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Abstract 
 

Ringsberg-Kristineberg is an area that contains a great cultural history dating back to 

the 18
th

 century. In this area the city of Växjö is hoping to develop a “cultural and 

creative centre”. To achieve this they have used a planning method called cultural 

planning, this method uses for example a place’s culture and heritage as a guide in the 

search for what makes a certain place unique. The project in Ringsberg-Kristineberg 

made me interested in finding out which cultural heritages that were included and 

excluded in the future “cultural and creative centre”. I found three documents that 

contained the planning process of the project in Ringsberg-Kristineberg which I used as 

a material for a quantitative content analysis and qualitative textual analysis. The aim in 

this study is to examine which cultural heritage has been included and excluded in the 

accompanying documentation of the cultural planning-process in Ringsberg-

Kristineberg. This was done by answering the following questions: (1) What does the 

inclusion / exclusion of cultural heritage look like in the accompanying documentation 

of the cultural planning method? (2) Seen from a timeline perspective; does it differ 

what has been included / excluded if one compares the accompanying documentation?  

The result shows that the first and the third of three documents show the exact same 

result regarding what has been included and excluded. The second document differs, it 

includes less heritages compared to the other two documents. Some of the included 

heritages are cultivation and planting, the brewery industry, the old prison and the old 

school town.  
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1 Inledning 
 

Växjö kommun arbetar med en utveckling av området Ringsberg-Kristineberg där en 

förhoppning finns att i framtiden skapa ett kulturellt och kreativt centrum. I detta arbete 

har bland annat en identifiering av områdets kulturella värden genomförts där bland 

annat platsens kulturarv har identifierats och lyfts fram, detta med hjälp av 

planeringsmetoden cultural planning (Wehlin & Klerby 2017). Då kulturarv och olika 

former av kulturmiljöer är något jag personligen är mycket intresserad av och detta 

särskilda område ligger i staden där jag bor, vill jag i denna studie undersöka vilka 

kulturarv som har inkluderas samt exkluderats genom metoden cultural planning som 

tillämpats i området Ringsberg-Kristineberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Fotografiet är taget vid entrén till Kristineberg. Till vänster i bild syns det gamla tullhuset och i 

bakgrunden det gamla bryggeriet som numera är Växjö kulturskola (Foto: Helenah Wikberg). 
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2 Forskningsöversikt 
 

2.1 Inledning 

Baserat på studiens ämne har jag använt mig av tidigare forskning som berör ämnet 

kulturarv med koppling till olika planeringsformer samt cultural planning. I 

resonerandet kring vilken tidigare forskning jag bedömt som relevant till denna studie 

har jag använt mig av den forskning jag funnit som inkluderar kulturarv i kombination 

med planering och cultural planning, detta baserat på studiens valda ämnesområde. 

Tidigare forskning har fått mig att förstå att cultural planning är en planeringsmetod 

arbetar innovativt och demokratiskt och ses som en lönsam metod. En avsaknad av 

undersökningar där svenska platser undersöks i samband med cultural planning och 

kulturarv har identifierats. Detta visar att det finns en kunskapslucka när det kommer till 

undersökningen av dessa. Jag vill då med denna studie bidra med en ökad variation av 

studier genom att undersöka en svensk plats inkludering respektive exkludering av 

kulturarv genom planeringsmetoden cultural planning. 

 

Den tidigare forskning som använts till grund för detta arbete är genererad utifrån 7 

stycken artiklar som inhämtats i vetenskapligt granskade tidskrifter. Dessa tidskrifter är: 

Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, International 

Journal of Heritage Studies, International Journal of Urban and Regional Research och 

Journal of Material Culture. Dessa har erhållits genom Linnéuniversitetets biblioteks 

elektroniska databas OneSearch. För en mer detaljerad redogörelse kring processen; se 

Bilaga 1: Sökprocess, som återfinns i slutet av denna studie. I nästföljande del 

presenteras den tidigare forskning som jag tagit del av. Den är uppdelad i tre 

underrubriker och avslutas med en sammanfattning. 

 

2.2 Kulturarvets värde och deltagande 

I de fall kulturarv återanvänds på olika sätt vid förnyelseprojekt i urbana miljöer visar 

forskning att det finns ett specifikt, stort hinder som främst handlar om en osäkerhet 

kring ekonomin. Är planerandet och arbetet med kulturarvet ”värt det” eller inte? Blir 

utkomsten tillräcklig? Dessa är frågor som ofta ställs (Baarveld, Smit & Dewulf 2013, s. 

8). De flesta intressenter, även så kallade stakeholders, håller generellt sett med om att 

kulturarvet bör bevaras, dock betyder det inte att allt kulturarv bevaras. Detta eftersom 

det endast gäller de kulturarv som är offentligt kulturarv och då därmed automatiskt 
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skyddade. Är ett specifikt kulturarv, exempelvis en byggnad, ej skyddat på detta sätt är 

det upp till den som äger byggnaden om det ska bevaras eller inte. Att bevara det 

byggda kulturarvet sägs bidra med en förhöjd kvalitet till området som dessutom bidrar 

till att en stark identitet skapas vilket sedermera leder till att även dess omgivning blir 

mer attraktiv (Baarveld, Smit & Dewulf 2013, s. 11-12).  

 

Den forskning som gjorts kring planering kopplat till kulturarv lyfter fram vikten av 

samhällets delaktighet och engagemang i samband med planering av de platser som 

besitter någon form av kulturarv. Ett exempel från ett projekt i Norge visar att alla 

förnyelseprojekt där kulturarv är inkluderade drivs genom att offentliga och privata 

aktörer samarbetar (Lusiani & Zan 2013, s. 6-7). Kulturpolitik som verkar deltagande 

har ett huvudsakligt problem, detta är att de främsta positiva effekterna ter sig mycket 

svåra att granska och dessutom krävs avancerade tillvägagångssätt för att kunna mäta 

dem. Därför krävs en allmän åsikt där allmänheten ”känner till” kulturmetoder och dess 

effekter på olika nivåer (individ/socialt) för att de korrekt ska kunna uppskattas och 

bedömas. Kulturella upplevelser och möjligheters tillgång för allmänheten bidrar till att 

dess fördelar uppskattas bättre samtidigt som allmänheten tenderar att bli mer villig att 

stödja och förespråka dem. Att etablera ett samhällsengagemang som är motiverat och 

starkt berättigat till deltagande och ett aktivt kulturliv är nyckeln till ett trovärdigt 

politiskt alternativ för kulturen och dess utveckling (Sacco & Crociata 2013, s. 5, 8).  

 

Historien bakom en plats och så kallad ”traditionell” kultur är av betydelse när 

människan identifierar sig med en plats, detta upplevs som mer stabilt i förhållande till 

de rumsliga flöden som idag öppnar upp sig mot resten av världen. Därför är det inte 

konstigt att det ofta är platsens unika och säregna ”saker” som man gärna vill hålla fast 

vid och marknadsföra. Dock krävs det i detta fallet att relationen mellan platsen och 

människan då är utarbetad (Tilley 2006, s. 8). 

 

2.3 Cultural planning 

Planeringsmetoden cultural planning arbetar i kombination med kultur och 

kulturarvsbevarande (i den mån det finns kulturarv att bevara) tillsammans med 

stadsutveckling eller landsbygdsutveckling. Här utgör människor och deras deltagande, 

på olika nivåer och i olika positioner, en stor del av metoden (Boccella, Cassalia & 

Salerno 2014, s. 125). Cultural planning bistår med en slags övergripande ram där de 
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som styr metoden på ett demokratiskt och effektivt sätt kan arbeta och utvecklas 

tillsammans med samhället. Metoden är baserad på igenkänning av de värden som går 

att finna i den lokala kulturen och kulturarvet. Det finns en medvetenhet om den 

betydelse kultur och kulturarvet har som faktisk resurs och hur det kan förbättra och ge 

en ökad kvalitet till samhället. Det har även en stark påverkan på den lokala 

utvecklingen och kan komma att påverka globala nätverk. Kultur har även setts som en 

viktig pusselbit för att uppnå olika politiska mål. Ett ifrågasättande poängteras dock 

kring hur och i vilken omsättning kulturen och kulturarvet faktiskt inbringar dessa 

fördelar då det är svårt att mäta. Samtidigt hävdas det trots kritiken att det främst är ett 

lönsamt och innovativt sätt att arbeta med. Annan kritik som riktas till metoden är 

otydligheten kring själva definitionen av vad kultur är. Definitionen kan variera 

beroende på vem som formulerar den, om det finns andra ”bättre” definitioner så 

riskerar det hela arbetet med cultural planningen eftersom den utgår ifrån den specifika 

definition som angetts (Boccella, Cassalia & Salerno 2014, s.127-128). Som begreppet 

cultural planning lyder kan man tänka sig att det går att direktöversatta till svenska och 

att det då skulle benämns som kulturplanering. Detta påvisas dock ej fungera då det inte 

innebär samma sak och det finns heller inte någon svensk översättning (Lundberg & 

Hjort 2011, s. 8).  

 

2.4 Olika former av kulturarvsplanering 

I Englands stadsplaneringssystem tillämpas ett begrepp som kallas conservation-

planning (bevarandeplanering), detta innebär en planeringsform som inberäknar det 

materiella kulturarvet såsom historiska miljöer samt det byggda kulturarvet. Bevarande 

ses som en värdebaserad aktivitet och begreppet authorised heritage discourse (AHD) 

som används i England hänvisar till en förståelse kring hur särskilda värderingar 

privilegieras och bibehålls. Assemblage är en annan term som kan översättas till det 

svenska ordet ”samling” och innebär en social enhet som ständigt genomgår förändring 

och som är icke-essentiell och icke-totalitär. Den skapas av heterogena delar samt 

genom särskilda historiska processer och har förmågan att sammanföra olika aktörer 

med respektive berättelse till en social enhet. AHD fungerar som en guide mot de 

åtgärder som är mest korrekta vid kulturhistoriska platser och byggnader och hjälper till 

med bevarandeplaneringen som är väldigt komplex där maktrelationer finns i olika led. 

Detta kräver ett större gehör beträffande de specifika åtgärder och tekniker som 

involveras för att bibehålla kulturarvet (Pendlebury 2013, s. 2-5).  
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Bevarandet av det arkitektoniska kulturarvet i England har i takt med den ökande 

mängden av byggnader och platser, som måste tas ställning till i denna fråga, blivit allt 

mer sammanvävd i stadsplaneringen. Det börjar allt mer att ses som en 

värderingsbaserad aktivitet där frågan ”varför?” är mycket central. Vad specifikt är det 

som gör en plats eller byggnad värd att bevara? Den influerande guiden Burra Charter 

som skapades 1979 i Australien är en av de metoder som används för att hantera 

kulturarv (Pendlebury 2013, s. 7-8). Den ger en definition på och guidar hur man bör 

resonera och hantera de fall som är kopplade till kulturarv och bevarande (State 

Heritage Office 2017).  

 

Den engelska motsvarigheten till Australiens Burra Charter är Conservation Principles: 

Policies and Guidance For the Sustainable Management of the Historic Environment 

som guidar kring värderingar i det engelska kulturarvet. Här finns fyra stycken viktiga 

värdekategorier som är; bevisvärden, historiska värden, estetiska värden samt 

gemensamma värden. Vad som bör bevaras, vems kulturarv det är, vem som definierar 

det, vem som har makten och vem som drar nytta utav det är alla viktiga frågor som 

ställs kring detta. AHD som tidigare nämnts används i England kan försöka kontrollera 

de grundläggande frågor som rör just denna fråga kring varför något specifikt från det 

förflutna anses värdefullt och om det då bör skyddas och i så fall hur detta bör gå till. En 

annan viktig del i bevarandeplaneringen är diskussionen kring kulturarv och det som 

inte anses vara kulturarv (Pendlebury 2013, s. 8-9).  

 

Under slutet av 1980-talet uppstod i England den ekonomiska aspekten kring 

bevarandeplanering, där det i Department of Environment argumenterades för de 

ekonomiska fördelarna som följde med bevarande. På 1990-talet blev det engelska 

kulturarvet mycket mer kopplat till den urbana pånyttfödelsen. Ett flertal rapporter har 

därefter presenterat den positiva ekonomiska inverkan som går att kopplas till olika 

former av bevarande av kulturarv. Diskursen har formats så att den förändring som 

behövs idag faktiskt är möjlig att uppnå, genom att exempelvis historiska byggnader 

bevaras eller återanvänds på sätt som överensstämmer med bevarandemålen, detta 

särskilt i den fysiska miljön. Bevarandet har skapat och utvecklat två stycken synsätt där 

det ena syftar till den traditionella bevarande-metoden och den andra syftar till att man 

använder det förflutna med främsta ändamål att tjäna pengar. Det som är tongivande för 
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bevarandeplanering och som gör att det faktiskt bibehåller sin relevans är att det ses som 

ett fördelaktigt medel för förändring (Pendlebury 2013, s. 11-13, 15).  

