eller liknande områden kommunen vill satsa på.  
 
 
 

6.5 Intervjuer 
 
Intervjuerna i Osby kommun består av en telefonintervju med Göran Andersson, miljö- och 
byggchef samt en intervju med skriftliga svar från Knud Nielson, ordförande i miljö- och 
byggnämnden. I en samtalsintervju blir oftast svaren längre, det finns möjlighet att ställa 
följdfrågor för att få ut mer av svaren samt ha en diskussion kring frågan. När den intervjuade 
väljer att svara skriftlig finns inte dessa möjligheter, men även kortfattade svar kan ända vara 
nog för att analysera kommunens uppfattning om kulturmiljöprogram. Dessutom finns det liten 
eller ingen poäng med att åter presentera fakta som redan redovisats i intervjun innan. Istället 
koncentreras intervjun med politiska representanten till att gälla specifika svar som förstärker 
svaren i den tidigare intervjun, eller där de intervjuade är av olika mening.  
 
 
6.5.1 Intervju med förvaltningsrepresentant 

 
Gällande strategiskt kulturmiljöarbete anser förvaltningsrepresentanten att det inte finns något 
sådant i kommunen, och inte heller när man talar om en gradskillnad (Göran Andersson, 
telefonintervju 2005-05-23). Kulturmiljöfrågorna behandlas av utbildningsnämnden och dess 
förvaltning och de har inte haft några diskussioner med andra nämnder och förvaltningar om 
dessa frågor. Det medför att kulturmiljöprogrammet inte heller ingår i någon strategi för 
kulturmiljövård i kommunen eller i översiktsplaneringen. Om förvaltningsrepresentanten själv 
kunde påverka skulle kulturmiljöprogrammet anpassas tillsammans med miljömål och 
naturvårdsplaner. Dessutom anser förvaltningsrepresentanten att kulturmiljöprogrammet ska 
vara vägledande vad som ska bevaras i tätorter och på landsbygd.   
 
De som förvaltningsrepresentanten såg som målgrupp var i första hand beslutsfattare, 
planhandläggare i kommunen och andra byggföretag men också fastighetsägare för om- och 
nybyggnationer. Då kulturmiljöprogrammet inte tillämpas överhuvudtaget i kommunen såg 
förvaltningsrepresentanten i först hand användningsområdet att tillämpa kulturmiljöprogrammet 
i samhällsplaneringen. Andra möjligheter kunde vara att ha kulturmiljöprogrammet som 
underlag för landsbygdsutveckling, där turism är en del. Som exempel gavs spinneriet och 
stenbrottet som redan idag är attraktiva besöksmål. För att kunna användas också i till exempel 
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turistsatsningar krävs att de utpekade områdena i kulturmiljöprogrammen slimmas och anpassas 
till var värdena verkligen finns och var de ska bevaras.   
 
Gällande förankringen anser förvaltningsrepresentanten att det finns mycket att önska. Det var 
ett uppdrag till utbildningsnämnden (dåvarande kulturnämnden) att ta fram ett 
kulturmiljöprogram och ingen annan nämnd eller förvaltning var inblandad i arbetet. I andra 
delar av kommunförvaltningen och den politiska organisationen var många inte ens medvetna 
om att arbetet pågick eller var avslutat. När rapporten lämnades från museet hamnade den aldrig 
på agendan utan glömdes bort. Materialet hade endast delgivits dem som visat intresse. Det 
upplevs som en stor brist att kulturmiljöprogrammet inte förankrats politiskt och inte heller 
antagits av kommunfullmäktige. Förvaltningsrepresentanten upplever det som att många av 
dagens politiker, både i utbildningsnämnd och i andra nämnder och förvaltningar, troligen inte 
ens är medvetna om att kulturmiljöprogrammet finns som planeringsunderlag. Den kompetens 
som fanns hos dem som utförde arbetet, det vill säga Åke Werdelsfels och Erika Wass från 
dåvarande Länsmuseet, finns inte i kommunen idag, varken i nämnder eller i förvaltning.  Om 
arbetet skulle genomföras idag anser förvaltningsrepresentanten att de inblandade måste ha både 
kompetens inom kulturmiljövård och erfarenhet av att arbeta med planfrågor. Det måste absolut 
finnas kompetens av att ha arbetat med miljömålen och kunna planeringens roll för att nå dessa 
mål. Dessutom skulle det vara ett krav att arbetet förankras politiskt i de olika nämnderna 
framförallt, men till viss del också i förvaltningarna. 
 
De krav som förvaltningsrepresentanten ställer på ett kulturmiljöprogram är att det ska innehålla 
både kulturhistorisk översikt och en inventering. Som sagts i tidigare svar bör områdena vara 
mer anpassade till samhällsplanering, det vill säga snävare beskrivningar och avgränsningar. 
Dessutom måste målet med bevarandet klargöras för varje område och vad som krävs för att nå 
detta mål. När kraven är tydliga ökar också möjligheterna att utföra bevarandet. När kraven är 
formulerade och kulturmiljöprogrammet antaget har kommunen också bundit upp sig för att 
verkligen leva upp till sina egna krav. Ett kulturmiljöprogram måste också vara anpassat till 
nutida miljömål, boende och byggande för att kunna tillämpas i samhällsplaneringen. 
Nuvarande kulturmiljöprogram upplevs inte uppfylla dessa krav och går inte att tillämpa i 
samhällsplaneringen idag. 
 
Av de syften och mål som är formulerade i kulturmiljöprogrammet upplevs att öka 
medvetenheten som det allra viktigaste. Framförallt är det politiker som behöver bli mer 
medvetna, både om kulturhistoriska värden, vilket inte alls diskuteras idag, men också att alla 
ska veta om att det faktiskt finns ett utkast till kulturmiljöprogram i kommunen. 
 
Även om kulturmiljöprogrammet inte går att tillämpa i samhällsplaneringen idag utgör det ett 
utmärkt grundmaterial och en mycket noggrann inventering. Men mycket har förändrats sedan 
kulturmiljöprogrammet arbetades fram. Det kan ha gått hela 20 år sedan mycket av arbetet 
gjordes. Dels har synsättet förändrats på vad som uppfattas som kulturhistoriskt värdefullt, dels 
är kanske mycket av det utpekade inte längre kvar. Det är en stor betoning i 
kulturmiljöprogrammet på mycket äldre byggnader, som kanske dessutom förfallit ännu mer 
sedan texterna skrevs. Ett nytt kulturmiljöprogram behöver ta upp miljöer som ligger närmare 
vår egen tid, som inte uppmärksammats tidigare och som inte heller förfallit lika mycket. Det är 
bättre att satsa mer på sådana miljöer i ett tidigt skede och inte vänta tills dessa också är gamla 
och förfallna. Enkelt uttryck koncentrera sig på vad som finns idag och inte vad som fanns förr. 
Av de äldre byggnaderna behövs en prioritering utföras, inte säga att alla ska bevaras. Många är 
så nedgångna att det inte går att åtgärda. Hembygdsföreningar med flera har tagit sig an flera 
anläggningar som är i relativt bra skick, och det ses inte som rimligt att de ska ha ännu fler. För 
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samhällsplaneringens del måste kulturmiljöprogrammet anpassa sina utpekade miljöer mer 
snävt för att förtydliga värdena. Dessutom måste det anpassas till nutida 
planeringsförutsättningar och de krav som ställs idag. De områden som inte var aktuella att 
planera för 20 år sedan är idag attraktiva områden, till exempel i anslutning till större 
kommunikationsleder. Det måste finnas utrymme att tillgodose sådana behov också. Dessutom 
behöver kulturmiljöprogrammet anpassas till miljömålen, boende och byggande. För att detta 
ska kunna förverkligas anser förvaltningsrepresentanten att det behövs tas in extern hjälp med 
kompetens om miljömål och planering utöver kulturmiljökompetens. Den eller de personerna 
behöver gå över materialet och revidera och anpassa kulturmiljöprogrammet till nutid.   
 
 
6.5.2 Intervju med nämndrepresentant  

 
Som sades i tidigare intervju behandlas kulturmiljöfrågorna av utbildningsnämnden och dess 
förvaltning och de har inte haft några diskussioner med andra nämnder och förvaltningar om 
dessa frågor. Det medför att kulturmiljöprogrammet inte heller ingår i någon strategi för 
kulturmiljövård i kommunen eller i översiktsplaneringen. Gällande strategiskt kulturmiljöarbete 
hade nämndrepresentanten, det vill säga för miljö och bygg, inte hört talas om något sådant 
överhuvudtaget innan han fick denna intervjufråga (Knud Nielsen, skriftlig intervju 2005-05-
17). Därmed kunde han inte heller se att kulturmiljöprogrammet skulle kunna utgöra någon del 
av en sådan strategi eller att det är inarbetat i översiktsplaneringen. För att kunna tillämpas i 
kommande översiktsplanering ansåg nämndrepresentanten att kulturmiljöprogrammet måste 
sammanfattas.  
 
De som nämndrepresentanten såg som målgrupp var politiker, tjänstemän och intresserad 
allmänhet. Då kulturmiljöprogrammet inte tillämpas överhuvudtaget i kommunen såg 
nämndrepresentanten i först hand användningsområdet att tillämpa kulturmiljöprogrammet i 
samhällsplaneringen men kunde även tänka sig fler, dock ej specificerade. Det som krävdes för 
att detta skulle kunna genomföras är att kulturmiljöprogrammet görs mer känt bland alla 
målgrupper. Av de idag formulerade syfte och mål i kulturmiljöprogrammet tolkar 
nämndrepresentanten att de mest tydliga är att skapa kunskap om och bevara kulturmiljöer.  
 
Nämndrepresentanten kunde inte svara på hur processen hade gått till när kommunen arbetade 
fram kulturmiljöprogrammet eller vika personer som varit inblandade. Han visste inte heller 
vilken kompetens de då inblandade aktörerna hade. Däremot såg han det som troligt att 
kompetensen inte fanns kvar i kommunen idag. Bristerna i förankringen av nuvarande 
kulturmiljöprogram var att endast de som var intresserade hade delgivits materialet. Om 
nämndrepresentanten själv fick önska såg han att arbetet skulle förankras politiskt genom beslut 
i miljö- och byggnämnden efter samråd med kommunstyrelsen. Om kulturmiljöprogrammet 
dessutom skulle förändras eller kompletteras skulle de inblandade aktörerna ha ”lämplig 
kompetens samt intresse för kulturmiljöfrågor” (Knud Nielsen, skriftlig intervju 2005-05-17).  
 
De krav som nämndrepresentanten ställer på kulturmiljöprogrammet är att det ska vara 
lättförståeligt och kunna tillämpas i översiktsplaneringen. Det anser han att nuvarande 
kulturmiljöprogram inte uppfyller, då det idag är alltför detaljerat för att ingå som bilaga i en 
översiktsplan. De fördelar som kulturmiljöprogrammet ändå har är att just att det är detaljerat 
och noggrant. Det nämndrepresentanten skulle vilja komplettera nuvarande program med var en 
förkortad och koncentrerad version som skulle kunna ingå i kommunens översiktsplan. För att 
detta skulle kunna gå att förverkliga behövdes dels ett politiskt beslut i nämnden, dels 
konsultmedverkan i framtagandet.  
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6.6 Översiktplanering i Osby  
 
Inför den kommande revideringen av översiktsplanen 2006 lyfter Osby kommun fram att en 
troligen fortsatt urbanisering innebär svårigheter att skapa en gynnsam befolkningsutveckling i 
den egna kommunen (Översiktsplan 2006). Som en strategi för att motverka detta ska attraktiva 
boendemiljöer, kommunikationer samt planering och placering av bostäder tillsammans med 
kommunikationsplaneringen vidareutveckla och marknadsföra Osby. Översiktsplanen skall 
därför bidra till att det finns goda möjligheter till om- och tillbyggnad av bostäder i attraktiva 
lägen. Översiktsplanen skall även bidra till att de nationella, regionala och kommunala 
miljömålen uppfylls, ett arbete som också pågår parallellt med översiktsplaneringen. I 
översiktsplanen skall både jämställdhets- och barnperspektiv tillämpas. kommunen skall till 
exempel vara en trygg miljö att besöka och bo i. 
 
Jordbruket ses som en viktig del i översiktsplaneringen då det har en stor inverkan på 
landskapet. Att jordbruksföretag håller den annars skogstäta kommunen mer öppen ses som en 
prioriterad fråga i översiktsplaneringen.  
 
Turismen med naturupplevelser och lugna miljöer lyfts som utvecklingsmöjligheter inom en 
viktig näringsgren. Kommunen ser att placeringen, i utkanten men ändå tillhörande 
Öresundsregionen skapar dessa förutsättningar. Översiktsplanen skall göra överväganden kring 
befintliga turistanläggningar och deras utvecklingsmöjligheter. Planen skall även pröva 
möjligheterna till ytterligare anläggningar och verksamheter, till exempel vandrings leder. 
Programmet tydliggör att det är den småskaliga naturturismen som har de största 
utvecklingsmöjligheterna.  
 
År 2001 genomfördes en omfattande naturvårdsplan för Osby kommun, där redovisningen av 
skyddsvärda naturmiljöer redovisas redan 2003. För kulturmiljöerna i kommunen ska 
arbetsgruppen uppdatera och förankra Kulturmiljöer i Osby kommun så att 
kulturmiljöprogrammet blir antaget av kommunfullmäktige. Därefter skall kulturfrågorna 
beaktas i översiktsplanen. Men kommunen menar att utredningens utpekande av skyddsvärda 
kulturmiljöer omfattar områden som är arealmässigt mycket stora. Ju fler och större områdena 
är desto svårare att hävda att det inom dessa områden skall tas särskild hänsyn vid byggande 
eller andra åtgärder.  
 
 
 
6.7 Analysdiskussion  
 
Enligt förslag till analysmodell för kulturmiljöstrategi och kulturmiljöprofil i 
kulturmiljöprogram, se kapitel 2.4, kan momenten syfte, mål, målgrupp, förankring, prioriterade 
områden, rätt kompetens och möjlighet till uppföljning vara betydelsefulla delar av en strategi 
och kulturmiljöprofil för kommunen. Sett till den analys som redovisas i kapitel 6.2 saknas flera 
av dessa delar. Det finns visserligen ett formulerat syfte och mål i kulturmiljöprogrammet, en 
identifierad målgrupp samt rätt kompetens hos ut förarna av kulturmiljöprogrammet.  
 
Kulturmiljöprogrammet har inte fungerat som underlag för kommunens prioriteringar av 
kulturmiljövård, vilket en kulturmiljöprofil kunnat bidra med. Efter att arbetet genomförts 
saknas också rätt kompetens i kommunen för att kunna ta hand om det material som kommunen 
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beställt och till vilket stora resurser gått till. Det finns inte heller någon typ av formulerad metod 
för hur en uppföljning av programmets mål kan genomföras. Förankringen av arbetet uppfattas 
därtill som i det närmaste obefintlig.  
 
Det kan inte sägas att det finns en strategi för kulturmiljöfrågor i Osby kommun, baserat på det 
undersökta materialet och intervjuerna med kommunrepresentanterna. Kulturmiljöprogrammet 
kan därför inte fungera som kommunens officiella handlingsplan för kulturmiljövården. Det är 
därför inte heller möjligt att inarbeta något av detta i kommunens översiktsplanering förrän 
arbetet förankrats, inte bara politiskt för det faktiska genomförandet, utan också bland 
tjänstemän och medborgare för att leva upp till det formulerade syftet och målet att bevara 
kulturmiljöer, främja kontinuitet i utvecklingen, möta hoten av kulturmiljöerna, bidra till att 
levandegöra kulturarvet, främja den lokala identiteten och öka medvetenheten om estetiska 
värden och historiska sammanhang.  
 
Ett kulturmiljöprogram måste även vara anpassat för det användningsområde som avses med 
materialet. En formulerad avsikt var att kulturmiljöprogrammet skulle omsätta 
kulturmiljöbeskrivningarna i detaljplaner och områdesbestämmelser. Men då 
översiktsplaneringen är det styrdokument som anger inriktningen på denna typ av planering 
måste kulturmiljöprogrammet ha en tydlig strategi som dessutom är inarbetad i översiktplanen 
innan detaljplaner eller områdesbestämmelser kan komma ifråga, se vidare diskussion om 
Särskilt värdefulla kulturmiljöer och Karaktärsmiljöer nedan.   
 
Genom ett väl formulerat syfte och mål tillsammans med rätt kompetens hos utföraren kan en 
landskapsanalys som är väl anpassad för ändamålet utarbetas. I Osby kulturmiljöprogram har 
det tematiska upplägget valts, vilket enligt analysmodell för landskapsanalys också är att 
föredra i dessa sammanhang. De valda temana ger en bra beskrivning av landskapets 
förutsättningar för olika etableringar i området. Men med tiden förändras också inte bara synen 
på vad som är kulturhistoriskt värdefullt utan också vad som är viktigt att uppmärksamma i ett 
landskap. Den starka betoningen på markanvändning, kommunikationer och industri medför att 
andra delar av landskapet tonas ner eller saknas helt. Traditionellt väl beskrivna kyrkor saknas i 
stort sett helt i landskapsanalysen, liksom företeelser som har koppling till fritid och rekreation. 
Genom att tidsmässigt avgränsas till i stort sett tiden före 1950 saknas också många miljöer. 
Kulturmiljöprogrammet blir då en produkt som bara visar det gamla och inte de kulturmiljöer 
som människorna i Osby kommun vistas i idag.  
 
Som förslag till analysmodell för kulturhistoriskt värde och utveckling visar är begreppen 
kulturhistoriskt värde och utpekande av värdefulla miljöer centrala för att hantera natur- och 
kulturmiljöfrågor i samhällsplaneringen, se kapitel 4.3. En kulturhistorisk värdering kan göras 
på olika nivåer, till exempel övergripande för att fungera som underlag i till exempel 
översiktsplanering, eller fördjupande för detaljplaner och områdesbestämmelser. Urvalet i 
Osbys kulturmiljöprogram baseras på de i landskapsöversikten presenterade temana, men här 
lyfts även kyrkbyar fram som värdefulla. Urvalet av värdefulla kulturmiljöer är relativt stora 
områden, där hela byar eller landskapsområden är beskrivna som kulturhistoriskt värdefulla. 
Det borde kunna utgöra ett bra underlag för strategier och kulturmiljöprofil, som i sin tur kan 
inarbetas i översiktsplaneringen. Så är dock inte fallet idag.  
 
För att, som syftet anger, kunna ligga till grund för detaljplanering eller områdesbestämmelser 
krävs att områden som är skyddsvärda begränsas ytterligare. Det är inte genomförbart och 
troligen ej heller avsikten att hela den utpekade kulturmiljön i kulturmiljöprogrammet skall 
kunna skyddas.  
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För att kunna tillämpa kulturmiljöprogrammet i detaljplaneringen krävs att den kulturhistoriska 
värderingen görs på fastighetsnivå. De områden som är värderade enligt analysmodellens 
särskilt värdefulla kulturmiljöer utgör ett bra underlag för detta arbete. 
 
Bevarande och brukande utgör centrala begrepp för kulturmiljövården. För att kunna lyfta 
specifika åtgärden finns också i analysmodellen momentet Karaktärsmiljöer. För Osby kommun 
skulle Karaktärsmiljöer kunna användas för att lyfta de fastigheter som är aktuella att säkerställa 
genom skydd i detaljplan eller områdesbestämmelser. Varje karaktärsmiljö bör förses med en 
mer detaljerad beskrivning, motivering för bevarande samt rekommenderat skydd i detaljplan 
eller områdesbestämmelser. Som tidigare nämnts bör det kopplas en handlingsplan till 
karaktärsmiljöer. En handlingsplan i detta syfte bör innehålla en tidsplan för revideringar av 
detaljplaner och informationssatsningar till medborgare, då främst fastighetsägare. Andra 
användningsområden som kom fram vid intervjuerna var att använda materialet som underlag 
för landsbygdsutveckling och turism. Men för att det ska kunna gå att förverkliga krävs att 
kulturmiljöprogrammet förankras både inom samhällsplanering och andra förvaltningsområden.  
 
 

 
 
Figur 6.1. Kulturmiljöprogram i Osby kommun. De vita delarna visar de idag förekommande momenten i 
kulturmiljöprogrammet.  
 