 

I det samtida tänket kring bevarande av historiska tillgångar och värderingar försöker 

man alltid att titta på hur de kan användas och anpassas till kulturella, sociala, 

ekonomiska och ekologiska användningsområden. Trots detta är planeringens koppling 

mycket liten till kulturarvsbevaringen, samma sak gäller bevarande och utveckling som 

till och med visar ännu mindre koppling om det ens finns någon i många fall. Det 

förekommer en viss exkludering av exempelvis historiska byggnader vad gäller tillträde 

till den sociala utvecklingen, detta kommer ifrån att det lagstadgade skyddet agerar 

defensivt. Vilket resulterar i att historiska miljöer inte inkluderas att ta hänsyn till när 

planering sker i dess område. Forskare inom kulturarv hoppas att i framtiden se en 

ändring kring detta och att planering och kulturarvsbevarande integreras bättre. Den 

statliga myndigheten English Heritage betonade att ett behov finns där kulturarvet är 

mer integrerat i planeringsramen, detta för att på ett förebyggande sätt ta hjälp av 

kulturarvet i både stads- och landsbygdsutveckling. I Frankrike skedde skiften som 

anbelangade det statsstyrda kulturarvet, detta ledde till att kulturarvet blev mer 

integrerat med den regionala utvecklingen och turismen. Även Tyskland diskuterade det 

statsstyrda kulturarvet med ett fokus på hur det skulle kunna bli mer decentraliserat och 

dynamiskt. Efter att dessa länder börjat utvecklas åt detta håll ökade även intresset för 

kulturarvets roll i den rumsliga utvecklingen i Nederländerna (Janssen, Luiten, Renes & 

Rouwendal 2012, s. 3).  

 

Ett skifte från vad som beskrevs som ”culture of loss” till ”culture of profit” inträffade 

inom kulturarvs-världen i Nederländerna. Detta innebar att ett mer offensivt 

tillvägagångssätt för ekonomiska, rumsliga och ekologiska frågor skapades. 

Anledningen till detta var ett ökat intresse för landets historia och kulturarv. Belvedere 

Memorandum var ett program som skapades 1999 av den holländska regeringen med 

syftet att uppmuntra till en integrering av kulturarv och rumslig planering. Det pågick 

under 10 år (1999-2009), där försökte man få arkitekter, planerare och 

landskapsarkitekter att bli inspirerade i sitt arbete genom att intressera sig för 

kulturarvet och historia. Det ökande intresset för kulturarv och vad som ansågs vara 

kulturarv bidrog till att listan över exempelvis monument blev allt längre. Detta 

genererade i att flera kategorier skapades och byggnader som tidigare haft ett specifikt 
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syfte, men som under en längre tid inte varit i bruk, nu tilldelades nya funktioner. Ett 

vanligt exempel på detta är kyrkor som inte längre används på traditionellt sätt i 

Nederländerna (Janssen, Luiten, Renes & Rouwendal 2012, s. 4-5). Detta syns även i 

Sverige där det idag är vanligt att många olika typer av byggnader som en gång i tiden 

haft en specifik funktion eller verksamhet, som exempelvis äldre kyrkor, fängelsen och 

industribyggnader, inte längre används till sitt ursprungliga syfte och funktion 

(Byggnadsvårdsföreningen 2018).  

 

Under 1990-talets globaliseringsprocess drabbades städer och regioner av en ökande 

kamp sinsemellan samt ett ömsesidigt beroende av varandra, detta skapade ett behov av 

att städers och regioners identitet fick en ny definition. Det ökande behovet av en ny typ 

av rumslig identifiering, som inte var lika strikt som tidigare, blev besvarad genom de 

nya sätten att återanvända historiska byggnader och landskap. Olika former av 

kulturarv, historiska monument och byggnader har i flera länder som Australien, USA, 

Italien, Danmark och även Sverige tidigare använts som hjälpmedel för att försöka 

”återuppliva” ett specifikt stadsområde eller landskap. Belvedere Memorandum 

arbetade där med att förena kulturarvssektorn och anspelade på den kollektiva känslan 

av att många städer och platser som skapats till att se identiska ut saknade en unik 

platsidentitet (Janssen, Luiten, Renes & Rouwendal 2012, s. 7-10).  

 

2.5 Sammanfattning 

Många anser att kulturarv bör bevaras, dock innebär det inte att allt kulturarv bevaras 

bara för det. Att bevara exempelvis det byggda kulturarvet kan bidra till att dess område 

får en förhöjd kvalitet som vidare hjälper till att en stark identitet skapas som dessutom 

gör platsen mer attraktiv. Samhällets delaktighet vid planeringen av platser som besitter 

kulturarv är mycket viktigt, att invånarna är delaktiga och kan historien gör att de kan 

identifiera sig med platsen på ett annat sätt än om man inte har den relationen eller 

kunskapen. Metoden cultural planning är en demokratisk planerings- och 

utvecklingsmetod avsedd för specifika områden där bland annat kulturarvet i området 

kan användas och ses som en positiv resurs att lyfta fram och utveckla. Ett 

ifrågasättande finns dock hur omfattande kultur och kulturarv levererar dessutom är det 

mycket svårt att mäta. Olika former av planeringsmetoder där kulturarv inkluderas är 

finns i bland annat England där man arbetar med bevarandeplanering och AHD som 

visar hur särskilda värderingar privilegieras och bibehålls. I takt med att kulturarv ökar 
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världen över ses planeringen mer som en värderingsbaserad aktivitet där frågan 

”varför?” är mycket central. Vad specifikt är det som gör en plats, byggnad eller 

tradition värd att bevara? Vems kulturarv är det, vem definierar det, vem har makten 

och vem drar nytta utav det? Forskare inom kulturarv hoppas att i framtiden se att 

planering och kulturarvsbevarande integreras ännu bättre. I Nederländerna exempelvis 

pågick ett tioårigt projekt där regeringen hade syftet att uppmuntra till en integrering av 

kulturarv och rumslig planering. Detta bidrog till ett ökat intresse för historia och 

kulturarv. Under 1990-talets globaliseringsprocess ökade behovet av en ny typ av 

rumslig identifiering på många platser, detta löstes genom de nya sätten att återanvända 

historiska byggnader och landskap. 
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3 Syfte och frågeställning 

Planeringsmetoden cultural planning verkar som en typ av övergripande ram där de som 

styr metoden på ett demokratiskt och effektivt sätt kan arbeta och utvecklas tillsammans 

med samhället. Metoden är baserad på en igenkänning av de värden som går att finna i 

den lokala kulturen och genom kulturarvet. En medvetenhet finns kring den betydelse 

kultur och kulturarvet har som faktisk resurs och hur det kan öka och förbättra 

samhällets kvalitet (Boccella, Cassalia & Salerno 2014, s.127). 

 

Studiens syfte är att undersöka vilka kulturarv som har inkluderats respektive 

exkluderats i området Ringsberg-Kristineberg genom planeringsmetoden cultural 

planning. 

 

Genom syftet har två stycken frågeställningar formulerats: 

(1) Hur ser inkluderingen respektive exkluderingen av kulturarv ut i cultural planning-

metodens medföljande dokumentation? 

(2) Sett ur ett tidslinjeperspektiv; skiljer det sig åt vad som har inkluderats respektive 

exkluderats om man jämför medföljande dokumentation? 
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4 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen omfattar fem stycken begrepp som studiens syfte och 

frågeställning kommer att förstås utifrån. Dessa begrepp är kulturarv/kulturmiljö, 

cultural planning samt platsidentitet/sense of place.  

 

4.1 Identifierade kulturarv 

Enligt studiens syfte kommer jag att undersöka vilka kulturarv som har inkluderats 

respektive exkluderats i området Ringsberg-Kristineberg genom planeringsmetoden 

cultural planning. Området omfattas av ett flertal kulturarv som jag i mitt sökande kring 

områdets kulturhistoria identifierat. I sökandet har jag använt mig av Thomas Lissings 

bok ” Ringsberg-Kristineberg kultur- och byggnadshistorisk bakgrund”(2015) som 

lyfter fram områdets kulturhistoria från 1700-talet och framåt. De kulturarv som valts ut 

som utgångspunkter för denna studie är de kulturarv som jag har identifiera genom mitt 

sökande. Nedan har jag listat de kategorier av kulturarv som jag identifierat och som är 

mina utgångspunkter, dessa kommer att jämföras med cultural planning-processen om 

de där inkluderats eller exkluderats: 

 

- Byggnader av kulturhistoriskt värde  

- Kulturella sysselsättningar som musik, dans, teater 

- Odlingskultur och plantering 

- Landskapet och den varierande terrängen 

- Bryggeriverksamheten  

- Skolstaden 

- Det gamla fängelset 

- Tenniskulturen 

- Matkulturen 

 

Kulturarven som har identifierats i Ringsberg-Kristineberg kommer även att jämföras 

sett ur ett tidslinjeperspektiv; skiljer det sig åt vad som har inkluderats respektive 

exkluderats dokumenten emellan? Här ämnar jag undersöka om skillnader finns i vad 

som inkluderats respektive exkluderats i cultural planning-metodens tre medföljande 

dokument. Med andra ord; har kulturarven omvärderats i de tre dokumenten genom 

cultural planning-processens gång? Cultural planning är en värderande metod varav 
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detta då borde gå att utröna om en jämförelse av vad som inkluderats och exkluderats av 

de identifierade kulturarven genomförs i respektive dokument (Lundberg & Hjort 

2011). 

 

Studien antar ett humanistiskt perspektiv, där fokus ligger vid det som särskiljer 

specifika platser, där mening och erfarenhet i människans förhållande till jorden är av 

betydelse. Vid ett humanistiskt synsätt är kvalitativa metoder vanligt och där nämns 

textanalys som en metod som med fördel kan användas vilket denna studie ämnar göra 

(Cresswell 2013, s. 162). Det humanistiska perspektivet tittar på den immateriella och 

tolkande världen där det centrala ligger i det emotionella (Cresswell 2013, s. 142-143). 

En viktig del i den humanistiska geografin är hur rum och plats uppfattas, för denna 

studie är plats av relevans och syftar då till en ”faktisk” plats på jorden som exempelvis 

går att lokalisera genom koordinater (ibid. s. 153).  

 

4.1.1 Kulturmiljö och kulturarv 

Kulturmiljö är ett begrepp som utgör en del av studiens teoretiska referensram eftersom 

den valda platsen för studien, Ringsberg-Kristineberg, utgörs av en miljö som kan 

definieras som en kulturmiljö. En kulturmiljö är en miljö som präglats av mänskliga 

aktiviteter och verksamheter i olika kulturella former, vilket mitt valda studieområde 

gjort under flera hundra år (Riksantikvarieämbetet 2017, Lissing 2015). Den kulturmiljö 

denna studie syftar till är då det fysiska området Ringsberg-Kristineberg där de 

kulturarv som nedan kommer att nämnas ingår och är en bidragande anledning till att 

området faktiskt kan ses som en kulturmiljö.  

 

Kulturarv är ett annat begrepp som utgör en del av studiens teoretiska referensram. Det 

kan vara både materiella och immateriella företeelser som på ett eller annat sätt har 

påverkat människan. Materiella kulturarv kan exempelvis vara föremål och byggnader, 

sådant man med andra ord rent fysiskt kan röra vid. De immateriella kulturarven är då 

det motsatta och kan exempelvis vara traditioner, kunskaper, verksamheter och dylikt 

(Riksantikvarieämbetet 2017). I denna studie är de materiella kulturarven områdets 

byggnader som är av kulturhistoriskt värde, där ingår exempelvis det gamla bryggeriet, 

det gamla fängelset, skolbyggnaden och Disponentvillan – detta då dessa är fysiska ting 

som på olika sätt präglat området. Ett annat immateriellt kulturarv är områdets landskap 

och varierande terräng, detta kan ses som ett kulturarv då det omnämns vara unikt i 
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området och för staden och det ses som något som bidrar till platsens speciella karaktär 

(Lissing 2015).  

 

Bland de immateriella kulturarven inberäknas kulturella sysselsättningar som musik, 

dans och teater – dessa kan ses som kulturarv både i form av kunskap och som 

verksamhet, detta eftersom musik, dans och teater både är utövanden som bedrivs 

genom olika verksamheter men även då dessa verksamheter inkluderar kunskapen kring 

hur de utförs. Odlingskultur och plantering är kulturarv då även dessa är verksamheter 

som bedrivits i området sedan 1800-talet och som bygger på kunskaper och traditioner 

kring hur detta utförts. Bryggeriverksamheten är ett kulturarv genom dess funktion det 

fyllt som arbetsplats samt genom de kunskaper som krävdes för att utföra själva arbetet 

vad gäller själva bryggerikonsten. Skolstaden är ett kulturarv eftersom skolan funnits 

och verkat i området under en lång tid och satt sin prägel på området. Tenniskulturen 

inkluderas som kulturarv eftersom det berättas i den kulturhistoriska redogörelsen för 

Ringsberg-Kristineberg (Lissing 2015) samt i en tidningsartikel i Smålandsposten 

(Elofsson, S. & Sjöfors, F. 2016) om hur denna sport importerades från utlandet in till 

Ringsberg-Kristineberg och därefter spred sig i resten av Växjö. Ett annat immateriellt 

kulturarv är områdets landskap och varierande terräng, detta kan ses som ett kulturarv 

då det omnämns vara unikt i området och för staden och det ses som något som bidrar 

till platsens speciella karaktär. Slutligen inkluderas matkulturen som kulturarv, detta 

eftersom området inhyst schweizerier och liknande verksamheter som sysslat med mat 

och dryck och som varit en viktig del av området (Lissing 2015).  

 

Kulturgeografi handlar bland annat om människans relation till omgivningen samt om 

dess spridning och aktivitet men även om samspel till olika företeelser som finns i 

geografin. Hur är då kulturarv och kulturmiljö kopplat till kulturgeografi? Det går att 

koppla till den valda geografiska platsen som studeras; Ringsberg-Kristineberg. 