 
 
 
 
 

Karaktärsmiljöer 
 

Landskapsanalys 

Särskilt värdefulla 
kulturmiljöer 

 

Kulturmiljöstrategi  
 

Översiktplanering 

Handlingsplan 

Kulturmiljöprofil 



 

  51 

Aspekter på klass, genus, etnicitet och ålder skall genomlysa alla delar av ett 
kulturmiljöprogram. Osby kulturmiljöprogram har flera bra exempel på dessa miljöer, även om 
det skulle kunna förbättras. Att hela tiden ha ett genusperspektiv vid historieskrivning 
underlättar att beskriva både män och kvinnors kulturmiljöer och att undvika att endast belysa 
männens miljöer som representativa för alla, oavsett kön. Även att beskriva influenser från 
andra delar av Norden, Europa eller resten av världen och dess genomslag i markanvändning, 
byggnadstradition eller liknande ökar möjligheterna till förståelse för olika kulturer och vårt 
beroende av varandra.  
 
Jämfört med analysmodellen kan Osbys kulturmiljöprogram sägas innehålla momenten 
landskapsanalys och Särskilt värdefulla kulturmiljöer, se figur 6.1. Däremot saknas det viktiga 
momentet Kulturmiljöstrategi, vilket är en förutsättning för att kunna inarbeta 
kulturmiljöfrågorna i översiktsplaneringen, och Kulturmiljöprofil. Att dessutom momentet 
Karaktärsmiljöer, med inriktning på bevarande av kulturmiljöer, saknas medför att 
kulturmiljöprogrammet inte kan tillämpas i detaljplaner respektive områdesbestämmelser. För 
att Osbys kulturmiljöprogram ska kunna tillämpas i kommunens samhällsplanering med 
översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser krävs att nuvarande underlag 
kompletteras med dessa delar.  
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7 Analys av Tomelilla 

kulturmiljöprogram 
 
 
 

7.1 Introduktion 
 
Tomelilla kulturmiljöprogram beslutades av kommunfullmäktige 2003 att gälla som 
kommunens handlingsprogram och policy vad avser kulturmiljöfrågor. Kulturmiljöprogrammet 
är uppdelat på 15 orter, men avsikten är att det ska följas av delar för resterande delen av 
kommunen. Arbetet utfördes av Regionmuseet i Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. Arbetet 
leddes av Bengt Alm, stadsarkitekt, och till viss del Mona Björkman, avdelningschef och Hans 
Åström, Länsstyrelsen i Skåne län. 
 
De orter som behandlades under programmets första etapp är Andrarum, Bondrum, Brösarp, 
Eljaröd, Fågeltofta, Gårdslösa, Kverrestad, Lunnarp, Onslunda, Ramsåsa, Smedstorp, 
Spjutstorp, Tomelilla, Tranås och Östra Ingelstad. Den kulturhistoriska översikten utgör 
utgångspunkt och kommer att gälla även resterande etapp. Målsättningarna inför 
samhällsplaneringen 2006 är att Kulturmiljöprogrammets andra etapp avseende resterande delar 
av kommunen ska färdigställas 2006.   
 
 
 
7.2 Strategier för kulturmiljövård och kulturmiljöprofil  
 
 
Enligt förslag till analysmodell för kulturmiljöstrategi och kulturmiljöprofil i 
kulturmiljöprogram, se kapitel 2.4, kan momenten syfte, mål, målgrupp, förankring, prioriterade 
områden, rätt kompetens och möjlighet till uppföljning vara betydelsefulla delar av en strategi 
och profil för kommunen. I detta kapitel jämförs liksom i kapitel 6.2 för Osby kommun, 
ovanstående förslag med de delar av Tomelilla kulturmiljöprogram som kan motsvara dessa 
moment. Intervjuerna i kapitel 7.5 ska ses som ett komplement till denna jämförelse.  
 
Med kulturmiljöer avses i Tomelilla kulturmiljöprogram i första hand bebyggda miljöer, även 
om sambandet med landskapet är av stor vikt (Kulturmiljöprogram för Tomelilla kommun 
2003). Kommunen poängterar att Kulturarvet  utgör en av utgångspunkterna för uppförande 
eller förändring av bebyggelse eller anläggningar. Värdefulla kulturmiljöer i kommunen ska ses 
som en positiv tillgång och lokaliseringsfaktor för verksamheter, boende och 
näringslivsutveckling inom turism och rekreationsområden. Kommunen menar att det finns 
goda förutsättningar för kulturturism i Tomelilla och där kulturmiljöprogrammet är ett bra stöd  
i detta arbete och i samarbete med näringsliv, hembygdsföreningar och turistorganisationer.  
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I kulturmiljöprogrammet tydliggörs att en viktig del av kulturmiljöarbetet är att förankra och 
fördjupa kunskapen samtidigt som det ska skapa förståelse hos allmänheten. Avsikten i 
programmet är att det ska nyttjas i samband med studiecirklar, utbildning av fastighetsägare, 
byalag med flera men också i vanlig skolundervisning.  
 
Programmet uppges ha flera användningsområden men ska främst användas i kommunens 
arbete med översiktsplanering, detaljplanering och bygglovshantering. Gällande diskussionen 
kring vad som ska bevaras betonas vikten av att alla ska vara med, som barn, ungdomar och 
invandrare. På så sätt eftersträvar kommunen att förvalta kulturarvet till kommande 
generationer.  
 
Ansvaret för kulturmiljöer tydliggörs med att Tomelilla kommun har det yttersta ansvaret, även 
om kommunen själv inte ansvarar för skötseln. Det poängteras att de största insatserna utförs av 
enskilda personer i samband med underhåll av byggnader och brukande av landskap.  
 
Kommunen påtalar att även om ett kulturmiljöprogram är en bra grund är det inte en garanti för 
att kulturmiljöer bevaras och utvecklas. Kulturmiljön är som också andra miljöer en del av 
samhällslivet och förändras i takt med detta. Kommunen menar att olika typer av 
handlingsprogram behöver tas fram så att kulturmiljöarbetet kan vara en självklar del av 
samhällsutvecklingen. I Kulturmiljöprogrammet utges riktlinjer för vad ett handlingsprogram 
bör innehålla. Som exempel ges förankring internt inom förvaltningen och den politiska 
organisationen, utbildning inom skolan, hembygdsrörelsens betydelse och att 
kulturmiljöprogrammet ska vara tillgängligt på kommunens hemsida. Andra 
informationsinsatser kan vara skyltning, broschyrer och guidning.  
 
Som utgångspunkt anges att kulturmiljöprogrammet bör vara en självklar utgångspunkt i 
hanteringen av bygglov- och planärenden samt ligga till grund för den översiktliga planeringen.  
 
 
 
7.3 Landskapsanalys 
 
Genom ett väl formulerat syfte och mål tillsammans med rätt kompetens kan en 
landskapsanalys som är väl anpassad för ändamålet utarbetas, se förslag till analysmodell för 
landskapsanalys i kulturmiljöprogram kapitel 3.5. Enligt analysmodellen är den tematiska 
analysen att föredra för kulturmiljöprogram då det ska utgöra underlag för kulturmiljövård och 
samhällsplanering. Aspekter på klass, genus, etnicitet och ålder skall genomlysa alla delar av ett 
kulturmiljöprogram.  
 
Precis som i Osby kommuns kulturmiljöprogram kan Tomelilla, genom att lyfta vissa specifika 
företeelser, betona vissa delar mer än andra ämnesmässigt, geografiskt och tidsmässigt. I delen 
En resa i tid – kulturhistorisk översikt över Tomelilla kommun beskrivs kommunen utifrån flera 
olika teman (Kulturmiljöprogram för Tomelilla kommun 2003). Beskrivningen har, som också 
uttalat var avsikten med kulturmiljöprogrammet, en betoning på den byggda miljön som i 
kapitel som slott och herresäten, byggnadstyp och byggnadsskick, industrialiseringen och det 
moderna samhället. Men även om andra delar av landskapet uppmärksammas, som 
fornlämningar, ortnamn, kyrkor och socknar samt markanvändning och skiften.  
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Landskapsanalysen har en stark betoning på de fysiska spåren i landskapet, vilket också är en 
del av uppdraget, och då främst på arkitektur och byggnadsteknik. I flera texter visas hur olika 
sociala och samhälleliga förhållanden återspeglas i bebyggelsen, som gods och herresäten, 
plattgårdar, arrendegårdar och utskiftade byar. Ett exempel på influenser från andra länder är att 
det skånska byggnadsskicket har större likheter med norra Europa än övriga Norden. Särskilt i 
markanvändning och skiften samt industrialiseringen, där järnvägen också ingår, visas på den 
stora påverkan på landskapet som reformer och rationaliseringar innebar. Jordbruket som bas i 
industrialiseringen visar på naturens tillgångar och begränsningar avspeglas också i inriktning 
på de verksamheter som etablerades. Genom en förädling av jordbruksprodukter uppfördes 
kvarnar, slakterier, mejerier, brännerier och garverier.  
 
Genom att beskriva bystrukturer och ägoformer både före och efter skiftesreformerna redovisas 
också de sociala skillnaderna. Hela översikten har dock en betoning på högre ståndsbebyggelse, 
vilken beskrivs relativt ingående jämfört med byar, gårdar, torp och statarbebyggelse. Det kan 
ha en förklaring i att gods och stora gårdar hade stor påverkan på landskapets utveckling och 
sociala och ekonomiska förhå llanden i Tomelilla. Egnahemsrörelsen från tidigt 1900-tal är dock 
exempel på de tidigare obesuttnas förändrade roll och statens och hushållningssällskapens 
påverkan i landskapet.  
 
Delarna i översikten är allmänt hållna utan koppling till personhistoria eller om det är manliga 
eller kvinnliga miljöer som beskrivs. Men i beskrivningen Det moderna samhället lyfts den 
offentliga sektorn, medborgarnas krav på kommunikationer och service och att kvinnors arbete 
utanför hemmet ökade och därmed också behovet av barnomsorg. Texten om det moderna är 
liksom i de andra kapitlen kopplad till bebyggelsen och sträcker sig från sekelskiftet 1900 till 
nutid. De senaste 30 åren betecknas som postmodernt samhälle med utvecklingen av IT, 
arbetspendling, ökat tempo och tystnad som begrepp inför framtiden.  
 
På en mer detaljerad nivå än den kulturhistoriska översikten inleds varje ortsrapport med en 
historisk tillbakablick för den aktuella orten. Dessutom följs en beskrivning av byn, 
bebyggelsens karaktär och kulturlandskap med utgångspunkt från idag. Denna detaljerade nivå 
beskrivningar kan analyseras till att antingen motsvara analysmodellens moment 
landskapsanalys eller vara en del av miljöbeskrivningen i analysmodellens moment särskilt 
värdefulla kulturmiljöer. I denna analys bedöms varje ort som uppmärksammats i rapporterna 
att motsvara en miljö i analysmodellens moment särskilt värdefulla kulturmiljöer. Det baseras 
på att samtliga orter uppges ha så höga kulturhistoriska värden att flera miljöer behöver 
skyddas. Det tolkas som att den ort som beskrivits är kulturhistoriskt värdefull sett på en mer 
generell nivå jämfört med kapitel 7.4. Dessutom finns idag inte rapporter över samtliga 
områden i kommunen, vilket förstärker att de olika ortsrapporterna är ett urval av 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer.  
 