Kulturarv och kulturmiljö kan identifieras på olika sätt beroende på plats. Då denna 

studies syfte är att ta reda på vad som inkluderats respektive exkluderats så går det att 

koppla till vad som anses vara kulturarv på just den platsen. Vilket då också bidrar till 

den geografiska aspekten (Olsson & Vilhelmson 1997, s. 62).    
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4.1.2 Cultural planning 

Cultural planning är en planeringsmetod som förhåller sig humanistiskt och där fokus 

ligger vid en plats kulturella tillgångar. Kultur används idag i allt större utsträckning i 

de fall då exempelvis en kommun eller region vill marknadsföra sig samt även i 

konkurrensen dem emellan. Det huvudsakliga målet med cultural planning är att komma 

fram till vad själva essensen med en specifik plats är, det kan förtydligande även 

benämnas som att man vill åt ”platsens DNA”. Under 70- och 80-talet började 

begreppet användas i USA, därefter har det under 90-talet spridits till Kanada, 

Australien och de länder i Europa där man behärskat det engelska språket. Metoden har 

även definierats och utvecklats av ett flertal forskare. Något som är viktigt att poängtera 

är att begreppet cultural planning inte översätts till det svenska ordet kulturplanering, 

cultural planning innebär inte planering av kulturen och det finns inte heller något 

svenskt ord för det. Istället handlar det om integrering samt att med kulturella tillgångar 

genomföra ett strategiskt arbete (Lundberg & Hjort 2011, s. 6-7).  

 

Gentrifiering är ett ord vars innebörd kan vara av vikt att reflektera kring när man talar 

om planeringsmetoden cultural planning och dess förhållande till kulturarv. 

Gentrifiering syftar till de områden som tidigare ansetts vara slitna och mindre attraktiva 

och som köps upp för att göras om och utvecklas till mer exklusiva områden som bara 

välbärgade människor har tillträde till (Olsson & Vilhelmsson 1997, s.39). Detta 

kopplat till cultural planning, som använts för att inkludera eller exkludera kulturarvet i 

Ringsberg-Kristineberg, kan ses som en slags gentrifiering av området. Fängelset som 

utgör en viktig kulturhistorisk byggnad blev, efter att dess verksamhet lagts ner, några 

år senare omgjort till dyra bostadsrätter (Lissing 2015). Området har dock inte tidigare 

omnämnts vara nedgånget eller mindre attraktivt, varpå jag anser att gentrifiering inte är 

relevant att diskutera vidare i detta sammanhang.  

 

Cultural planning eftersträvar att nå ”platsens själ” och på olika sätt beskriva hur den ser 

ut. Det är demokratiskt genom dess arbetssätt som tar hjälp av invånarnas tankar, 

kunskaper och idéer. Vilka aspekter som upplevs som bättre och sämre är något som 

diskuteras, där utgångspunkten är livskvalitet. Är det något som saknas på platsen, vad 

anser man vara värdefullt samt vad önskas finnas där i framtiden? (Lundberg & Hjort 

2011, s. 8).  
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Metoden innehåller och verkar genom dessa nio steg: 

 

1) Förberedelser & förankring: Detta steg pågår mellan 2-3 månader. Här hämtas 

inspiration och erfarenhet från olika håll och man funderar kring vad det är man vill 

uppnå. En geografisk avgränsning bestäms. Processen bör beslutas av den högsta 

politiska ledningen för ett gott resultat, resurser måste vara beredda att avsättas och 

därför är det viktigt att den politiska ledningen känner till processen och tror på den. 

För diskussioner kring kostnader och budget. Vem ska bära huvudansvaret för 

projektet, vem ska genomföra det och vilka ska involveras? (Lundberg & Hjort 

2011, s. 13, 15). 

 

2) Cultural mapping: Detta steg pågår mellan 4-6 månader och utgör själva kärnan i 

hela processen. I denna del kartläggs platsens karaktär och de kulturella resurser 

som finns, kopplat till denna studie så är av intresse att analysera vilka kulturarv 

som i denna process har inkluderats respektive exkluderats. Här krävs en definition 

på hur människor och samhällen interagerar med de kulturella resurserna och vad 

det innebär. Man vill ta reda på och förstå hur en plats upplevs, detta görs då genom 

att ta hjälp av folk som är bosatta i området eller som har någon form av relation till 

platsen (Lundberg & Hjort 2011, s. 19). Inledningsvis bör funderingar ske kring 

vilka frågor som ska ställas och vilka som ska involveras. Låt det lokala 

näringslivet, entreprenörer, akademiker och invånare vara delaktiga och försök hitta 

möjliga samarbeten och eventuella partners. Processen ska genomsyras av en 

transparens och verka inbjudande och öppen för delaktighet. Därefter sker en 

sammanställning av den kunskap som finns om platsen. Nästa del innebär en 

kartläggning av de kulturella resurserna. Detta sker genom att kvantitativ data 

samlas in som kan vara baserad på kulturarv, professionella konstnärer, 

kulturinstitutioner, kulturrelaterade företag, turism m.m. Även kvalitativa data 

samlas in, det består då av frågor som exempelvis ”Vad är det som ger platsen dess 

karaktär” och ”Vilken är den lokala/regionala historien”. Dessa och ytterligare 

frågor ställs därefter i de intervjuer och möten som äger rum (Lundberg & Hjort 

2011, s. 20-23). Sedan bjuds invånarna med in i processen och deltar i de arbetssätt 

som valts ut, dessa kan vara seminarier, open space, fokusgrupper, studiecirklar, 

workshops. Efteråt sker en sammanställning av det material som samlats in och 
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slutligen hålls en presentation av det arbete som genomförts (Lundberg & Hjort 

2011, s. 25-26).  

 

3) Analys: Detta steg pågår mellan 2-3 månader. Här jämförs den vision som 

framträder med de riktlinjer och mål som finns. Har medvetenheten om kultur och 

kulturella tillgångar ökat? All information bearbetas och analyseras genom olika 

frågeställningar (Lundberg & Hjort 2011 s. 29).  

 

4) Avstämning: Detta steg pågår under hela processen varpå det ej behöver ses som ett 

fjärde steg, men för att förtydliga kan det verka som ett fjärde steg om det 

underlättar arbetet. Utvärderinge kring hur kulturfrågorna integrerats i 

samhällsplaneringen (Lundberg & Hjort 2011, s. 31). 

 

5) Skriva handlingsplan: Detta steg pågår under 1-2 månader och sker när cultural 

mapping-processen är avklarad. Då arbetet sker i en kommun är det bra om cultural 

planning-processen genomförs parallellt med översiktsplanen, detta för att de 

resultat som genereras ska kunna implementeras i handlingsplanen (Lundberg & 

Hjort 2011, s. 33). 

 

6) Remissrunda: Detta steg pågår under 2-3 månader, det är dock ej ett krav att detta 

steg genomförs så det kan hoppas över. Om det genomförs så innebär det att 

handlingsplanen som skrivits remitteras till en vidare krets för synpunkter och 

kommentarer. Efter detta görs de slutliga ändringar som kommit fram (Lundberg & 

Hjort 2011, s. 35). Relevant till denna studie är att här undersöks i de tre utvalda 

dokumenten om eventuella förändringar inträffat, dvs. har detta steg inneburit något 

av betydelse kring de kulturarv som tidigare inkluderats eller exkluderats? 

 

7) Slutarbete: Detta steg pågår under 1-2 månader och här sker en finslipning av 

handlingsplanen. I detta skede framställs det slutliga dokumentet som därefter ska 

fastställas av den högsta politiska ledningen. Planen ska sedan efter alla 

kompletteringar presenteras och antas av fullmäktige eller styrelsen (Lundberg & 

Hjort 2011, s. 37). 
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8) Lansering: Detta steg pågår under en månad. Här är av stor vikt att skapa publicitet 

kring planen, genom exempelvis media. Planen bör vara lättläst samt gå att ta del av 

genom en kortfattad version för att på bästa sätt nå ut till allmänheten (Lundberg & 

Hjort 2011, s. 39). 

 

9) Genomförande, uppföljning och utvärdering: Starta arbetet direkt, dela upp det samt 

bestäm hur och av vem respektive del ska finansieras av. På hemsidan redovisas 

arbetets gång genom text/bild så att det enkelt går att följa vad som skett och vad 

som kommer att ske (Lundberg & Hjort 2011, s. 41).  

 

4.1.3 Platsidentitet och sense of place 

Inom kulturgeografin arbetar man bland annat med att undersöka samspelet mellan 

människan och miljön, ett centralt begrepp som kan tillämpas i detta avseende är då 

platsidentitet. Platsidentitet kan definieras som ett känslomässigt förhållande och en 

kulturell förankring som människan kan känna till en viss plats eller till ett specifikt 

geografiskt område (Olsson & Vilhelmsson 1997, s. 39). I linje med studiens syfte som 

innebär att undersöka vilka kulturarv som inkluderats respektive exkluderats kan 

platsidentitet vara ett sätt att förstå hur dessa kulturarv valts att inkluderas eller inte. 

Detta då platsidentitet som ovan nämnts handlar om människors kulturella band till en 

särskild geografisk plats, och om det då finns ett sådant band eller en sådan förankring 

hos någon av alla människor som varit delaktiga i processen där kulturarven valts ut, 

vilket det troligtvis gör, så är det relevant att begreppet platsidentitet tas med i teorin 

och tillämpas i analysen för att förstå vad som har inkluderats respektive exkluderats.   

Inom det humanistiska synsättet i kulturgeografin ligger fokus kring känslor och 

påverkan med föreställningar kring rum och plats (space and place). Där menas att plats 

är en geografisk position som dessutom innehar något betydande och meningsfullt. 

Detta kan med andra ord benämnas vid uttrycket sense of place som då hänvisar till 

den/de betydelser som en plats är associerad med och som kan upplevas både 

individuellt eller av flera människor (Cresswell 2013, s. 153). Enligt The Dictionary of 

Human Geography (Gregory 2009, s. 676) innebär sense of place alla de samlade 

känslor och inställningar som människan som individ eller grupp har och känner till den 

geografiska platsen där man bor. Där finns vanligtvis en personlig och känslomässig 

relation mellan platsen och människan. För att återanknyta till studiens syfte kan sense 

of place användas som ett sätt för att förstå hur människan väljer att värdera en plats.   
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4.2 Sammanfattning 

Den teoretiska referensramen presenterar de fördefinierade kulturarven som tagits fram 

genom min kulturhistoriska sökning kring området Ringsberg-Kristineberg. Kulturarven 

som identifierats är; byggnader av kulturhistoriskt värde, kulturella sysselsättningar som 

musik, dans, teater, odlingskultur och plantering, landskapet och den varierande 

terrängen, bryggeriverksamheten, skolstaden, det gamla fängelset, tenniskulturen och 

matkulturen. Studien antar ett humanistiskt perspektiv, där fokus ligger vid det som 

särskiljer specifika platser, där mening och erfarenhet i människans förhållande till 

jorden är av betydelse. En viktig del i den humanistiska geografin är hur rum och plats 

uppfattas, för denna studie är plats av relevans och syftar då till en ”faktisk” plats på 

jorden som exempelvis går att lokalisera genom koordinater. Kulturmiljö är en miljö 

som präglats av mänskliga aktiviteter och verksamheter i olika kulturella former, vilket 

mitt valda studieområde gjort under flera hundra år. Kulturarv kan vara både materiella 

och immateriella företeelser som på ett eller annat sätt har påverkat människan. De 

materiella kulturarven kan vara sådant man fysiskt kan ta på, som exempelvis en 

byggnad medan det immateriella handlar om det motsatta, exempelvis seder och 

traditioner som musik och dans. Kulturarv och kulturmiljös koppling till kulturgeografi 

ligger i den valda geografiska platsen som studeras; Ringsberg-Kristineberg. Kulturarv 

och kulturmiljö kan identifieras på olika sätt beroende på plats. Den geografiska 

aspekten är då vad som anses vara kulturarv på just den platsen. Cultural planning är en 

planeringsmetod som verkar i nio steg där fokus ligger vid att hitta ”platsens DNA” 

genom dess kulturella tillgångar. Denna planeringsmetod har använts i projektet kring 

det framtida Ringsberg-Kristineberg där det bland annat valts ut vilka kulturarv som 

kommer att inkluderas respektive exkluderas. Cultural planning är en demokratisk 

metod där man tar hjälp av invånarna för att komma åt vad som är unikt och intressant 

med en specifik plats. Platsidentitet är det känslomässiga förhållande och den kulturella 

förankring människan kan ha till en särskild plats. Detta begrepp kan vara ett sätt att 

förstå hur kulturarven i denna studie valts att inkluderas eller exkluderas. Ett annat 

begrepp som kan förklara hur människor väljer vad som inkluderas eller exkluderas är 

sense of place, det hänvisar till den betydelsen (personliga och känslomässiga) en plats 

kan vara förknippad med. 
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5 Metod  

Syftet är att utifrån ett humanistiskt perspektiv undersöka vilka kulturarv som har 

inkluderats respektive exkluderats i området Ringsberg-Kristineberg genom 

planeringsmetoden cultural planning. Den valda metoden som använts för att besvara 

studiens frågeställningar består av en översiktlig kvantitativ innehållsanalys samt en 

kvalitativ textanalys. 

 

5.1 Forskningsstrategi 

En forskningsstrategi tillämpas i en studie för att verka som ett slags ramverk 

beträffande insamling och analysering av data (Bryman 2011, s. 48). I denna del 

kommer en redogörelse för den metod jag valt att använda mig av, den metoden är vald 

för att besvara syftet som jag formulerat. Uppsatsen kommer att anta både en kvalitativ 

och en kvantitativ ansats. Den kvantitativa delen utgörs av en översiktlig 

innehållsanalys och den kvalitativa delen utgörs av en öppen och induktivt orienterad 

textanalys, vilket innebär att det inte finns några på förhand uppsatta kriterier kring 

inkludering respektive exkludering. Detta då dessa istället identifieras empiriskt i 

textmaterialet (Cresswell 2013, s. 366). Inledningsvis har jag identifierat ett antal 

kulturarv i området Ringsberg-Kristineberg vilka presenterades i teoridelen. Dessa har 

som tidigare nämnts identifierats genom den kulturhistoriska sökningen som genomförts 

på området med hjälp av boken Ringsberg-Kristineberg kultur- och byggnadshistorisk 

bakgrund (Lissing 2015).  

 

5.2 Konstruktion av empiriskt material samt källmaterial 

Då denna studie ämnar undersöka inkludering respektive exkludering av kulturarv 

genom planeringsmetoden cultural planning kan funderingar uppstå kring hur material 

om detta skapas samt vad för textmaterial det potentiellt sett kan innehålla. Detta 

framkommer genom de nio steg som ingår i cultural planning-processen vilket redovisas 

utförligt i den teoretiska referensramen.  

 

Det material som uppsatsen kommer att behandla omfattar sekundärdata och 

primärdata. Det sekundära materialet består av de vetenskapliga artiklar som valts ut 

och värderats som tillförlitlig tidigare forskning till denna studie samt den akademiska 

litteratur som går att koppla till uppsatsens ämne. Primärdatan består av tre dokument 

som valts ut att analyseras. De dokument som valts ut är följande: 
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1) Förstudie  

”Förstudien analyserar de befintliga förutsättningarna utifrån en platsanalys av 

områdets fysiska förutsättningar och en behovsanalys av kulturverksamheter i Växjö 

och stadens kulturella och kreativa sektor” (Sternö, Nielsén & Weidemann 2015, s. 5).  

 

2) Projektbeskrivning 

Projektbeskrivningen går igenom Ringsberg-Kristinebergs bakgrundshistoria, målet 

med projektet, förväntade effekter, vad uppdraget innebär, dess omfattning och 

avgränsningar, vilka som ingår i projektorganisationen, budgeten samt förslag på 

implementering och uppföljning (Wehlin 2015). 

 

3) Utvecklingsplan 

Utvecklingsplanen har arbetat med riksintressen, generering av tillväxt samt tre 

kulturella noder i Växjö. Planen är indelad i tio delar där varje del ses som ett 

delprojekt. Utöver detta innehåller planen visioner för Ringsberg-Kristineberg 2023, 

samverkan och samlokalisering, detaljplan, finansieringsplan, trafik/logistik/parkerings-

behov (Wehlin & Klerby 2017). 

 

5.3 Datainsamling och urval 

De tre dokumenten som utgör datan i den här studien har hämtats från Växjö kommuns 

hemsida som informerar om projektet kring utvecklingen av Ringsberg-Kristineberg. 

Dokumenten fanns från början av detta arbete ej tillgängliga trots att Växjö kommun på 

deras hemsida förtydligat att dokumenten fanns tillgängliga för allmänheten att ta del 

av. Detta medförde att jag blev tvungen att kontakta Växjö kommun, vilket gjordes via 

mail där deras miss påpekades. Efter denna mailkontakt fanns dokumenten tillgängliga 

några dagar senare och gick att ladda ner från Växjö kommuns hemsida.  

 

Mitt urval har baserats på de tre dokument som följaktligen funnits tillgängliga på 

Växjö kommuns hemsida, vilket med andra ord betyder att de dokument som funnits 

tillgängliga där har alla inkluderats för att analyseras. Fler dokument än dessa tre har 

inte påträffats och därför används endast dessa tre dokument. Det är möjligt att det finns 

ytterligare, äldre daterade dokument som diskuterar detta projekt, men att dessa inte 

ligger tillgängliga på Växjö kommuns hemsida. I detta fall har jag på grund av 
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uppsatsens tidsram ej lagt någon tid på att leta efter fler dokument varpå det endast 

förblir en reflektion. 

 

5.4 Generalisering  

Det är vanligt inom kvalitativ forskning att det finns en svårighet kring generalisering 

av det forskningsresultat som framkommit. Kvaliteten på den formulerade teoretiska 

slutsatsen där den kvalitativa datan står som underlag är det som i detta fall är av 

relevans för att dess generaliserbarhet ska kunna bedömas (Bryman 2011, s. 369).  

Inom kvantitativ forskning anses det däremot vara mycket vanligare med generalisering 

(ibid. s. 168). I mitt fall blir detta dock svårt vad gäller innehållsanalysen, detta eftersom 

mitt sökurval för innehållsanalysen är baserad på vilka former av kulturarv som jag har 

identifierat genom min kulturhistoriska sökning på området Ringsberg-Kristineberg, 

alltså inget ospecifikt som går att applicera på någon annan vald studieplats varpå en 

generalisering då blir svårare.  

 

 

5.5 Analysmetod 

De tre dokumenten har olika syften, ramar och begränsningar vilket kan förstås när man 

ser till de kulturarv som har inkluderats respektive exkluderats, detta är något som 

måste tas i beaktning vid analyseringen. En demokratisering av kulturarvet har 

förekommit genom det som har inkluderats, detta eftersom cultural planning-metoden är 

demokratisk då många olika grupper av människor deltar i processen och har 

möjligheten att vara med och påverka vad som ska inkluderas (Boccella, Cassalia & 

Salerno 2014, s.127).  

 

Lissing (2015) som används som utgångspunkt i den teoretiska referensramen gällande 

områdets identifierade kulturarv ingår även i den jämförande analysen. Både Lissing 

och cultural planning-metodens bestämningar av kulturarv är exempel på inkludering 

respektive exkludering av kulturarv och båda bestämningarna kan jämföras med det 

geografiska området Ringsberg-Kristineberg. 

 

Studien kommer inledningsvis att använda sig av en översiktlig kvantitativ 

innehållsanalys vilket innebär en analys av dokument. För att genomföra detta ordnas 

förbestämda kategorier vars innehåll kvantifieras på ett systematiskt och upprepande 
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sätt (Bryman 2011, s. 283). Den teknik som används är präglad av objektivitet vilket 

innebär att en tydlighet ska finnas kring de kategorier som används, detta för att 

minimera den egna påverkan under själva processen. Det systematiska i en 

innehållsanalys handlar om att de regler som bestäms måste förbli konsekventa, vilket 

är av vikt för att reducera eventuella felkällor (ibid. s. 282). Till innehållsanalysen 

kommer sökningar på olika begrepp som relaterar till ordet kulturarv att användas i de 

tre dokumenten. De valda sökorden har definierats med tanke på vad själva området 

Ringsberg-Kristineberg innefattar i form av de kulturarv som jag har identifierat. Jag 

har som tidigare nämnt gjort sökning kring områdets kulturhistoria och utifrån den 

informationen identifierat de kulturarv som arbetet därefter kommer att utgå ifrån. 

Några av orden har i denna process förkortats då de kan skrivas på flera sätt. Till 

exempel förkortas ordet skola till ”skol” då det kan skrivas som både skola, skolor, 

Ringsbergsskolan osv. Jag är medveten om det komplexa i valet av sökord och medger 

att det varit svårt att välja ut de exakta ord som till sist har använts. Sammanlagt har 

elva ord har använts i sökandet och dessa är:  

 

1) Bryggeri   7) Mat 

2) Byggnad   8) Odl. (odla/odling) 

3) Disponentvilla  9) Plantering 

4) Fastighet   10) Skola 

5) Fängelse   11) Tennis 

6) Landskap 

 

Nedan kommer en redovisning kring hur jag resonerat angående de utvalda sökorden 

och varför just dessa har valts ut att användas. 

  

Bryggeri har valts ut som ord att söka efter med tanke på Kristinebergs bryggeris 

verksamhet i området under slutet av 1800-talet fram till långt in på 1900-talet. 

Byggnaden efter bryggeriet finns kvar idag men har en annan funktion än den 

ursprungliga, den verksamhet och de som arbetade där satte troligtvis sin prägel på 

området och det bör därför ses som ett kulturarv som är värt att lyfta fram (Lissing 

2015, s. 16-17). Byggnad som sökord har tagits med då det hänvisar till alla de 

byggnader som finns i området och som ger det sin speciella prägel, exempelvis den 

varierade arkitekturen på alla byggnader i området som i sig är ett kulturarv värt att 
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bevara. Disponentvilla används som sökord då denna villa omnämns både i de tre 

utvalda dokumenten samt i litteraturen som använts till min kulturhistoriska sökning. 

Det är inte en vanlig byggnad som liknar alla andra, den är unik och säregen i dess 

arkitektoniska utformning om man jämför den med övriga byggnaders estetik. Den har 

dessutom funnits i området sedan mitten av 1800-talet och fungerat som bostad åt ett 

flertal människor som på olika sätt påverkat området. Med kunskap kring denna historia 

kan den ses som speciell och viktig att bevara (Lissing 2015, s. 18). Fastighet som 

sökord används som synonym då byggnader även kan benämnas som ”fastighet” i 

dokumenten och eftersom det byggda kulturarvet utgör en stor del av områdets 

kulturarv så har jag valt att inkludera även det ordet. Fängelse som sökord har använts 

då det hänvisar till den stora, vita byggnaden som tornar upp sig längs områdets utkant. 

Detta var under 1800-talet och 1900-talet ett centralfängelse och även ett specifikt 

kvinnofängelse som är en viktig kulturhistorisk byggnad även idag trots att det ej längre 

är i bruk (Lissing 2015, s. 11-12). Landskap används som sökord eftersom områdets 

landskap har benämnts som säreget och intressant i form av kulturmiljö (Lissing 2015, 

s. 21). Mat används som sökord eftersom området huserat både restauranger och 

dåtidens så kallade ”schweizerier” där enda sedan 1800-talet (ibid. 2015, s. 23). Odl har 

använts som sökord då det refererar till den odlingskultur som under många år präglade 

stora delar av området. Plantering har använts som sökord då det relaterar till odling 

och den kulturen som ovan nämnts och som var och är en viktig del som utgör områdets 

karaktär (Lissing 2015, s. 21). Skola som sökord har använts då området under mer än 

hundra år huserat olika skolverksamheter (ibid. s. 12-13) och den så kallade 

”skolstaden” definieras som tidigare nämnts vara av riksintresse varpå det anses som ett 

kulturarv värt att lyfta fram (Länsstyrelsen 2017). Slutligen har även tennis använts som 

sökord, detta då denna sport importerades just till detta område på 1800-talet och 

därefter spred sig vidare runtom i Växjö (Elofsson & Sjöfors 2016).  

 

Begreppen kommer i de tre dokumenten att markeras i olika färger till varje begrepp, 

exempelvis kommer alla ”skol” att markeras med gult och fastighet med rött, detta för 

att underlätta analysarbetet. Efter begreppssökandet i texterna kommer dessa att 

sammanställas och analyseras genom en diskussion kring vilka begrepp som inkluderas 

mer eller mindre samt hur frekvent vissa begrepp förekommer i relation till antalet sidor 

i respektive dokument. Utöver den översiktliga innehållsanalysen kommer en kvalitativ 

textanalys att genomföras. En kulturgeografisk textanalys arbetar med att finna 
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kulturella definitioner och betydelser i den text som används. Textanalys jämfört med 

innehållsanalys är vanligtvis mer tidskrävande men har dock ett rikare omfång och är 

inte lika standardiserad. Styrkan med en textanalys är dess förmåga att återge en 

detaljerad samt fördjupad analys. Egna förutfattade meningar och antaganden som kan 

dyka upp under studiens gång är något som måste tas i beaktande då dessa lätt kan 

påverka resultatet Av vikt är att bibehålla en transparens för att bättre möjliggöra samt 

komma fram till vissa slutsatser (Shurmer-Smith 2002, s. 192 - 193).  

 

Textanalysens genomförande kommer att gå till så att de argument och resonemang som 

påvisar att ett kulturarv inkluderas eller exkluderas kommer att diskuteras. Hur mäts då 

detta? Jag kommer att titta på och analysera vilka sammanhang mina sökord befinner 

sig i, hur dessa framhävs som inkluderande eller exkluderande. Förklaringar och sätt att 

förstå kring vad som enligt studiens syfte valts att inkluderas eller exkluderas kommer 

att tas med i diskussionen och där kan teorins begrepp komma till användning för att 

försöka förstå vad som inkluderats och inte. 

 

Först genomsöks alla tre dokument efter dessa fördefinierade kulturarv, sedan 

dokumenteras dessa och analyseras. När detta är klart synar jag de luckor som då borde 

träda fram, där det som exkluderats synliggörs. Beträffande de kulturarv som 

exkluderats undersöks om eventuella ställningstagande är synliga i dokumenten och hur 

dessa då ter sig. Valet att både genomföra en innehållsanalys och en textanalys föll på 

det faktum att de förhoppningsvis kan komplettera varandra och att innehållsanalysen 

kan hjälpa till vid arbetet med den efterföljande textanalysen. Metodvalet att genomföra 

analyser av dokumenten kan styrkas utifrån studiens humanistiska synsätt där det 

påvisas att denna typ av metod är vanlig, främst vid kvalitativa studier vilket denna 

studie till största delen utgörs av (Cresswell 2013, s. 162). 