 
 
7.4 Särskilt värdefulla kulturmiljöer och Karaktärsmiljöer 
 
Som förslag till analysmodell för kulturhistoriskt värde och utveckling visar är begreppen 
kulturhistoriskt värde och utpekande av värdefulla miljöer centrala för att hantera natur- och 
kulturmiljöfrågor i samhällsplaneringen, se kapitel 4.3. En kulturhistorisk värdering kan göras 
på olika nivåer, till exempel övergripande för att fungera som underlag i till exempel 
översiktsplanering, eller fördjupande för detaljplaner och områdesbestämmelser.  
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I kulturmiljöprogrammet beskrivs en väl vårdad kulturmiljö som något som inger trygghet och 
stolthet och utgör en intressant miljö som drar till sig besökare (Kulturmiljöprogram för 
Tomelilla kommun). Samtidigt hänger en väl vårdad kulturmiljö samman med ett 
miljömedvetet och långsiktigt hållbart och resurssnålt samhälle. Det görs klart att det inte är 
något kontroversiellt att vilja bevara hembygdsgårdar och andra stämningsfulla miljöer. Men 
programmet lyfter att det bör ske en diskussion kring vad som ska bevaras också i industriella 
samhället. Som exempel lyfts stationsbyggnad, brandstation och mejeri.  
 
Som redovisats ovan består Tomelilla kulturmiljöprogram av en kulturhistorisk överblick samt 
rapporter för 15 orter. Med stöd av resonemanget i kapitlet ovan motsvarar ortsrapporterna 
momentet Särskilt värdefulla kulturmiljöer i analysmodellen. Varje ort har en miljöbeskrivning 
med delarna beskrivning av byn, bebyggelsens karaktär samt kulturlandskapet idag. Däremot 
finns ingen värdering av orten som helhet som kan motsvara att ett motiv för bevarande som 
redovisats  i figur 4.4. Den kulturhistoriska värderingen med motiv för bevarande är stället 
redovisad i nästa steg, Karaktärsmiljöer, där enstaka byggnader lyfts upp som så 
kulturhistoriskt värdefulla att de behöver skyddas i detaljplaner respektive 
områdesbestämmelser.  
 
Analysmodellens moment Karaktärsmiljöer är anpassat för att hitta arbetssätt att utveckla 
kulturmiljövärden inom arbetsområdet. Momentet kan användas för att de områden kommunen 
avser prioritera för turismsatsningar, rekreation eller fritid. Genom analysen av Tomelilla 
kulturmiljöprogram kan åtgärden Byggnader att skydda identifieras som det område som 
prioriteras av kommunen för de aktuella miljöerna, se figur 7.1. Till varje byggnad finns, 
förutom miljöbeskrivning och motiv för bevarande, ett förslag till åtgärd med rekommenderat 
skydd för byggnaden.  
 
 

 
 
Figur 7.1 Analysmodellens moment för kulturhistoriskt värde och utveckling jämfört med Tomelilla 
kulturmiljöprogram.   
 
 
I Tomelillas kulturmiljöprogram, med en mycket stark betoning på den byggda miljön, används 
i stort sett genomgående samma motiv för bevarande som i modell för kulturhistorisk värdering 
av bebyggelse, se figur 4.2. Motiv som byggnadshistoriskt, arkitekturhistoriskt, 
samhällshistoriskt, miljöskapande, identitet, kontinuitet, tradition, symboliskt värde eller 
representativitet är vanligt förekommande. Denna traditionella metod att värdera bebyggelse är 
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tydligt kopplat till kulturmiljöns existensvärde. Att kommunen därtill lyfter fram andra 
användningsområden i inledningskapitlet av kulturmiljöprogrammet, pekar på att det finns 
andra möjligheter för dessa kulturmiljöer. De är dock inte redovisade i anslutning till den 
kulturhistoriska värderingen. Således uppmärksammas inte de indirekt eller direkta bruksvärden 
eller optionsvärdet som argument för bevarande. Den tydliga redogörelsen av vad som är 
värdefullt medför ändå att argumenten kan ha stor genomslagskraft i samhällsplaneringen.  
 
 

7.5 Intervjuer  
 
Intervjuerna i Tomelilla kommun består av en telefonintervju med Kenth Bergström, vice 
ordförande i myndighetsnämnden för miljö och bygg, samt en intervju med skriftliga svar från 
Bengt Alm, stadsarkitekt och förvaltningsrepresentant i denna studie. Bengt Alm är mycket 
insatt i Tomelilla kulturmiljöprogram då han också var projektledare i framtagningsprocessen.  
 
 
7.5.1 Intervju med förvaltningsrepresentant 

Gällande det strategiska kulturmiljöarbetet anser förvaltningsrepresentanten definitivt att 
kommunen bedriver ett sådant, särskilt genom att ta fram kulturmiljöprogrammet i den form det 
är idag. Men det är i första hand som informationsunderlag och i en kunskapsuppbyggnad som 
kulturmiljöprogrammet kommer till sin rätt. Kulturmiljöprogrammet ska även medföra 
möjligheter att inarbeta dessa frågor i översiktsplaneringen. Det förekommer till en mindre del 
idag, men det beror i första hand på att dåvarande översiktsplanering var i ett tidigare skede i 
processen än kulturmiljöprogrammet. Förvaltningsrepresentanten ser dock att 
kulturmiljöprogrammet ska inarbetas i en pedagogisk form i översiktsplaneringen för att 
informera och utbilda.  
 
Förvaltningsrepresentanten ser många målgrupper med kulturmiljöprogrammet. Allmänhet, 
fastighetsägare, byalag, skolor, studiecirklar, förtroendevalda och kommunala tjänstemän ses 
som möjliga användare. Materialet ska också kunna spridas på informationsmöten, i 
undervisning, i detaljplanearbete och i bygglovsgranskning. Kulturmiljöprogrammet ska dock i 
första hand ses som en satsning på information och kunskapsuppbyggnad före 
myndighetsutövning.  
 
Förvaltningsrepresentanten är av uppfattningen att kulturmiljöprogrammet är mycket väl 
förankrat med en lång process, upphandling, stort antal informationsmöten, inventering, 
diskussionsmöten samt en preliminär rapport. Arbetet genomfördes visserligen genom uppdrag 
till Regionmuseet, men förankrades på länsstyrelsen genom att en representant därifrån satt med 
i ledningsgruppen för projektet. Den kompetens som ingick i projektet var tillräcklig, men 
däremot är den inte kvar i kommunen då kulturmiljöprogrammet låg ute på anbud.  
 
Förankring hos allmänheten och att fördjupa kunskapen och förståelsen för kulturvärden anses 
vara viktiga delar i ett kulturmiljöprogram. Det är därför också viktigt att 
kulturmiljöprogrammet är informativt och pedagogiskt upplagt, samtidigt som den 
kulturhistoriska värderingen är konkret gällande mark, byggnader och miljöer.  
 
Utformningen av Tomelilla kulturmiljöprogram uppfattas som informativt, handfast, utgör en 
bra kunskapsbas och går att tillämpa i samhällsplaneringen i målet att skydda och vårda 
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kulturmiljöerna. Kulturmiljöprogrammet kan dock vara ännu mer pedagogiskt upplagt. En brist 
är till exempel att kommande etapp, med beskrivning av resten av kommunen, kommer att av 
ekonomiska skäl vara mycket mer översiktlig. Denna etapp kommer även att behöva vara mer 
skärpt i både upphandling och projektledning jämfört med etapp ett.  
 
 
7.5.2 Intervju med nämndrepresentant 

 
Gällande det ett strategiskt kulturmiljöarbete anser nämndrepresentanten att kommunen 
bedriver ett sådant på så vis att de har arbetat fram ett bra och användbart kulturmiljöprogram. 
Själva kulturmiljöprogrammet utgör så strategiska arbetet, vilket bland annat yttrar sig genom 
att det ska tillämpas vid ny- och ombyggnationer. Däremot kan nämndrepresentanten inte svara 
på huruvida kulturmiljöprogrammet tillämpas i översiktsplaneringen. Det är en annan 
arbetsgrupp som har det uppdraget, men nämndrepresentanten utgår ifrån att 
kulturmiljöprogrammet är en del av deras arbete. Nämndrepresentantens förhoppning är att 
kulturmiljöprogrammet ska utgöra ett bra underlag för alla delar inom översiktsplanering, 
detaljplanering och områdesbestämmelser. 
 
Den avsedda målgruppen för kulturmiljöprogrammet identifieras av nämnderepresentanten som 
alla, det vill säga medborgare, tjänstemän och politiker. Men idag är det tänkta 
användningsområdet planärenden, som vid bygglov eller renoveringar. Det har ännu inte 
tillämpas i särskilt stor utsträckning, men det menar nämndrepresentanten kan bero på att det 
heller inte finns särskilt stort tryck på nya byggnader i kommunen. Att kulturmiljöprogrammet 
ska kunna användas i flera sammanhang anser nämndrepresentanten är fullt möjligt, även om 
tanken inte funnits där tidigare. På samma sätt som att alla är målgruppen kan också andra 
verksamheter än samhällsplanering också ta del av kulturmiljöprogrammet.  
 
Den politiska förankringen av kulturmiljöprogrammet fanns redan från början då uppdraget om 
att ta fram ett kulturmiljöprogram kom från kommunfullmäktige. Stadsarkitekt Bengt Alm 
utsågs som projektledare, varifrån frågan kom från början, och experthjälp köptes in från 
Regionmuseet i Kristianstad. Vilken kompetens dess personer hade vet inte 
nämndrepresentanten, men utgår ifrån att konsulterna hade erforderlig kompetens för att klara 
uppdraget. På kommunen finns kompetens inom kulturmiljö kvar genom Bengt Alm. 
Nämndrepresentanten upplevde inte att det fanns någon förankring, varken hos politiker eller 
hos tjänstemän, under arbetets gång. Ingen i myndighetsnämnden för miljö och bygg blev 
kontaktad under arbetets gång. Alla borde känna till kulturmiljöprogrammet eftersom det togs 
upp i kommunfullmäktige, men så är nog inte fallet. Några vet nog att kulturmiljöprogrammet 
finns men utanför stadsbyggnadskontoret och myndighetsnämnden för miljö och bygg vet man 
nog inte hur, var och när man ska och kan använda det. Det är inte heller troligt att samtliga 
inom myndighetsnämnden vet mycket om kulturmiljöprogrammet. Den som haft inblick i 
arbetet och användningen är stadsarkitekten som också var projektledare.  
 