 

5.6 Etiska riktlinjer  

I fallet för denna studie krävs ej någon etisk beaktning beträffande andra människor och 

de förhållningssätt som råder där, detta eftersom de ej är involverade i detta arbete på 

samma sätt som i exempelvis en studie där intervjuer eller enkäter används. De 

dokument som analyseras är offentliga, de går att ladda ner av vem som helst från Växjö 

kommuns hemsida helt utan tillstånd, därför behövs ej någon utförligare diskussion 

kring etiska förhållningssätt kring just detta. Något som dock bör belysas är att det i 
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denna studie finns en medvetenhet kring etiken och de levnadsregler som förväntas och 

krävs när man skriver en uppsats på denna nivå. Dessa förhållningssätt innebär att 

forskaren är sanningsenlig i sitt arbete, att en medveten granskning och redovisning av 

arbetets utgångspunkter sker samt att ens metoder och resultat redovisas. Andra 

forskares resultat som hänvisas till skall ges en korrekt referering, samt vad gäller 

andras forskning ska där finnas en rättvis bedömning. Forskningen ska bedrivas utan att 

orsaka skada på varken människor eller miljö (Vetenskapsrådet 2017, s. 8).  

 

5.7 Metoddiskussion 

Beslutet att genomföra en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ textanalys har 

valts främst med tanke på att det redan fanns mycket relevant information att ta del av i 

just de dokument som ingår i denna studies analys. Dessa dokument anses bistå med 

tillräcklig information för att kunna genomföra studien och besvara syftet som ämnar 

undersöka vilka kulturarv som har inkluderats respektive exkluderats i området 

Ringsberg-Kristineberg. Nackdelen med att genomföra en textanalys är att det är svårare 

att replikera, dvs. genomföra på nytt och få samma resultat, detta då texter kan tolkas på 

olika sätt vilket gör det mer komplext och personligt. De sökord som valts ut till 

innehållsanalysen kan i ett annat fall ha valts ut till några helt andra då dessa baserats på 

vad jag definierat som kulturarv, vilket kanske inte överensstämmer med vad någon 

annan skulle definierat. Gällande textanalysen blir den likväl svår att replikera då det är 

den som utför analysen som själv tillför sin egen prägel och tolkning i dess innehåll 

(Shurmer-Smith 2002, s. 192). Alternativet eller ett komplement till analyserna hade 

möjligtvis varit att genomföra intervjuer med någon eller några av de personer som 

arbetat med cultural planning-processen. Där hade möjligtvis gått att komma åt 

information som ej framkommit genom innehålls- och textanalys av de tre dokumenten. 

Jag anser dock ej att ett flertal intervjuer med några slumpvis utvalda människor, som 

deltagit i de workshops som hållits under cultural mapping-processen, skulle givit 

någon bättre information än det som framkommit genom analyserna av dokumenten. 

Dessutom hade det varit svårt att få tag på dessa personer eftersom inte alla uppger sina 

namn utan haft möjligheten att medverka anonymt. Dessa alternativ valdes då bort 

eftersom uppsatsens omfattning och tidsram ej skulle räcka till för att lyckas genomföra 

ett tillräckligt bra arbete kring detta val.  

 

 



  
 

25 

5.8 Urvalsproblematik 

Valet att använda just Lissing (2015) källa gjordes dels på grund av att den är specifikt 

inriktad på området Ringsberg-Kristineberg och dess kulturhistoria vilket i mitt fall var 

av intresse för att kunna identifiera områdets kulturarv till denna studie. Lissings bok 

var den enda jag kunde finna som behandlade hela mitt specifika område varpå det var 

ett enkelt beslut att använda den som referens. Utöver detta så var det ett bekvämt och 

enkelt val då tidsramen för denna studie inte bidrog med ytterligare tid för att kunna 

genomföra några mer djupgående sökningar. Något som dock bör påpekas är att bokens 

författare som är frilansjournalist, fick uppdraget att ta fram den här boken av Växjö 

kommun i samband med förarbetet till utvecklingen av området Ringsberg-

Kristineberg. En fråga som då kan ställas är utifall boken på något sätt är vinklad? Min 

uppfattning är att den inte är vinklad då den förhåller sig neutral till det som presenteras 

i boken, den lyfter alltså ej fram något specifikt kulturarv på sätt som kan tolkas 

fördelaktigt eller mindre fördelaktigt. 
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6 Empiriredovisning  

I denna del redovisas studiens empiriska material som jag för tydlighetens skull valt att 

presentera i två separata delar. Den första delen utgörs av studiens kvantitativa 

innehållsanalys där de tre dokumentens innehåll analyseras separat och framställs 

visuellt genom en tabell för varje dokument. Den kvantitativa innehållsanalysen 

fungerar som ett översiktligt komplement till textanalysen och ger en snabb överblick 

kring vilka kulturarv som inkluderats flest eller minst gånger i de tre analyserade 

dokumenten. Den delen ska endast ses som en översiktlig del och fungera som ett 

komplement till den efterföljande textanalysen som står för den större delen av studiens 

empiri. Vilket då följaktligen leder in på den andra delen av empirin som består av den 

kvalitativa textanalysen som är desto mer omfångsrik än innehållsanalysen. Även i 

denna analysdel presenteras de tre dokumenten separat.  
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6.1 Kvantitativ innehållsanalys 

 

6.1.1 Innehållsanalys av Förstudie 

Dokumentet med titel ”Förstudie” (Sternö, Nielsén & Weidemann 2015) består 

sammanlagt av 82 sidor. Sökningen av de 11 sökorden genererade totalt 230 träffar. Av 

dessa var skol det ord som förekommit flest gånger vilket genererade 118 träffar. Det 

ord som genererade näst mest träffar var ordet byggnad med 71 träffar. Ett av de utvalda 

sökorden genererade inga träffar alls, detta var ordet tennis. För övriga resultat se 

tabellen nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Antalet träffar bland sökorden i förstudien

Förstudie 

Sökord Antal träffar 

Skol. (skola/skolor) 118 

Byggnad 71 

Bryggeri 13 

Fastighet 11 

Disponentvilla 5 

Mat 4 

Fängelse 3 

Odl. (odla/odling) 3 

Plantering 1 

Landskap 1 

Tennis 0 

Totalt: 230 
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6.1.2 Innehållsanalys av Projektbeskrivning 

Dokumentet med titeln ”Projektbeskrivning” (Wehlin 2015) består sammanlagt av 11 

sidor. Sökningen av de 11 orden genererade totalt 42 träffar. Av dessa var byggnad det 

ord som förekommit flest gånger och som genererade 19 träffar. Näst mest träffar var 

ordet skol som resulterade i 14 träffar. Fem av de utvalda sökorden genererade inga 

träffar alls, dessa var mat, plantering, disponentvilla, fängelse och landskap. För övriga 

resultat se tabellen nedan. 

 

Projektbeskrivning 

Sökord Antal träffar 

Byggnad 19 

Skol. (skola/skolor) 14 

Fastighet 4 

Odl. (odla/odling) 3 

Bryggeri 1 

Tennis 1 

Mat 0 

Plantering 0 

Disponentvilla 0 

Fängelse 0 

Landskap 0 

Totalt: 42 

 

Tabell 2. Antalet träffar bland sökorden i projektbeskrivningen 
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6.1.3 Innehållsanalys av Utvecklingsplan 

Dokumentet med titeln ”Utvecklingsplan” (Wehlin & Klerby 2017) består sammanlagt 

av 31 sidor. Sökningen av de 11 orden genererade totalt 163 träffar. I detta dokument 

var skol det ord som använts mest av de utvalda sökorden, vilket genererade 89 träffar. 

Det näst mest använda sökordet var byggnad som fick 33 träffar. Endast ett av de 11 

sökorden resulterade i noll antal träffar, detta var begreppet tennis. För övriga resultat se 

tabellen nedan.  

 

Utvecklingsplan 

Sökord Antal träffar 

Skol. (skola/skolor) 89 

Byggnad 33 

Bryggeri 17 

Fastighet 8 

Odl. (odla/odling) 6 

Mat 3 

Fängelse 3 

Disponentvilla 2 

Plantering 1 

Landskap 1 

Tennis 0 

Totalt: 163 

 

Tabell 3. Antalet träffar bland sökorden i utvecklingsplanen   
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6.1.4 Innehållsanalys sammanfattning 

Mest antal träffar: 

1) Förstudie: skol (118 träffar) och byggnad (71 träffar) 

2) Projektbeskrivning: byggnad (19 träffar) och skol (14 träffar) 

3) Utvecklingsplan: skol (89 träffar) och byggnad (33 träffar) 

 

Minst antal träffar: 

1) Förstudie: tennis (noll träffar) landskap och plantering (1 träff vardera) 

2) Projektbeskrivning: mat, plantering, disponentvilla, fängelse, landskap (noll träffar)  

bryggeri och tennis (1 träff vardera) 

3) Utvecklingsplan: tennis (noll träffar), landskap och plantering (1 träff vardera) 

 

Alla tre dokument hade samma två sökord som gav flest träffar och därmed inkluderas 

som kulturarv, dessa var skol och byggnad. De sökord som genererade noll träffar eller 

endast en träff och därmed exkluderades som kulturarv var i alla tre dokumenten 

sökorden tennis, landskap och plantering. Tennis nämns endast en gång, detta sker i 

Projektbeskrivningen där det redogörs för vad som finns i området Kristineberg, det 

benämns att där tidigare funnits en tennisplan, dock ges inga indikationer på att man vill 

lyfta fram eller utveckla själva tennisen på något sätt (Wehlin 2015, s. 9). Landskap och 

plantering nämns ej i Projektbeskrivningen vilket innebär att dessa är exkluderade, de 

nämns dock både i Förstudien och i Utvecklingsplanen som är betydligt mer omfattande 

dokument (82 sidor respektive 32 sidor).  

 

I Förstudien nämns sökordet plantering under rubriken ”Områdets historia” där det 

beskrivs hur plantering och odling sedan mitten av 1800-talet satt en stor prägel på 

området (Sternö, Nielsén & Weidemann 2015, s. 16). Även i Utvecklingsplanen nämns 

plantering under rubriken ”Kulturhistoriska värden och riksintresse” där en liknande 

beskrivning som i Förstudien används (Wehlin & Klerby 2017, s. 12). I Förstudien 

inkluderas sökordet landskap under ett avsnitt som behandlar topografin för området 

Ringsberg-Kristineberg, detta beskrivs så här: ”Området ligger på en av Växjös kullar, 

vilket innebär en fin utsikt över Växjö från delar av området. Inom området finns det 

flera nivåskillnader, vilket bidrar till ett intressant landskap.” (Sternö, Nielsén & 

Weidemann 2015, s. 20).  
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I Förstudien nämns sökordet bryggeri 13 gånger, fastighet elva gånger, disponentvilla 

fem gånger, mat nämns fyra gånger samt fängelse och odl nämns tre gånger.  

 

I Projektbeskrivningen nämns fastighet fyra gånger och odl tre gånger. Utöver dessa 

tillkom i detta dokument sökorden disponentvilla och fängelse som gav noll träffar 

vilket innebär att dessa två kulturarv exkluderades samt bryggeri som endast gav en 

träff.  

 

I Utvecklingsplanen nämns bryggeri 17 gånger, fastighet åtta gånger, odl sex gånger 

samt mat och fängelse tre gånger. Landskap ska ha genererat en träff i detta dokument, 

efter granskning är den träffen dock inte relevant eftersom den inkluderades via en titel 

som fanns med i litteraturhänvisningen som innehöll detta ord vilket innebär att även 

detta kulturarv exkluderades. 

 

Sett ur ett tidslinjeperspektiv inkluderar det sista dokumentet (Utvecklingsplanen) 

samma kulturarv som de kulturarv som inkluderats i det första dokumentet (Förstudien). 

Det som avviker är att inte alla kulturarv inkluderas i det andra dokumentet 

(Projektbeskrivningen), detta beror troligtvis på vad som ovan nämnts att det 

dokumentet har en mer begränsad omfattning än de andra två. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

32 

6.2 Kvalitativ textanalys 

Som tidigare nämnts analyseras de tre dokumenten separat, detta sker även i 

textanalysen. Utöver detta så kommer analysen att struktureras med hjälp av rubriker 

som enligt studiens syftesformulering (som ämnar undersöka vilka kulturarv som 

inkluderats respektive exkluderats) hänvisar till de fördefinierade kulturarven som 

presenterats i teoriavsnittet. Ett undantag sker i dokumentet ”Projektbeskrivning” där 

dessa rubriker ej tillämpats pga. att dokumentet är så pass kortfattat.  

 

6.2.1 Textanalys av Förstudie 

Datumet för när Förstudien skapades var i januari 2015. Detta dokument är det första av 

de tre dokumenten som använts samt det som är mest omfattande varpå detta dokuments 

analys blir desto rikare i omfång jämfört med de nästföljande två.  

 

Generellt kring Förstudien 

Dokumentets kapitel ”Kulturell inriktning” påvisar att utgångspunkten till Förstudien 

grundas på ett politiskt beslut som menar att området ska fungera som en kulturell 

knutpunkt där finansiering sker både från offentliga håll samt genom företag som verkar 

på ett kulturellt eller kreativt sätt. Vidare lyfts att områdets kulturarv skall tas i 

beaktning och Förstudien ska även bidra med ytterligare utvecklingsförslag som kan 

appliceras på det befintliga kulturarvet. Metoddelen i dokumentet berättar att cultural 

planning använts som metod och att kvalitativa intervjuer genomförts med ett 30-tal 

verksamma personer inom kultur, mat och miljö. Olika typer av workshops har 

implementerats tillsammans med representanter från alla de verksamheter som håller till 

i området, med invånare i Växjö samt med en grupp unga vuxna. Dessutom har ett par 

observationer genomförts i området för att även fånga upp de visuella intryck som 

området ger. Utöver detta har en platsanalys av områdets karaktär genomförts samt en 

skiss som illustrerar de förslag som tagits fram (Sternö, Neilsén & Weidemann 2015, 

s.11-12).  

 

Om man befinner sig i området finns inte tillräckliga medel för att guida besökaren 

kring områdets kulturarv vilket då gör det svårt att förmedla platsens rika kulturhistoria. 

Skyltning med intressant information intill kulturhistoriskt viktiga byggnader är ett sätt 

man kan använda sig av. De få skyltar som finns är tyvärr oläsliga och behöver 

uppdateras samt utökas (Sternö, Neilsén & Weidemann 2015, s. 20). 
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Som tidigare nämnts har de tre dokumenten olika ramar, syften och begränsningar som 

påverkar dess innehåll. I Förstudien har man efter en intervjustudie genomförts 

uppfattat att det finns ett intresse kring skapandet av en kulturell och kreativ mötesplats 

(Sternö, Neilsén & Weidemann 2015, s. 37).  

 

Förstudien har formulerat ett antal frågor som berör rumslighet; Hur kan 

tillgängligheten till området öka? Hur kan kännedomen till området stärkas? Hur kan 

verktyg som synliggör områdets kulturhistoria tas fram? Utöver dessa har ytterligare 

frågor gällande områdets utveckling formulerats; Hur kan behov hos befintliga aktörer i 

området mötas? Hur kan de nyskapande och gränsöverskridande kulturuttrycken i 

Växjö stärkas? Hur kan företagsutvecklingen inom de kulturella och kreativa näringarna 

i Växjö stärkas? Hur kan Växjös vision om att vara Europas grönaste stad stärkas? 

(Sternö, Neilsén & Weidemann 2015, s. 40). Utvecklingsförslagen har tagits fram i tre 

versioner; Small, Medium och Large. Genom deras benämning kan man förstå att 

versionerna är olika omfattande, till exempel är versionen Small mindre i omfattning 

jämfört med versionen Medium och Large (ibid. s. 45). 

 

Byggnader av kulturhistoriskt värde  

I Förstudiens inledning nämns att Ringsberg-Kristineberg är ett unikt område med en 

kulturhistoria som är viktig för staden. Några av de attribut som lyfts fram och som 

anses vara viktiga är bland annat områdets byggnader; Kristinebergsbryggeriet, den 

gamla skolstaden och kvinnofängelsets byggnad (Sternö, Neilsén & Weidemann 2015, 

s. 9). I detta avseende ses Kristinebergsbryggeriet som ett materiellt kulturarv utifrån 

bryggeriets fysiska byggnad som finns kvar. Den gamla skolstaden refererar till de äldre 

och faktiska skolbyggnader som finns i området. Kulturarvet det gamla fängelset som 

jag valt att kalla det benämns i texterna på lite olika sätt, här kallas det exempelvis för 

kvinnofängelset, men de hänvisar alla till samma fängelsebyggnad.  

 

Dokumentet behandlar ett avsnitt där man går in på vad som är attraktivt med en 

specifik plats. Här nämns symbolvärde, vilket handlar om att kultur är meningsskapande 

för den som upplever kulturen. Ett exempel som lyfts är byggnaders säregenhet och det 

faktum att de bevaras är något som bidrar till att en plats eller ett samhälle upplevs som 

mer attraktivt (Sternö, Neilsén & Weidemann 2015, s. 13). Detta har även nämnts i den 

tidigare forskningen av Baarveld, Smit & Dewulf som hävdar att om det byggda 
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kulturarvet bevaras bidrar det med en förhöjd kvalitet och att en stark identitet skapas 

kring området som gör att omgivningen blir mer attraktiv (2013, s. 11-12). Likväl kan 

en accentuering av en plats kulturhistoriska värden vara betydande för människans 

förmåga till meningsskapande. Sedermera framhävs den forskning som påvisar att det 

kulturella utbudet och tillväxt går hand i hand, men att kulturen inte ska ses som ett 

enda verktyg i stadsutvecklingens arbete, utan snarare som en viktig och bidragande del 

i det stora hela (Sternö, Neilsén & Weidemann 2015, s. 13).  

 

Förstudien nämner den gamla Disponentvillan, som på bottenvåningen huseras av 

verksamheten Det fria ordets hus och i de övre två våningarna bor en privat hyresgäst. I 

framtiden ser man behovet av att kunna husera Artist-in-Residence där man kan erbjuda 

skrivrum till olika personer eller föreningar. Det finns även en riktning som går mot att 

utöka verksamheten särskilt för barn både inomhus och utanför, detta anses viktigt för 

det kreativa skapandet. Det är då av relevans att kunna ta del även av ovanvåningarna 

som idag huseras av en privat hyresgäst (Sternö, Neilsén & Weidemann 2015, s. 29).  

Hofs Lifs är en kulturförening som bedriver kulturprojekt och praktikverksamhet i form 

av trädgårdsskötsel, de håller till i ett flertal lokaler i Kristineberg samt så har de kontor 

i det gamla tullhuset (syns på bild i studiens inledning) och ett förråd i Disponentvillans 

källare men även i äldre förråd och garagebyggnader som finns i området. Beroende på 

vilka projekt som är igång så är deras verksamhet mindre eller större, de har dock behov 

av en omvandling i en byggnad så att den blir bättre anpassad till deras kulturella 

projekt. De har även långtgående visioner där de önskar utöka sina verksamheter i 

området, det nämns att de tagit fram ett dokument för hur de vill att området ska 

utvecklas med Solberget samt gångstråket mot Spetsamossen. I det gamla tullhuset som 

ligger precis intill Kulturskolan håller även BSV Arkitekter till (Sternö, Neilsén & 

Weidemann 2015, s. 31-32).  

 

I Förstudiens förslag till utveckling av området som de valt att benämna Small lyfter 

man fram att ett annat sätt som kan bidra till att lyfta fram kulturarvet är uppförandet av 

nya byggnader som blir en kontrast och förstärker de äldre kulturhistoriska byggnader 

som finns i området (Sternö, Neilsén & Weidemann 2015, s. 55). Om man ser till 

studiens syftesformulering som ämnar undersöka vilka kulturarv som har inkluderats 

respektive exkluderats så är kulturhistoriska byggnader inkluderade som kulturarv i 

Förstudien.  
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Kulturella sysselsättningar som musik, dans, teater 

I dokumentet presenteras områdets befintliga verksamheter samt deras behov. 

Regionteatern Blekinge Kronoberg nämns här där det framkommer att deras lokaler inte 

är optimala för en publik verksamhet samt att serveringsmöjligheterna, i kombination 

med teaterbesök, är minimala pga. avsaknaden av kök. En diskussion pågår här mellan 

de tre ägarna av Regionteatern; Växjö kommun, Landstinget Kronoberg och 

Landstinget Blekinge gällande om teatern ska bli ansvarig över institutionen för 

dansområdet som är ett kulturpolitiskt uppdrag. Om detta bestäms behövs nya lokaler. 

En annan diskussion som drivs i Blekinge är varför Blekinge län ska finansiera en teater 

som befinner sig i Växjö, detta har diskuterats i flera omgångar utan att man har kommit 

fram till någon vidare slutsats (Sternö, Neilsén & Weidemann 2015, s. 24-25). Teatern 

är en av de kulturella sysselsättningar och kulturarv som funnits i området under många 

år och som genom ovan beskrivning klart och tydligt utläses att det belyses och 

inkluderas. Det ses som en inkludering eftersom denna diskussion visar att det finns en 

vilja att ordna detta och följaktligen fortsätta att bedriva denna verksamhet. Ett avsnitt i 

dokumentet uttrycker de konkreta behov och idéer som lyfts fram av de som genomfört 

Förstudien. Här nämns då att man eftersöker en scen för pop och rock som har 

möjligheten att ta runt 400-500 personer. Detta motiveras av Nils Hector som arbetar på 

Kafé de Luxe som musik-och nöjesansvarig med att staden på grund av dess frånvaro av 

en stor scen går miste om större band och artister. Samtal förs kring om Kafé de Luxe 

möjligtvis kommer att etablera en sådan scen men att Ringsberg-Kristineberg inte är ett 

aktuellt område. Även om området Ringsberg-Kristineberg inte är aktuell som plats för 

denna framtida musikscen är det ändå kopplat till kulturarvet som finns i området som 

de valt att lyfta fram och är därför relevant att belysa då det här på ett sätt har 

inkluderats (Sternö, Neilsén & Weidemann 2015, s. 34).  

 

En vision nämns kring Det fria ordets hus som har sin verksamhet i den gamla 

Disponentvillan, visionen är framtagen av en grupp ungdomar som via ett projekt 

utvecklat hur Det fria ordets hus verksamhet skulle kunna göras mer attraktiv för 

ungdomar. Förslaget involverar en utomhuspool samt en scen som ska finnas i nära 

anslutning till den gamla Disponentvillan (Sternö, Neilsén & Weidemann 2015, s. 35). 

Scenen som förslag kan inkluderas i studiens syftesformulering där ett kulturarv som 

har definierats är kulturella sysselsättningar i sång, dans och teater. I Förstudiens 

version Small inkluderas kulturarvet kulturella sysselsättningar genom de befintliga 



  
 

36 

verksamheterna som sysslar med exempelvis teater och Det fria ordets hus 

verksamheter (Sternö, Neilsén & Weidemann 2015, s. 51). Versionen Medium kommer 

som två förslag; Medium 1 och Medium 2. De båda förslagen utgår ifrån förslaget Small 

(Sternö, Neilsén & Weidemann 2015, s. 62) det som tillkommer som är kopplat till 

kulturarv är en ny och modern byggnad vars huvudsyfte är att skapa möjligheter för 

Regionteaterns fortsatta verksamhet och utveckling. Detta framhävs bidra positivt till att 

höja nivån på de teaterproduktioner som produceras eftersom den moderna teatern 

kräver en annan typ av scen än vad som finns att tillgå idag. Skillnaden mellan Medium 

1 och Medium 2 är lokaliseringen av var den nya byggnaden ska placeras. Med den nya 

teaterbyggnaden ger den gamla byggnaden för teatern rum åt Ringsbergsskolans behov 

av utökning (ibid. s. 63,65).  

 

Version Large som är det tredje och mest omfattande förslaget innebär att Ringsberg-

Kristineberg knyts samman med Växjös rutnätsstad (som stadens centrala del är 

uppbyggt utifrån) samt Kungsgatans tre bostadskvarter. Detta förslag inkluderar version 

Small och Medium 1, utöver det så tillkommer tre stycken bostadskvarter där en 

stadsmässig front mot Kungsgatan bildas, stadsgator där bottenplan utgörs av lokaler 

samt en ny byggnad framför det gamla bryggeriet där möjlighet för föreningar ges till 

utveckling av olika kulturverksamheter (Sternö, Neilsén & Weidemann 2015, s. 69). 

Här tänker jag att det knyter an ytterligare till områdets definierade kulturarv i form av 

kulturella sysselsättningar som då kan få möjligheten att inkluderas i området i 

framtiden. 

 

Odlingskultur och plantering 

I denna Förstudie har tre olika utvecklingsförslag för området tagits fram, dessa är 

baserade på en analys av de förutsättningar som existerar samt genom kunskap från 

olika exempel i både Sverige och i andra länder. Här nämns trädgård och odling som två 

nyckelord, dessa verksamheter är tydligt knutna kulturarv till området då den 

traditionen funnits sedan 1800-talet. Detta argumenteras med löftet om att dessa 

verksamheter bevaras och utvecklas kan bidra till Växjös vision som är att vara Europas 

grönaste stad. I dokumentets inledning nämns även flera viktiga attribut som utgör 

Ringsberg-Kristineberg och där områdets trädgårdar är ett av dem som belyses (Sternö, 

Neilsén & Weidemann 2015, s. 6-7, 9). Dokumentet belyser områdets kulturhistoriska 

värden där odlingen och planteringen beskrivs som viktiga då de sedan mitten av 1800-
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talet var en omfattande sysselsättning i området och som bidragit till Ringsberg-

Kristinebergs speciella identitet. Odling och plantering förekom även i anslutning till 

skolorna och ingick i deras undervisning, även fängelset hade egna odlingar som de tog 

hand om (Sternö, Neilsén & Weidemann 2015, s. 16). Vidare nämns att hotell- och 

restauranggruppen PM & Vänner hyr en odlingslott på området där de arrenderar ett 

växthus samt odling av kryddor. I framtiden finns här ett behov av att i området kunna 

nyttja en jordkällare och de vill även utveckla någon form av pedagogisk verksamhet 

för barn tillsammans med Ringsbergsskolan med fokus på mat och odling (Sternö, 

Neilsén & Weidemann 2015, s. 28). 