Nämndrepresentanten upplever, trots ovanstående, att kulturmiljöprogrammet fungerar bra i 
kommunen och är nöjd med resultatet. Det var viktigt att ta in experthjälp vid framtagandet. 
Nämnden vill dock gärna vara delaktiga, men på grund av tidsbrist är det ofta kulturmiljön som 
får stå tillbaka. Att någon på kommunen skulle arbeta mer aktivt med framtagandet av 
kulturmiljöprogrammet ses som en ekonomisk omöjlighet. När de nödvändiga 
kompletteringarna ska genomföras ska förhoppningsvis därför experthjälp kunna användas igen.  
 



 

  59 

De krav som nämndrepresentanten ställer på ett kulturmiljöprogram är att det ska vara som idag 
men med de kompletterande delarna i etapp två med mål att få gamla byggnader beskrivna och 
bevarade. För att det ska kunna genomföras krävs ekonomiska resurser, men när ekonomin är 
svår att få ihop är det inte kulturmiljöfrågorna som prioriteras. 
 
 
 
7.6 Översiktplanering i Tomelilla 
 
I översiktsplaneringen ska Tomelilla kommun verka för att de redovisade riksintresseområdena, 
naturreservat, naturminnen, strandskyddsområden, NATURA 2000-omården och 
byggnadsminnen ska upplevas som en positiv resurs som är väl värd att skydda, underhålla och 
bevara (Översiktsplan för Tomelilla kommun, antagandehandling 2002). Detta skall gälla 
berörda mark- och fastighetsägare, kommuninvånare och besökare i kommunen. De värdefulla 
natur- och kulturmiljöer som kommunen pekat ut i program eller liknande ska så långt som 
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön, bibehållas och 
förstärkas både i tätort och i landsbygd.  
 
Att både naturvårdsplan och kulturmiljöprogram ska omsättas i aktiv handling betonas. Detta 
ska ske genom att bland annat utarbeta detaljplaner och områdesbestämmelser och att initiera 
framtagande av olika förordnanden och reservat för att skydda och säkerställa redovisade 
värden. Dessutom ska landsbygdsområden och det öppna landskapet så långt som möjligt hållas 
fritt från negativ exploatering och ingrepp. Bebyggelsekomple tteringar ska ske varsamt med 
stor hänsyn till områdets värden och den lokala byggnadstraditionen.  
 
Kommunen betonar att kulturmiljöprogrammet och naturvårdsplanen tillsammans utgör viktiga 
strategiska planeringsdokument för att profilera och lyfta fram kommunens speciella värden. 
Kommunen menar att det skett ett trendbrott och att allt fler kommuner upptäcker att istället för 
att se natur- och kulturvärden som hinder i utvecklingen numera betrakta dessa värden som en 
tillgång och lokaliseringsfaktor vad avser verksamheter och boende liksom även för näringsliv 
och inom turisk och rekreationssektorn.  
 
Genom färdigställandet av kulturmiljöprogrammet ska kommunen på ett bättre sätt profilera sig 
inom natur- och kulturmiljövårdens områden och använda dessa områden i sin marknadsföring 
inom turism, rekreation, näringsliv och boende.  
 
Gällande åtgärdsbehov/handlingsprogram ska kommunen skapa en marknadsföringsstrategi för 
kommunens unika värden. Tillsammans med länsstyrelsen ska kommunen utveckla lämpligt 
informationsmaterial gällande natur- och kulturmiljövärden med statligt intresse, till exempel 
riksintressen eller byggnadsminnen. Kommunen ska även utveckla  lämpligt 
informationsmaterial vad avser kulturmiljöprogrammet och naturvårdsplanen. 
 
Målet är att göra erforderliga detaljplaneändringar och utarbeta områdesbestämmelser för att 
säkerställa de värden som framkommit av kulturmiljöprogrammet, naturvårdsplanen och 
översiktsplanen. Kommunen ska arbeta för en förändring hos medborgarna och öka 
möjligheterna att kunna påverka olika typer av ärenden.  
 
Konsekvenserna av ovanstående bedöms vara att arbetstillfällen inom industrier kan utebli, men 
att fler arbetet skapas inom turismnäringen och att turismnäringens utvecklingspotential stärks. 
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För vissa företag kan kommunens attraktionskraft som lokaliseringsort och tillhörande 
bostadsort stärkas, medan andra typer av företag en blir aktuella. Kommunen konstaterar att ett 
varierat näringsliv påverkar till ett attraktivt läge för boende och verksamheter.  
 
 
 
7.7 Analysdiskussion  
 
Enligt förslag till analysmodell för kulturmiljöstrategi och kulturmiljöprofil i 
kulturmiljöprogram, se kapitel 2.4, kan momenten syfte, mål, målgrupp, förankring, prioriterade 
områden, rätt kompetens och möjlighet till uppföljning vara betydelsefulla delar av en strategi 
och kulturmiljöprofil för kommunen. Sett till den analys som redovisas i kapitel 7.2 
förekommer de flesta av dessa delar i Tomelilla kulturmiljöprogram. Det finns visserligen ingen 
uttalad strategi för kulturmiljövården skall kunna tas tillvara och utvecklas i den kommunala 
samhällsplaneringen, men vad som kan tolkas ur intervjuerna utgör själva 
kulturmiljöprogrammet den avsedda strategin.  
 
Det är intressant att se att värdefulla kulturmiljöer i kommunen inte bara ses som 
bevarandevärda utan också som en positiv tillgång och lokaliseringsfaktor för verksamheter, 
boende och näringslivsutveckling inom turism och rekreationsområden. Det medför egentligen 
att kommunen inte bara åberopar en kulturmiljös existensvärde utan ser också indirekt och 
direkta bruksvärden och optionsvärden som möjligheter för utveckling. Detta avspeglar sig 
dock inte i motiven för bevarande, se Karaktärsmiljöer, eller i det rekommenderade skyddet i 
detaljplan. Där är det åter det kulturhistoriska existensvärdet som är det åberopade. Det kan 
dock inte enbart ses som en brist. För att kunna vara skyddat utifrån kulturhistoriskt värde bör 
fortfarande existensvärdet vara det som styr huruvida en fastighet ska skyddas eller ej. Att 
kommunen generellt lyft andra värdegrunder innebär dock en formulerad vidgad syn på 
kulturmiljö. Att hävda indirekta eller direkta bruksvärden samt optionsvärden borde kunna 
fungera bättre i andra sammanhang än bevarande och skydd av byggnader, till exempel för 
satsningar på fritid och rekreation.  
 
Att Tomelilla kulturmiljöer i första hand avser bebyggda miljöer som kulturmiljöer kan ses som 
en anpassning till detaljplaneringen, vilken dock inte är tillräckligt för att utesluta de 
kulturmiljöer som saknar bebyggelse. Värden även inom ej bebyggda kulturmiljöer måste 
kunna bevaras och utvecklas. Då kulturhistoriskt värde är av central betydelse i bevarandefrågor 
är det en nackdel att dessa obebyggda miljöer inte betecknas som kulturmiljö enligt Tomelilla 
kulturmiljöprogram. Om endast bebyggda kulturmiljöer har högt kulturhistoriskt värde är det 
dessutom troligt att också möjligheterna att ha en samsyn mellan natur- och kulturmiljövård 
minskar angående landskapsfrågor.  
 
Tomelilla kulturmiljöprogram får ses som tillräckligt förankrat politiskt, då uppdraget både gavs 
från kommunfullmäktige och att programmet antagits av de samma. Men det upplevs vissa 
brister i förankringen under arbetets gång samt idag när kulturmiljöprogrammet ska användas. 
Risken är att kulturmiljöprogrammet blir så starkt kopplat till en eller flera personer, i det här 
fallet stadsarkitekten och ärenden där denne är inblandad, att andra inte tar initiativ att använda 
kulturmiljöprogrammet i sitt eget arbete. För att motverka detta krävs ytterligare förankring av 
kulturmiljöprogrammet, både i politiska organisationen och i förvaltningen, både inom 
samhällsplanering och andra verksamheter som fritid, rekreation och natur- och kulturmiljövård 
i kommunen.  
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Tomelillas kulturmiljöprogram innehåller inte någon metod för uppföljning av de uppsatta 
målen. Men så som kulturmiljöprogrammet är utformat, men konkreta åtgärder för ett visst antal 
kulturmiljöer, det vill säga vilka som ska skyddas i detaljplan, finns stora förutsättningar att på 
ett enkelt vis ha en sådan uppföljning. Liksom Osby kommun saknar Tomelilla 
kulturmiljöprogram också en kulturmiljöprofil, det vill säga prioriterade områden. Det kan 
medföra att tjänstemän och politiker själva får göra en prioritering i arbetet att bevara och 
utveckla kommunens kulturmiljöer. Kommunen bör därför göra en bedömning om en 
kulturmiljöprofil upplevs som nödvändig. 
 
Genom ett väl formulerat syfte och mål tillsammans med rätt kompetens kan en 
landskapsanalys som är väl anpassad för ändamålet utarbetas, se förslag till analysmodell för 
landskapsanalys i kulturmiljöprogram kapitel 3.5. Enligt analysmodellen är den tematiska 
analysen att föredra för kulturmiljöprogram då det ska utgöra underlag för kulturmiljövård och 
samhällsplanering. Precis som Osby har Tomelilla ett tematiskt angreppssätt i sin 
landskapsanalys. Förutom de traditionellt uppmärksammande företeelserna lyfter kommunen 
fram Det moderna samhället i sin analys. Det medför möjligheter att också uppmärksamma 
företeelser i vår tid. I landskapsanalysen är det dock så stark betoning på bebyggelse i tätort och 
om- och tillbyggnader att strukturer, mönster och miljöer kopplade till fritid och rekreation i 
stort sett saknas. De kartstudier som genomförts för varje ort i Särskilt värdefulla kulturmiljöer 
kan dock jämföras med en mindre landskapsanalys av respektive ort.  
 
Som förslag till analysmodell för kulturhistoriskt värde och utveckling visar är begreppen 
kulturhistoriskt värde och utpekande av värdefulla miljöer centrala för att hantera natur- och 
kulturmiljöfrågor i samhällsplaneringen, se kapitel 4.3. En kulturhistorisk värdering kan göras 
på olika nivåer, till exempel övergripande för att fungera som underlag i till exempel 
översiktsplanering, eller fördjupande för detaljplaner och områdesbestämmelser.  
 
Att Tomelilla kommun redovisar motiv för bevarande på en detaljerad nivå, vilka byggnader 
som ska skyddas i detaljplan motsvarande Karaktärsmiljöer, ersätter här att motiv för bevarande 
är en del av Särskilt värdefulla kulturmiljöer. Det utgör dock ingen nackdel. Huvudsaken är att 
bevarandet motiveras för att presentera tydliga argument som alla kan ta till sig.  
 
Tomelillas kulturmiljöprogram kan i det närmaste ses som könlöst, det är sällan personnamn 
redovisade och det finns inget tydligt mönster med vad som är mäns och kvinnors kulturmiljöer. 
Det kan vara så att programförfattarna har haft ett tydligt genusperspektiv i programmets 
utformande och valt denna metod, men det går inte att tyda i det skriftliga materialet. Gällande 
andra aspekter, som etnicitet, klass och ålder är de samtliga kopplade till hur influenser eller 
liknande påverkat arkitektur och behovens utformning av bebyggelse. Som kapitel 7.6 anger ska 
kulturmiljöprogrammet inarbetas i översiktsplaneringen. Därmed formuleras också viktiga 
ställningstagandet för kulturmiljövården i kommunen samt andra användningsområden för 
kulturmiljöprogrammet.  
 
Jämfört med analysmodellen kan Tomelillas kulturmiljöprogram sägas innehålla samtliga 
moment utom Kulturmiljöprofil, vilket heller kanske inte upplevs som nödvändigt, se figur 7.2. 
Kulturmiljöprogrammet kan sägas ha en tonvikt på momentet Karaktärsmiljöer, vilket 
möjliggör konkreta åtgärder i handlingsplanen för det i analysen formulerade syftet Byggnader 
att skydda. Även om det kulturmiljöprogrammet inte formulerats en strategi upplever 
kommunen att kulturmiljöprogrammet i sig fungerar som en sådan. Det medför att 
kulturmiljöprogrammet i Tomelilla är möjligt att tillämpa i både översiktsplanering och 
detaljplanering respektive områdesbestämmelser.  
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Figur 7.2 Kulturmiljöprogram i Tomelilla kommun. De vita delarna visar de idag förekommande momenten i 
kulturmiljöprogrammet.  
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8 Sammanfattande analys-

diskussion och slutsatser 
 
 
 
Syftet med uppsatsen var att presentera en analysmodell för kulturmiljöprogram för bevarande, 
säkerställande och utveckling av kulturmiljöer. Utifrån teoretiska resonemang har det i studien 
presenterats en analysmodell för kulturmiljöprogram med delarna Kulturmiljöstrategi och 
Kulturmiljöprofil, Landskapsanalys samt Särskilt värdefulla kulturmiljöer och 
Karaktärsmiljöer, se kapitel fem.  
 
Genom att testa analysmodellen på två kommunala kulturmiljöprogram, för Osby respektive 
Tomelilla, har två olika metoder för att arbeta fram kulturmiljöprogram analyserats. Dessutom 
har utvecklingsförslag lämnats på varje kulturmiljöprogram. Prövningen av analysmodellen 
visar att den kan fungera som metod för de kommuner som vill komplettera eller utveckla de 
redan befintliga underlagen för att nå upp till nya krav i miljömålen. Dessutom utgör studien i 
sig ett förslag på metod att ta fram ett kulturmiljöprogram för de kommuner som idag inte har 
ett aktuellt sådant. Därmed kan ett och samma dokument, kulturmiljöprogrammet, fungera som 
strategiskt underlag med landskapsanalys, värderingsmodell och riktlinjer för utveckling av 
kulturmiljöer. En förutsättning för att målen i kulturmiljöprogrammen skall uppnås är att 
kulturmiljöprogrammet är väl förankrat och att det ställs krav på att det ska användas i 
samhällsplaneringen. Dessutom är det viktigt att åtgärder och rekommendationer följs upp, 
annars är risken att kulturmiljöprogrammet blir liggande och inte används.  
 
Intervjuerna visar dock att kommunerna inte använder sig av dessa planeringsunderlag i full 
utsträckning idag. Ofta beror det på okunskap som baseras på att kulturmiljöprogrammet är för 
dåligt förankrat både i den politiska organisationen och i förvaltningen. Det i sin tur medför att 
kulturmiljöprogrammet inte är förankrat hos medborgarna. En modell för kulturmiljöprogram 
kan visa på vilka delar som behöver förbättras och vilka som är tillräckliga för att nå 
kulturpolitiska mål, miljömål och regional utveckling, men så länge förankringen inte är 
tillräcklig finns heller inga möjligheter att använda en modell för kulturmiljöprogram fullt ut.  
 
Studien visar på stora skillnader mellan de undersökta kulturmiljöprogrammen. Tomelilla 
kulturmiljöprogram upplevs som väl förankrat politiskt i inledningsskedet, men har därefter inte 
tillämpats i stor utsträckning. Men kulturmiljöprogrammet i sig är så utformat att det finns goda 
förutsättningar för att det ska utgöra ett bra planeringsunderlag som går att tillämpa i 
samhällsplaneringen. Det som Tomelilla kommun behöver arbeta vidare med är att fler känner 
sig delaktiga och kan tillämpa kulturmiljöprogrammet i sin verksamhet. Osby 
kulturmiljöprogram i sin tur går överhuvudtaget inte att tillämpa i samhällsplaneringen. 
Kulturmiljöprogrammet behöver anpassas till översiktsplanering och detaljplanering respektive 
områdesbestämmelser för att kunna användas av politiker och tjänstemän. En stor del i arbetet 
kommer att bestå av att förankra arbetet på ett bättre sätt än tidigare. Det finns definitivt ingen 
förankring hos medborgarna. 
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Även om de intervjuade svarade ungefär lika på vilka moment som var nödvändiga i ett 
kulturmiljöprogram för att det ska kunna tillämpas i samhällsplaneringen ser 
kulturmiljöprogrammen i de studerade kommunerna således mycket olika ut. Kommunerna har 
till exempel tillämpat olika tillvägagångssätt och metoder i sitt framtagande av 
kulturmiljöprogram. En modell för kulturmiljöprogram skulle därför ha varit en bra 
utgångspunkt för båda kommunerna. Att en modell tidigare saknades kan ses som en orsak till 
att det är en sådan obalans mellan de båda kommunernas kulturmiljöprogram.   
  
En hypotes var att kommunerna ser kulturmiljöprogrammen som ett underlag för utpekande av 
byggnader med kulturhistoriskt värde och att ett högt värde hos en byggnad ses som 
begränsningar i detaljplaneringen snarare än utvecklingsmöjligheter. Svaret är både ja och nej. 
Tonvikten i kulturmiljöprogrammen är visserligen på den byggda miljön, särskilt i Tomelilla, 
men att ett högt värde skulle upplevas som negativt visar varken analysen av 
kulturmiljöprogrammen eller intervjuerna. Istället lyfts möjligheter att nå miljömålen, 
potentiella användningsområden eller lokaliseringsfaktorer. De intervjuade 
kommunrepresentanterna behöver inte övertygas om att kulturmiljön är en positiv tillgång som 
kommunen vill värna om. Däremot krävs bättre förankring för att det också ska bli verklighet.  
 
Gällande det strategiska kulturmiljöarbetet har ingen av de studerade kulturmiljöprogrammen 
en formulerad strategi. Men om det i kulturmiljöprogrammet formuleras olika strategiska 
ställningstagande, som i Tomelilla, behövs det troligen inte ett särkilt avsnitt eller dokument 
anpassat för en kulturmiljöstrategi. En förutsättning är dock att kulturmiljöprogrammet också 
inarbetas i översiktsplaneringen. Om det inte gör det saknas ett strategiskt förhållningssätt till 
kulturmiljöfrågor i kommunen. När kommuner som Osby varken har kulturmiljöprogram som 
går att tillämpa i samhällsplaneringen eller en formulerad kulturmiljöstrategi återfinns 
följaktligen inte heller dessa ställningstaganden i kommunens översiktsplan. Slutsatsen är att ett 
kulturmiljöprogram med i sig formulerade strategier eller en kulturmiljöstrategi är 
förutsättningar för att en kommun skall kunna bedriva ett strategiskt arbetssätt för 
kulturmiljövården inom samhällsplaneringen. Genom att förankra kulturmiljöprogrammen 
bättre ökar också möjligheten med kulturmiljöprogram i ett utvecklingsperspektiv torde bidra 
till en positiv reaktion som hållbar utveckling, ökade möjligheter att nå miljömålen och ett ökat 
utrymme för kulturmiljö inom regional utveckling.  
 
Sett till kulturmiljöprogrammens innehåll ska det vara relevant, heltäckande och aktuellt. 
Relevans i den meningen att kulturmiljöprogrammet skall fungera som underlag i 
samhällsplaneringen innebär i många fall att kulturmiljövärden är beskrivna och avgränsade. 
För en generell nivå, som översiktsplanering, krävs strategier eller ett kulturmiljöprogram med 
övergripande beskrivningar av kulturhistoriska värden. För detaljplanering respektive 
områdesbestämmelser krävs fördjupade beskrivningar och tydligt formulerade motiv för 
bevarande. Till detta kan även åtgärder och rekommendationer kopplas. Både Osby och 
Tomelilla landskapsanalyser beskriver hela respektive kommun, vilket ger en heltäckande 
analys av det geografiska området. Vad som sedan lyfts till Särskilt värdefulla kulturmiljöer är 
inte beroende av det geografiska läget inom kommunen utan vilket kulturhistoriskt värde miljön 
besitter. I tidsmässig betydelse har båda kommunerna, då i synnerhet Osby, en tonvikt på äldre 
miljöer och verksamheter. Men Tomelilla lyfter även moderna villaområden som värdefulla, 
vilket skapar viss balans mellan de olika tidsepokerna.  Ämnesmässigt är både den tematiska 
landskapsanalysen och de värden som Särskilt värdefulla kulturmiljöer representerar 
begränsade till ett fåtal teman eller företeelser. För att få en bättre bild av helheten bör 
respektive landskapsanalys kompletteras med teman, som till exempel fritid eller naturområden.  
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Kulturhistoriskt värde har en stark koppling till kulturhistorisk utveckling (Regeringens 
skrivelse 2001/02:172, Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2004 m.fl.) där turismnäringen 
utgör en viktig del. Den kvalitativa analysen av kulturmiljöprogram ger exempel på hur 
kulturmiljöprogram kan utarbetas eller kompletteras och utvecklas. Men som intervjuerna visar 
är varje kulturmiljöprogram beroende av den kontext det tillhör. Dessutom är ett 
kulturmiljöprogram inte den enda lösningen på hur kulturmiljöer ska bevaras och utvecklas. Det 
tillsammans med andra faktorer, som kommunens ambition, hur väl förankrade besluten är, 
finansieringsmöjligheter, EU-projekt med mera spelar också in. Det är därför viktigt att sätta 
kulturmiljöprogrammet i ett sammanhang, som del i ett handlingsprogram för kulturmiljövården 
i kommunen. I Tomelilla kommun listas till exempel förankring, utbildning, hembygdsrörelsen, 
fysisk planering, kulturturism, landsbygdsutveckling och informationsinsatser som viktiga delar 
i ett handlingsprogram. Men varken Osby eller Tomelilla har ännu tillämpat 
kulturmiljöprogrammet på det vis att det ska utveckla turismnäringen i kommunen.  
 