 

Framtidsbilden för området beskrivs att den ska ses som en inbjudande, kulturell och 

grön mötesplats. ”En levande stadsdel där människor i olika åldrar rör sig över dygnets 

alla timmar.” Fem nyckelord lyfts fram, dessa är; publikt, deltagarkultur, 

experimentanda, underifrånperspektiv samt trädgård och odling. Utöver detta så 

beskrivs hur området ska utvecklas, där det kopplat till kulturarv nämns att dess unika 

karaktär och kulturhistoria ska tas tillvara och utvecklas samt med ett fokus på områdets 

trädgårds- och odlingshistoria som man vill lyfta fram och utveckla så att det passar in i 

dagens moderna samhälle (Sternö, Neilsén & Weidemann 2015, s. 44). I versionen 

Small som Förstudien tagit fram inkluderas kulturarvet ”odlingskultur och plantering” 

genom implementeringen av en urban trädgård som lyfter fram områdets kulturhistoria 

samt växthus där odling kan ta form. Parkstråket som ligger ”bakom” byggnaderna i 

området ska förstärkas med nya platser och aktiviteter. Genom platsanalysen och 

intervjustudien har framkommit att området behöver ett ordentligt stadsliv för att 

människor ska röra sig i området mer naturligt. En ny ”målpunkt” som ska bidra till 

detta är trädgård och odling, där man knyter an till områdets kulturhistoria. Detta görs 

genom att trädgården i områdets södra del utvecklas, den odlingslott som PM & Vänner 

hyr utvecklas ytterligare med odling av fruktträd och en utomhusservering med kafé och 

restaurang. Ett nedsänkt växthus till för vinterodling anläggs i trädgården vilket verkar 

resurssnålt (Sternö, Neilsén & Weidemann 2015, s. 48-49).  

 

Bryggeriverksamheten  

I dokumentets inledning nämns Kristinebergsbryggeriet vara en del av det som gör 

området unikt, detta då det vittnar om Växjös industrihistoria (Sternö, Neilsén & 

Weidemann 2015, s. 9). Man nämner att en av de tre institutioner som präglat området 
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är det bryggeri som fanns i Kristineberg från ca 1888-1970 (Sternö, Neilsén & 

Weidemann 2015, s. 16). Förstudien belyser att kommunen presenterat ett förslag på en 

etablering av ett mikrobryggeri (Sternö, Neilsén & Weidemann 2015, s. 34). Detta är en 

tydlig inkludering av kulturarvet ”bryggeriverksamhet” som präglat området Ringsberg-

Kristineberg (Lissing 2015, s. 16). I versionen Small inkluderas kulturarvet genom att 

man uttrycker att man vill ta vara på det gamla bryggeriets jäskammare och att detta är 

något som måste undersökas vidare kring vad det eventuellt skulle kunna utvecklas till 

(Sternö, Neilsén & Weidemann 2015, s. 48). Jäskammaren omnämns symbolisera och 

utgöra ”en viktig del av områdets karaktär och industrihistoria”. Alternativ som 

framförs kring hur denna kan lyftas fram är att dess ”entré” öppnas upp och synliggörs 

bakom ett glasparti. Detta synliggör bryggeriverksamheten som kulturarv. Eventuellt 

skulle någon framtida aktör även kunna bedriva verksamhet där nere i själva 

jäskammaren (Sternö, Neilsén & Weidemann 2015, s. 55).  

 

Versionen Large lägger ytterligare fokus kring det gamla bryggeriets potential i 

jäskammaren och hur den kan utvecklas. Den beskrivs vara särskilt uppmärksammad 

och intressant enligt många som fått vara med och tycka till i Förstudien. Här menar 

man att det dessutom finns en nytta att synliggöra själva jäskammaren för att det då 

samtidigt framhäver historien och för att det drar nytta av lokala och unika 

förutsättningar som redan finns i området (Sternö, Neilsén & Weidemann 2015, s. 70).  

 

Skolstaden 

I dokumentets inledning nämns att bland annat den gamla skolstaden är en viktig del av 

området (Sternö, Neilsén & Weidemann 2015, s. 9). En av de tre institutioner som har 

präglat området menar man varit skolorna i området som funnits sedan 1870-talet. Vad 

gäller riksintressen så är främst Ringsbergsskolan berörd då dess byggnad representerar 

och vittnar om den gamla skolstaden Växjö (Sternö, Neilsén & Weidemann 2015, s. 

16). Förstudien belyser områdets skolor och lyfter fram att Ringsbergsskolan är en av de 

få skolor som ligger centralt i Växjö som det då råder brist på menar man. Situationen 

här är att skolan saknar kök och matsal, varpå man har löst detta genom att en matsal 

istället inretts i Kulturskolan som ligger en bit bort i området. Utöver detta saknas även 

idrottshall vilket då betyder att idrottsundervisningen hålls i en annan skola som ligger 

en bit bort. I framtiden vill man här utöka skolan med ytterligare klassrum som då 

endast är möjligt om Regionteatern stannar kvar i sina nuvarande lokaler. Förskolan 
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Stentrollet verkar i den gamla rektorsbostaden som ligger vid Kulturstråkets slut, den 

har en kulturinriktning och kommer att fortsätta sin verksamhet som den gör i dagsläget. 

Restaurangskolan som har sin verksamhet i Ringsberg-Kristineberg nämner man har för 

avsikt att lämna området (Sternö, Neilsén & Weidemann 2015, s. 25-27).  

 

Vidare talar man om Kulturskolan som är verksam inom bild, teater, dans och musik 

och omfattar runt 1700 elever samt 60 lärare. Huvudbyggnaden är densamma som det 

gamla bryggeriet. Verksamhet bedrivs även i andra skolor samt i Bergendahlska gården. 

Behov som finns är en danssal, man vill även flytta undervisningen i slagverk från 

Bergendahlska gården närmare Kulturskolan. Ytterligare finns intresset att vara med 

och utveckla ett kulturhus inriktat mot barn och så finns ett behov av en mellanstor scen 

som rymmer en publik på runt 400 personer (Sternö, Neilsén & Weidemann 2015, s. 

30).  

 

Förstudien nämner en vision som kallas GreenHouse Växjö där visionen är ett 

flervåningshus vars koncept inkluderar odling, mat, kultur, småskalig företagsamhet, 

hållbar utveckling m.m. Den ideella föreningen Miljöresurs Linné har en vision kring en 

utveckling av ett slags center för kunskap och resurser kring ekologisk matomställning, 

centralt i detta är kompetensutveckling för kockar som arbetar i offentliga miljöer som 

skolbespisning samt inom vården med syftet att bidra till en ekologisk omställning 

(Sternö, Neilsén & Weidemann 2015, s. 35). Här inkluderas bland annat skolstaden som 

kulturarv (Lissing 2015, s. 12-13) i form av den undervisning som genom detta förslag 

kan komma att bedrivas. I versionen Small inkluderas skolstaden som kulturarv genom 

den vision som porträtteras i Förstudien där de nämner att de befintliga verksamheterna 

kommer att inkluderas (där i detta fall skolverksamheter inräknas) och man nämner att 

det tillsammans utgör en grund samt resurs för områdets framtida utveckling (Sternö, 

Neilsén & Weidemann 2015, s. 48). Versionen Medium kommer som två förslag; 

Medium 1 och Medium 2. Skillnaden mellan Medium 1 och Medium 2 är lokaliseringen 

av var den nya byggnaden ska placeras. Med den nya teaterbyggnaden ger den gamla 

byggnaden för teatern rum åt Ringsbergsskolans behov av utökning (ibid. s. 63, 65).  

 

Det gamla fängelset 

I dokumentets inledning nämns att Ringsberg-Kristineberg är ett unikt område med en 

kulturhistoria som är viktig för staden. Bland de attribut som lyfts fram är 
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kvinnofängelsets byggnad en viktig del att lyfta fram (Sternö, Neilsén & Weidemann 

2015, s. 9). Man nämner även att fängelset är en av tre institutioner som har präglat 

området och som var verksamt mellan åren 1848-1995 (Sternö, Neilsén & Weidemann 

2015, s. 16). Några ytterligare omnämnanden kring fängelset påträffas inte mer än det 

ovan nämnt.   

 

Matkulturen 

PM & Vänner vill utveckla någon form av pedagogisk verksamhet för barn tillsammans 

med Ringsbergsskolan där fokus ligger på mat och odling (Sternö, Neilsén & 

Weidemann 2015, s. 28). En önskan finns dessutom om att inrätta en modern saluhall, 

där Höganäs saluhall står som förebild (Sternö, Neilsén & Weidemann 2015, s. 34). 

Detta menar man är start kopplats till stadens kulturhistoria som under 1800-talet 

huserat ett flertal schweizerier i området (Lissing 2015, s. 7). Visionen GreenHouse 

Växjö som ovan nämnts är ett koncept som inkluderar odling tillsammans med mat, 

kultur osv. Här har den ideella föreningen Miljöresurs Linné en framtidssyn kring en 

utveckling av ett slags center för kunskap och resurser kring ekologisk matomställning, 

centralt i detta är kompetensutveckling för kockar som arbetar i offentliga miljöer som 

skolbespisning samt inom vården med syftet att bidra till en ekologisk omställning. Här 

inkluderas matkulturen som kulturarv i och med att det är maten som är en del av 

huvudfokuset i detta koncept (Sternö, Neilsén & Weidemann 2015, s. 35). I versionen 

Small inkluderas matkulturen som kulturarv genom att företaget PM & Vänner ämnar 

att utvecklas ytterligare med en utomhusservering med kafé och restaurang (Sternö, 

Neilsén & Weidemann 2015, s. 49).  

 

Exkluderade kulturarv 

De ovan nämnda kulturarven är alltså de som har inkluderats i Förstudien av de som 

fördefinierats. 7 av 9 kulturav inkluderades vilket innebär att 2 stycken kulturarv har 

exkluderats. Dessa är landskapet och den varierande terrängen samt tenniskulturen.                                                    
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6.2.2 Sammanfattning av Förstudie  

Förstudien är det första dokumentet av de tre dokumenten som analyseras. 

Utgångspunkten till dokumentet grundades på ett politiskt beslut som menar att området 

ska fungera som en kulturell knutpunkt med finansiering både från offentliga håll samt 

genom företag som verkar antingen kulturellt eller kreativt. De kulturarv som har 

inkluderats i Förstudien är byggnader av kulturhistoriskt värde; detta genom att 

områdets kulturhistoriska byggnader anses viktiga för platsens karaktär samt att dessa 

äldre byggnader kontrasterar till de eventuella nya byggnader som kan tillkomma. 

Bland de äldre byggnaderna nämns Kristinebergsbryggeriets byggnad, de gamla 

skolbyggnaderna, det gamla fängelset och Disponentvillan. Kulturella sysselsättningar 

som musik, dans, teater har inkluderats som kulturarv genom att Förstudien belyser 

diskussionen kring Regionteaterns behov av nya lokaler för att de ska kunna fortsätta 

bedriva sin verksamhet. En scen för pop/rock nämns vara ett av de behov som finns och 

motiveras med att staden annars går miste om större band och artister. Det fria ordets 

hus kulturella verksamheter kan göras mer attraktivt för ungdomar vilket har 

framkommit genom en vision som har presenterats. Ett annat kulturarv som inkluderats 

är odlingskultur och plantering som ses som en av de viktigaste kulturhistoriska 

traditionerna i området då det funnits där sedan 1800-talet. Detta kulturarv kommer att 

genomsyra platsen då man vill ta vara på och utveckla detta så att det passar in i dagens 

moderna samhälle. Bryggeriverksamheten inkluderas som kulturarv genom att det 

berättas vara en av de tre institutioner samt byggnader och verksamheter som bidragit 

med att göra området unikt. Man vill ta tillvara på detta kulturarv genom att eventuellt 

synliggöra jäskammaren som hör till bryggeriet. Skolstaden inkluderas som kulturarv 

eftersom det är en av de tre institutioner som varit viktiga för området och dess identitet. 

I Förstudien inkluderas skolan genom att man belyser de brister som finns och som bör 

åtgärdas då man vill bevara den i området eftersom det dessutom är ett riksintresse. Det 

gamla fängelset inkluderas delvis som kulturarv genom att det omnämns vara en av de 

tre institutioner som präglat området. Matkulturen inkluderas som kulturarv genom 

saluhallen som kan komma att inrättas, genom PM & Vänners pedagogiska verksamhet 

där man vill jobba med mat och odling samt i visionen GreenHouse Växjö som ämnar 

inkludera odling tillsammans med mat och kultur. Maten som kulturarv kan även 

inkluderas genom de framtida restauranger, kaféer och uteserveringar som planeras 

anrättas. De kulturarv som exkluderades av de fördefinierade kulturarven var landskapet 

och den varierande terrängen samt tenniskulturen.                                                    
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6.2.3 Textanalys av Projektbeskrivning 

Datumet för när Projektbeskrivningen skapades var i september 2015. Detta dokument 

är mindre omfattande och består endast av totalt 11 sidor och av dess innehåll har endast 

tre sidor varit av relevans att analysera då de övriga sidorna ej har varit relevanta utifrån 

studiens syfte. Innehållet som går att analysera är därför markant mindre än de två andra 

dokumenten som använts. På grund av denna analysdels ringa innehåll har endast en 

rubriksättning använts eftersom innehållet är så pass komprimerat/litet. Det 

framkommer inte vilkas åsikter det är som ligger till grund för Projektbeskrivningen. 

 

Kulturarvsinkludering i Projektbeskrivningen 

I Projektbeskrivningen inleds dokumentet med ett stycke som benämns ”Bakgrund”, där 

belyses Ringsberg-Kristinebergs kulturhistoria som identifieras särskilt genom dess 

karaktärsfulla byggnader och vildvuxna trädgårdar. Här tolkar jag att kulturhistoriska 

byggnader inkluderas som kulturarv genom att dokumentet nämner områdets 

”karaktärsfulla byggnader” som då hänvisar till alla de kulturhistoriska byggnader som 

området omges av (Lissing 2015). De vildvuxna trädgårdarna kan kopplas till kulturavet 

som handlar om odlingskultur och plantering som dessa trädgårdar är sprungna ur.   