Den traditionella kulturmiljövården har främst behandlat och värderat kulturmiljön utifrån dess 
existensvärde, vilket begränsat argumenten i planeringsprocessen. Det är av stor vikt att även 
direkt och indirekt bruksvärde hos kulturmiljön lyfts fram som en resurs tillsammans med dess 
optionsvärde, det vill säga möjligheter till utveckling. Tillsammans ökar dessa värden 
möjligheterna att nå miljömålet en God bebyggd miljö.  
 
Sett till vilken relation till landskapet som Särskilt värdefulla kulturmiljö respektive 
Karaktärsmiljöer speglar förekommer samtliga av Gerhard Gustafsson definierade landskap 
(Gustafsson 1993 s.27). Bildlandskapet, det visuellt vackra, är något som främst redovisas i 
kommunernas landskapsanalyser. Det är här naturgivna mönster, strukturer och samband lyfts 
fram, tillsammans med den väl sammanhållna bebyggelsen. Också identitetslandskapet, med 
traditionellt byggnadsskick och kontinuitet i markanvändningen har en tydlig plats i 
landskapsanalyserna. Men identitetslandskapet lyfts också tydligt i Särskilt värdefulla 
kulturmiljöer och Karaktärsmiljöer, där kulturmiljöns existensvärde (Cars, Olsson och Snickars 
1996 s.19-21) ofta relaterar till kulturmiljön som bärare av historiska, estetiska och sociala 
värden. Kopplingar mellan kulturmiljö och upplevelselandskap framträder indirekt i både 
Särskilt värdefulla kulturmiljö och Karaktärsmiljöer. Även om dessa värden i första hand 
relaterar till identitetslandskap, finns potential att också relatera till upplevelselandskap om 
turism, fritid, rekreation, boende eller liknande ses som utvecklingsmöjligheter för de aktuella 
kulturmiljöerna.   
 
Ett kulturmiljöprogram kan inte begränsas till ett utpekande av värde, det måste vara ett levande 
dokument och underlag för översiktsplanering, ett allt viktigare instrument för planering och 
strategier av människors levnadsmiljö. För att ha ett aktuellt kulturmiljöprogram krävs att 
kommunen tar sin utgångspunkt i dagens landskap. Det underlag som finns på strategisk nivå i 
form av översiktsplan är heller inte tillräckligt som program eller strategi för hur 
kulturhistoriska värden ska tas till vara och utvecklas, eller för att kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse är skyddad. För det krävs att skydd, rivningsförbud och bygglov även inarbetas i 
detaljplaner och att kulturvärden lyfts i områdesbestämmelser. I miljömålen finns också fler 
krav formulerade än det i denna studie behandlade kravet på kommunalt kulturmiljöprogram 
enligt tidigare redovisad definition. Ett är att senast år 2010 ska 25 procent av de kulturhistoriskt 
värdefulla kulturmiljöerna vara skyddade. Ett väl anpassat kulturmiljöprogram bör kunna 
tillämpas både i översiktsplanering och i detaljplanering respektive områdesbestämmelser. 
Tomelilla kulturmiljöprogram utgör ett tydligt exempel på hur tillämpningen i detaljplanering 
respektive områdesbestämmelser varit en av föresatserna när kommunen arbetade fram 
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kulturmiljöprogrammet. Att studera hur kulturmiljöprogram går att tillämpa i detaljplaner 
respektive områdesbestämmelser är dock föremål för en ny studie.   
 
I studien har momentet Karaktärsmiljöer presenterats som en möjlighet att utveckla 
kulturmiljöer i kulturmiljöprogram. Som tidigare nämnts bör det kopplas en handlingsplan till 
detta med möjligheter både stödmässigt och finansiellt med Region Skåne, Regionmuseet, LRF, 
länsstyrelsen med flera som viktiga aktörer inom landsbygdsutveckling. Ett förslag till fortsatt 
forskning är att utforma konkreta exempel på utveckling, till exempel satsningar på turism, 
fritid, rekreation eller boende, där en sådan handlingsplan utformas och genomförs.  
 
Att arbeta med samhällsplanering är att också kunna tillämpa olika angreppssätt. Genom en 
teoretisk utgångspunkt i olika discipliner, som alla berör påverkan på landskapet, samlas 
kunskap om olika områden. Det bör utgöra en grund för samsyn inom samhällsplaneringen. En 
viktig del med ett kulturmiljöprogram är således att sudda ut gränserna mellan natur, fritid och 
kultur. I många sammanhang är det samma miljö med både natur- och kulturvärden som 
dessutom är ett viktigt fritids- och rekreationsområden. Utgångspunkten måste därför finnas i 
landskapet och den aktuella miljön, inte hur det administrativa förvaltningsansvaret är fördelat. 
 
Denna studie behandlade två relativt aktuella kulturmiljöprogram i Skåne. Studien visar att om 
Tomelilla kommun inarbetar kulturmiljöprogrammet i den översiktliga planeringen uppfyller 
kommunen kravet i miljömålet gällande kulturmiljöprogram som planeringsunderlag. Det gör 
däremot inte Osby kommun. Kulturmiljöprogrammet är inte antaget av kommunfullmäktige, 
det uppfyller inte kravet som strategiskt dokument och det är inte inarbetat i 
översiktplaneringen. Det är delar som måste åtgärdas för att Osby kommun ska uppfylla kraven 
i miljömålen gällande kulturmiljöprogram.  
 
Endast fyra kommuner till i länet har kulturmiljöprogram som arbetats fram efter 1997. Det 
innebär att det stora flertalet kommuner i Skåne behöver arbeta fram nya kulturmiljöprogram 
för att nå upp till kravet i miljömålet God bebyggd miljö att fysisk planering och 
samhällsbyggande senast år 2010 grundas på program och strategier för hur kulturhistoriska och 
estetiska värden skall tas till vara och utvecklas. Det är troligt att samma förutsättningar gäller 
för de flesta kommuner i Sverige.  
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9 Sammanfattning  
 
 
 
År 1999 beslutade Sveriges riksdag om 15 miljökvalitetsmål med syfte att till nästa generation 
kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. (Svenska miljömål prop. 
1997/98:145, Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier prop. 2001/02:55). För 
miljömålet God bebyggd miljö skall fysisk planering och samhällsbyggande senast år 2010 
grundas på program och strategier för hur kulturhistoriska och estetiska värden skall tas till vara 
och utvecklas, det vill säga kulturmiljöprogram. Med gällande lagstiftning (Plan och bygglag 
1987:10) är det en kommunal angelägenhet att hantera samhällsplaneringen i Sverige, vilket 
även ger kommunerna ett mycket stort ansvar i arbetet med att nå miljömålen. De kommunala 
kulturmiljöprogrammen är förutom viktiga planeringsunderlag också strategiska dokument för 
kulturmiljövården med en tydlig koppling till regional utveckling. Samtidigt är det relativt få 
kommuner som har aktuella kulturmiljöprogram som svarar upp mot uppställda krav på dessa 
planeringsunderlag. Det innebär att många av Sveriges kommuner behöver åtgärda sina 
kulturmiljöprogram de närmaste åren. 
 
Syftet med uppsatsen är att presentera en analysmodell för kulturmiljöprogram för bevarande 
och utveckling av kulturmiljöer. Genom att testa modellen på ett antal befintliga kommunala  
kulturmiljöprogram prövas olika metoder för hur inte bara kulturvärden utan även dess 
planeringsunderlag kan utvecklas. Modellen ska därmed kunna fungera som metod både för de 
kommuner som idag inte har ett aktuellt kulturmiljöprogram och de kommuner som vill 
komplettera eller utveckla de redan befintliga underlagen för att nå upp till kraven i miljömålen.  
 
Grundhypotesen är att ett och samma dokument, kulturmiljöprogrammet, ska fungera som 
strategiskt underlag med landskapsanalys, värderingsmodell och riktlinjer för utveckling av 
kulturmiljöer. En delhypotes är att kommunerna inte använder sig av dessa planeringsunderlag i 
full utsträckning idag. Som en följd av detta skulle en modell för kulturmiljöprogram öka 
kommunernas möjligheter att nå kulturpolitiska mål, miljömål och regional utveckling. 
Ovanstående delhypotes skulle innebära att de befintliga planeringsunderlagen är bristfälliga 
och kanske till och med omöjliga att tillämpa i samhällsplaneringen. Avsaknaden av en modell 
skulle även kunna bidra till en obalans mellan de olika kommunernas möjligheter att utveckla 
kulturmiljövärden. Nästa hypotes är att kommunerna ser kulturmiljöprogrammen som ett 
underlag för utpekande av byggnader med kulturhistoriskt värde och att ett högt värde hos en 
byggnad ses som begränsningar i detaljplaneringen snarare än utvecklingsmöjligheter.  
 
En särskild ambition är att betona hur kulturmiljövärden också kan utvecklas, inte enbart 
bevaras och förvaltas. Möjligheten att se kulturmiljöprogram i ett utvecklingsperspektiv torde 
bidra till en positiv reaktion som hållbar utveckling, ökade möjligheter att nå miljömålen och ett 
ökat utrymme för kulturmiljö inom regional utveckling.  
 
Den definition av kulturmiljöprogram som utfördes av Boverket och Riksantikvarieämbetet 
(Boverket 2004) i miljömålsarbetet är grundläggande för studien. Där redovisas att 
kulturmiljöprogrammets strategier/förhållningssätt ska återfinnas i ett politiskt behandlat 
dokument med någorlunda aktualitet (högst 8 år gammalt), till exempel i översiktsplan. Det är 
således av intresse att se om och hur kommunerna bedriver ett strategiskt kulturmiljöarbete och 



68     

vad som är kulturmiljöprogrammets roll i detta. Definitionen säger vidare att materialet ska vara 
relevant, heltäckande och aktuellt. Det gör det intressant att undersöka kulturmiljöprogrammens 
innehåll och användning i samhällsplaneringen. 
 
Denna studie baseras främst på fallstudiemetodik där de uppställda delarna i teoretiska 
analysmodellen testas mot konkreta fall, kommunala kulturmiljöprogram. Fallstudien i sin tur är 
uppdelad i textanalys, en så kallad innehållsanalys, och intervjuer. Fallstudien utfördes på de 
kommunala kulturmiljöprogrammen i Osby från 1997 respektive Tomelilla från 2003. Av 
Skånes 33 kommuner är det bara Bjuv, Burlöv, Båstad och Lomma kulturmiljöprogram som 
också är genomförda efter 1997. De kommunrepresentanter som intervjuades var Göran 
Andersson, miljö- och byggchef i Osby, Knud Nielsen (s), ordförande i miljö- och 
byggnämnden i Osby, Kenth Bergström, vice ordförande myndighetsnämnden för miljö och 
bygg i Tomelilla samt Bengt Alm, stadsarkitekt i Tomelilla. Som undersökningsmaterial 
användes Kulturmiljöer i Osby kommun. En översiktlig utredning av områden med större 
kulturhistoriskt värde, Kulturmiljöprogram för Tomelilla kommun, Översiktsplan för Tomelilla 
kommun antagandehandling 2002 och Översiktsplan 2006, program 2005-01-20, Osby 
kommun.  
 
Prövningen av analysmodellen visar att den kan fungera som metod för de kommuner som vill 
komplettera eller utveckla de redan befintliga underlagen för att nå upp till nya krav i 
miljömålen. Dessutom utgör studien i sig ett förslag på metod att ta fram ett kulturmiljöprogram 
för de kommuner som idag inte har ett aktuellt sådant. Därmed kan ett och samma dokument, 
kulturmiljöprogrammet, fungera som strategiskt underlag med landskapsanalys, 
värderingsmodell och riktlinjer för utveckling av kulturmiljöer. En förutsättning för att målen i 
kulturmiljöprogrammen skall uppnås är att kulturmiljöprogrammet är väl förankrat och att det 
ställs krav på att det ska användas i samhällsplaneringen. Dessutom är det viktigt att åtgärder 
och rekommendationer följs upp, annars är risken att kulturmiljöprogrammet blir liggande och 
inte används.  
 
Kommunerna använder dock inte kulturmiljöprogrammet i full utsträckning idag. Ofta beror det 
på okunskap som baseras på att kulturmiljöprogrammet är för dåligt förankrat både i den 
politiska organisationen och i förvaltningen. Det i sin tur medför att kulturmiljöprogrammet inte 
är förankrat hos medborgarna. En modell för kulturmiljöprogram kan visa på vilka delar som 
behöver förbättras och vilka som är tillräckliga för att nå kulturpolitiska mål, miljömål och 
regional utveckling, men så länge förankringen inte är tillräcklig finns heller inga möjligheter 
att använda en modell för kulturmiljöprogram fullt ut.  
 
Studien visar på stora skillnader mellan de undersökta kulturmiljöprogrammen. Tomelilla 
kulturmiljöprogram upplevs som väl förankrat politiskt i inledningsskedet, men har därefter inte 
tillämpats i stor utsträckning. Men kulturmiljöprogrammet i sig är så utformat att det finns goda 
förutsättningar att utgöra ett bra planeringsunderlag som går att tillämpa i samhällsplaneringen. 
Det som kommunen behöver arbeta vidare med är att fler känner sig delaktiga och kan tillämpa 
kulturmiljöprogrammet i sin verksamhet. Osby kulturmiljöprogram i sin tur tillämpas inte 
överhuvudtaget i samhällsplaneringen. Det behöver anpassas, både till översiktsplanering och 
detaljplanering respektive områdesbestämmelser, för att kunna användas av politiker och 
tjänstemän. En stor del i arbetet kommer att bestå av att förankra arbetet på ett bättre sätt än 
tidigare.  
 
En hypotes var att kommunerna ser kulturmiljöprogrammen som ett underlag för utpekande av 
byggnader med kulturhistoriskt värde och att ett högt värde hos en byggnad ses som 
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begränsningar i detaljplaneringen snarare än utvecklingsmöjligheter. Svaret är både ja och nej. 
Tonvikten i kulturmiljöprogrammen är visserligen på den byggda miljön, särskilt i Tomelilla, 
men att ett högt värde skulle upplevas som negativt visar varken analysen av 
kulturmiljöprogrammen eller intervjuerna. Istället lyfts möjligheter att nå miljömålen, 
potentiella användningsområden eller lokaliseringsfaktorer. De intervjuade 
kommunrepresentanterna behöver inte övertygas om att kulturmiljön är en positiv tillgång som 
kommunen vill värna om. Däremot krävs bättre förankring för att det också ska bli verklighet.  
 
Gällande det strategiska kulturmiljöarbetet har ingen av de studerade kulturmiljöprogrammen 
en formulerad strategi. Men om det i kulturmiljöprogrammet formuleras olika strategiska 
ställningstagande, som i Tomelilla, behövs det troligen inte ett särkilt avsnitt eller dokument 
anpassat för en kulturmiljöstrategi. När kommuner som Osby varken har kulturmiljöprogram 
som går att tillämpa i samhällsplaneringen eller en formulerad kulturmiljöstrategi återfinns inte 
heller dessa ställningstaganden i kommunens översiktsplan. Slutsatsen är således att ett 
kulturmiljöprogram och en kulturmiljöstrategi är en förutsättning för att en kommun skall kunna 
bedriva ett strategiskt arbetssätt för kulturmiljövården inom samhällsplaneringen. Genom att 
förankra kulturmiljöprogrammen bättre ökar också möjligheten med kulturmiljöprogram i ett 
utvecklingsperspektiv torde bidra till en positiv reaktion som hållbar utveckling, ökade 
möjligheter att nå miljömålen och ett ökat utrymme för kulturmiljö inom regional utveckling.  
 
En viktig del med ett kulturmiljöprogram är således att sudda ut gränserna mellan natur, fritid 
och kultur. I många sammanhang är det samma miljö med både natur- och kulturvärden som 
dessutom är ett viktigt fritids- och rekreationsområden. Utgångspunkten måste därför finnas i 
landskapet och den aktuella miljö, istället för hur det administrativa ansvaret är fördelat i 
förvaltningen. Den traditionella kulturmiljövården har främst behandlat och värderat 
kulturmiljön utifrån dess existensvärde, vilket begränsat argumenten i planeringsprocessen. Det 
är av stor vikt att även direkt och indirekt bruksvärde hos kulturmiljön lyfts fram som en resurs 
tillsammans med dess optionsvärde, det vill säga möjligheter till utveckling. Tillsammans ökar 
dessa värden möjligheterna att nå miljömålet en God bebyggd miljö. 
 
Denna studie behandlade två relativt aktuella kulturmiljöprogram i Skåne. Endast fyra 
kommuner till i länet har kulturmiljöprogram som arbetats fram efter 1997. Det innebär att det 
stora flertalet kommuner i Skåne behöver arbeta fram nya kulturmiljöprogram för att nå upp till 
kravet i miljömålet God bebyggd miljö att fysisk planering och samhällsbyggande senast år 
2010 grundas på program och strategier för hur kulturhistoriska och estetiska värden skall tas 
till vara och utvecklas. Det kan vara troligt att förutsättningarna är desamma för de flesta 
kommuner i Sverige.  
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Bilaga 
 
 
 
21 intervjufrågor om kulturmiljöprogram  
 
Intervju med:  Kommun: 
 
 
Befattning: 
 
 
Datum:  Plats (vid besök): 
 
 
 
Strategiskt kulturmiljöarbete i kommunen 
Anser ni att kommunen bedriver ett strategiskt kulturmiljöarbete? Om ja, hur yttrar det sig? 
 
 
Utgör kulturmiljöprogrammet en del i det strategiska kulturmiljöarbetet? Om ja, hur yttrar det sig?  
 
 
Är kulturmiljöprogrammet inarbetat i er nuvarande Översiktsplan? Om ja, på vilket sätt?  
 
 
Hur önskar du att kulturmiljöprogrammet skall användas i kommande översiktsplanering? 
 
 
 
Användningsområden kulturmiljöprogram 
Till vilken målgrupp vänder sig kulturmiljöprogrammet? 
 
 
I vilka sammanhang används kulturmiljöprogrammet i er kommun?  
 
 
Finns det andra potentiella användningsområden för kulturmiljöprogrammet?  
 
 
Vad krävs för att detta ska gå att förverkliga? 
 
 
 
Förankring och kompetens  i arbetet med kulturmiljöprogram 
Hur såg processen ut när kulturmiljöprogrammet togs fram i kommunen?  
 
 
Vilka personer utförde arbetet? 
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Vilken kompetens hade dessa personer? 
 
 
Finns denna kompetens på kommunen idag? 
 
 
Hur förankrades arbetet hos tjänstemän, politiker och medborgare? 
 
 
Om ni skulle förändra, komplettera eller förbättra kulturmiljöprogrammet, vilket kompetens anser ni är viktig hos 
de delaktiga aktörerna? 
 
 
Hur skulle arbetet i så fall förankras? 
 
 
 
Modell för kulturmiljöprogram 
Vilka krav ställer du på ett kulturmiljöprogram och vilka moment måste det innehålla för att det ska gå att tillämpa 
i samhällsplaneringen? 
 
 
Anser du att ert kulturmiljöprogram uppfyller dessa krav och går det att tillämpa i samhällsplaneringen? 
 
 
Vad är målet och syftet med ert kulturmiljöprogram? 
 
 
Vad anser du är fördelarna med ert kulturmiljöprogram? 
 
 
Vad vill du förändra, komplettera eller förbättra i kulturmiljöprogrammet? 
 
 
Vad krävs för att detta ska gå att förverkliga? 
 
 
 
 
 