Ringsberg-Kristineberg som fastighet är av riksintresse för kulturmiljö då det 

geografiskt sett ligger inom rutnätsstaden Växjö. Under dokumentets avsnitt som 

behandlar ”Förväntade effekter” nämns att området ämnar bli en grön mötesplats där 

bland annat trädgård och odling förväntas utgöra en viktig grund. Även här inkluderas 

kulturarvet odlingskultur och plantering i form av deras formulering kring trädgårdar 

och odling samt genom uttrycket ”grön mötesplats” som då också syftar till kulturarvet 

odling och plantering (Wehlin 2015, s. 2).  

 

Under rubriken ”Nuläge” presenteras områdets nuvarande byggnader och deras 

respektive aktiviteter. De byggnader och dess verksamheter som nämns är 

Ringsbergsskolan, Kristinebergshuset, Regionteatern, Ringsbergsbyggnaden, 

Restaurangskolan, den gamla rektorsbostaden (som idag är förskola), en gammal 

trädgård från fängelsedirektören Rut Grubbs tid, Disponentvillan som hyrs ut till Det 

Fria Ordets Hus samt dess bakomliggande trädgård där det tidigare funnits en 

tennisplan, den gamla bryggeribyggnaden som idag används av Kulturskolan samt intill 

denna en parkering där det under ligger delar av den gamla jäskammaren som hörde till 

bryggeriet (Wehlin 2015, s. 9-10). De kulturarv som inkluderats här är skolstaden i och 
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med de skolor som nämns och som finns i området. Kulturella sysselsättningar genom 

Regionteatern. Kulturhistoriska byggnader genom de byggnader som påtalats. 

Odlingskultur och plantering genom att man nämnt trädgårdar, odling och plantering. 

Det gamla bryggeriet påtalas både genom dess byggnad samt diskussion kring den 

underliggande jäskammaren. 

 

Exkluderade kulturarv 

De kulturarv som inte inkluderats var tenniskulturen (om än tennisplanen noteras anser 

jag ej att det innebär att själva kulturen och kulturarvet kring tennis belyses), landskapet 

och den varierande terrängen, matkulturen samt det gamla fängelset. 

 

6.2.4 Sammanfattning av Projektbeskrivning  

Projektbeskrivningen är det andra dokumentet av de tre dokumenten som analyseras. 

Detta dokument är mindre omfattande än de tre andra dokumenten och har endast tittat 

övergripande på vad som kommer att inkluderas i utvecklingen av området Ringsberg-

Kristineberg. Odlingskulturen och plantering är ett kulturav som tillsammans med 

kulturhistoriska byggnader framträder och ses som viktigt för området. Området ämnar 

ses som en ”grön mötesplats”. Skolstaden som kulturarv träder fram genom de skolor 

som nämns finnas i området och som är viktiga tillsammans med de kulturella 

verksamheterna i form av Regionteatern och Det fria ordets hus. Det gamla bryggeriet 

omnämns även där man talar om den underliggande jäskammaren som kan tas tillvara 

på och utvecklas. I detta dokument var det fler kulturarv som exkluderades. Dessa var 

tenniskulturen, landskapet och den varierande terrängen, matkulturen samt det gamla 

fängelset. 
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6.2.5 Textanalys av Utvecklingsplan 

Utvecklingsplanen genomfördes mellan november 2015 och januari 2017. Det är det 

sista dokumentet som kommer att analyseras. Genom detta dokument kan utrönas vad 

av det fördefinierade kulturarvet som har inkluderats respektive exkluderats. 

Inledningsvis nämns att arbetet är framtaget med hjälp av metoden cultural planning där 

invånarinflytande har varit en bidragande del. Växjös befolkning har blivit tillfrågade 

kring vad området Ringsberg-Kristineberg skulle kunna tillföra till staden för att öka 

dess attraktivitet. Behovsanalyser har genomförts av berörda förvaltningar samt även en 

kulturhistorisk förundersökning (Wehlin & Klerby 2017, s. 2). Här poängteras att man i 

arbetet med denna utvecklingsplan också lagt fokus vid traditioner, kreativitet och 

framtidstro i arbete med att stärka Ringsberg-Kristinebergs identitet (Wehlin & Klerby 

2017, s. 7). En arbetsgrupp och en styrgrupp har tillsammans med cultural mapping-

processens deltagare (650 invånare) samt kulturaktörer och företagare kommit fram till 

det utvecklingsplanen tagit fram. Cultural mapping är den del i cultural planning-

metoden där områdets (Ringsberg-Kristineberg) ”själ” ringas in och i detta fall är av 

intresse att utröna vad av det fördefinierade kulturarvet som inkluderats respektive 

exkluderats (Wehlin & Klerby 2017, s. 7-8).  

 

Byggnader av kulturhistoriskt värde  

I dokumentets avsnitt kring områdets framtidsbild i Utvecklingsplanen målar man upp 

visionen kring utveckling områdets gröna ytor som nu omfattas av uterum, 

trädgårdsoaser och odling och som verkar i samklang med de vackra kulturhistoriska 

byggnaderna (Wehlin & Klerby 2017, s. 3). Den gamla Disponentvillan inkluderas som 

kulturarv och kommer att finnas kvar i området där Det fria ordets hus fortsätter med sin 

verksamhet, hyresgästen på de övre planen kommer att flytta ut vilket kommer att 

möjliggöra för en utveckling av den verksamhet som finns på plats (Wehlin & Klerby 

2017, s. 22).  

 

Kulturella sysselsättningar som musik, dans, teater 

Utvecklingsplanens framtidsbild innebär även att området ses som en inbjudande 

mötesplats som är grön, kulturell och kreativ. Ett nytt scenkonsthus hävdas bidra till 

platsens kulturella kärna. I området finns en miljö som präglas av olika former av 

kulturutövning. Musikens roll framhävs vara en viktig del genom den professionella 

musikscen som finns att åtnjuta i samband med god mat i en vacker kulturmiljö. 
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Grönområdet lyfts fram som områdets hjärta med plats för picknickar och kulturskolans 

orkestrar den tid på året då vädret tillåter (Wehlin & Klerby 2017, s. 3). Konsten och 

kulturens egenvärde och ekonomiska effekter lyfts fram som viktiga utgångspunkter att 

beakta i planeringen av detta område. Detta genom att säkerställa att de har 

förutsättningar att kunna verka och utvecklas (Wehlin & Klerby 2017, s. 15). Precis 

som i föregående dokument påtalas Regionteatern Blekinge Kronoberg som funnits i 

området sedan 80-talet som har lokaler som ej är optimala då dessa är trångbodda både 

vid repetitioner och föreställningar. Ett café finns i anslutning som ofta används då 

teaterarrangemang hålls i samband med att mat serveras pga. avsaknad av kök. För att 

upprätthålla och verka likt en modern scenkonstinstitution krävs bättre förutsättningar 

(Wehlin & Klerby 2017, s. 18).  

 

Som utvecklingsförslag kvarstår likt Förstudiens förslag där Regionteatern måste få en 

annan placering som gynnar både själva teatern samt Ringsbergsskolan som då kan få 

mer utrymme där det behövs. På en plats i området där det idag finns ett grönområde 

och en parkeringsplats nämns att möjlighet finns att uppföra ett scenkonsthus, detta 

placeras då vid den mest tydliga entrén som hävdas vara via Västergatan så att det 

signalerar områdets kulturella karaktär. Ett argument som är till fördel för skapandet av 

ett nytt scenkonsthus är att det i sig har ett starkt symbolvärde där Växjö som kommun 

då även kan ses ligga i framkant (Wehlin & Klerby 2017, s. 19). Bergendahlska gården 

som även finns i området har ingen särskild kulturhistorisk vikt vad gäller dess fysiska 

utformning men den har fungerat som mötesplats för ungdomar sedan 1960. Musikhuset 

har huserat i delar av byggnaden sedan 2001 men deras replokaler togs över av 

Studiefrämjandet efter ett tag. Här finns idag ett flertal verksamheter som verkar i 

samma anda och som kommer att fortsätta med det framöver. En annan del som tas upp 

är ett område där ett plåtskjul, en förrådslänga på ca 200 kvm och ett större garage på ca 

200 kvm kommer att utvecklas till ett småskaligt kluster för företagsamhet inom 

hållbarhet och konstnärliga former (Wehlin & Klerby 2017, s. 21).  

 

Ett annat grönområde har bestämts ska ge plats åt ett fyravåningshus till för bostäder på 

tredje och fjärde våningen.  Bottenplan och andra våningsplanet kommer bli 

verksamhetsytor till för Kulturskolan. Bostadsbygget motiveras med att det på ett 

naturligt sätt implementerar att människor rör sig i området dygnets alla timmar vilket 

är viktigt för att platsen ska uppfattas som levande och trygg. Kulturskolan har anor 
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ifrån 1947 men hette då kommunala musikskolan, den har sedan utvecklats till det den 

är idag men har under lång tid varit verksam inom musik och därefter utvecklats och 

adderat dans, bild och teater (Wehlin & Klerby 2017, s. 22). Detta kan även ses som ett 

kulturarv som hamnar under kategorin skolstaden.  

 

Odlingskultur och plantering 

Även detta kulturarv inkluderas i Utvecklingsplanens framtidsbild, som ovan nämnts 

framhävs här att området ses som en inbjudande mötesplats som är grön, kulturell och 

kreativ. Dessutom har en utveckling genomförts med de gröna ytorna som nu omfattas 

av uterum, trädgårdsoaser och odling tillsammans med de vackra kulturhistoriska 

byggnaderna (Wehlin & Klerby 2017, s. 3). Odlingskulturen är ett av de kulturhistoriska 

värden som Utvecklingsplanen tar avstamp ifrån (Wehlin & Klerby 2017, s. 11). Ett 

småskaligt kluster för företagsamhet inom hållbarhet och konstnärliga former kommer 

att utvecklas, där man vill sammanfoga det tillsammans med odlingskulturen som finns 

i området, genom exempelvis en vinterträdgård. Dessa verksamheter ses som en fin 

balans till områdets förvandling med nya bostäder samt det bryggeri som ska inrättas 

(Wehlin & Klerby 2017, s. 21). Disponentvillans trädgård ska synliggöras bättre och 

bevaras som den ser ut (Wehlin & Klerby 2017, s. 22). Slutligen inkluderas en 

parkering med grönområde som idag används till odling och där även rester av 

fängelsets gamla trädgård finns. Med detta område vill man bevara odlingen men 

omvandla parkeringen till en allmän park och torgyta. Områdets gamla trädgårdar med 

fruktträd och rosrabatter vill man bevara för att det är en viktig kulturhistorisk 

tillbakablick på Ringsberg-Kristineberg (Wehlin & Klerby 2017, s. 23-24). En 

motivering som lyfts sett ur ett kulturarvsperspektiv kring odling och gröna områden är 

att det är av vikt att områdets grönstruktur ges en förstärkning (Wehlin & Klerby 2017, 

s. 25).  

 

Bryggeriverksamheten  

Bryggeriverksamheten inkluderas som ett av de viktigare kulturarven att på något sätt ta 

i beaktning och bevara i området (Wehlin & Klerby 2017, s. 11). Under en 

grusparkering i området finns det gamla bryggeriets jäskamrar, ovan dessa vill man låta 

bygga ett bryggeri med en intilliggande bryggpub och bryggträdgård. Man vill även 

bevara de gamla stenmursväggarna som finns nere i jäskammaren eftersom det är en 

tidstypisk detalj som är viktig att bevara och synliggöra om möjligt. Bryggeriet menar 
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man kommer att bidra till att området får en förhöjd status som kan stärka Växjös 

identitet där mat och dryck ses som central (Wehlin & Klerby 2017, s. 23).  

 

Skolstaden 

Skolstaden är ett av områdets riksintressen och är därför av stor vikt att inkludera och 

bevara (Wehlin & Klerby 2017, s. 11). Utvecklingsplanen har utformat en skiss där 

områdets utvecklingsområden presenteras. Av de kulturarv som fördefinierats 

inkluderas skolstaden; detta bland annat genom förskolan Stentrollet som förblir 

verksam i området. Detta motiveras med att förskolan bidrar till en åldersspridning samt 

en rörelse i området över dagen vilket är något som man gärna vill se ökar. 

Ringsbergsskolan som funnits sedan år 1911 är trångbodd och här poängteras att varken 

bespisning och idrottshall finns vilket är något som man vill ändra på (Wehlin & Klerby 

2017, s. 18). Som utvecklingsförslag kvarstår likt förstudiens förslag där Regionteatern 

måste få en annan placering som gynnar både själva teatern samt Ringsbergsskolan som 

då kan få mer utrymme där det behövs. Att själva skolbyggnaden bibehålls till 

skolverksamhet är mycket viktigt med tanke på områdets kulturhistoria där skolstaden 

haft en viktig roll (Wehlin & Klerby 2017, s. 19). En ytterligare positiv aspekt som 

denna nya byggnad bidrar med är den samlokalisering som till viss del kan fungera då 

den kan nyttjas som övningslokal vilket leder till en effektivisering då den har möjlighet 

att användas flera tidpunkter på dygnet (Wehlin & Klerby 2017, s. 20). 

 

Ett grönområde har bestämts ska ge plats åt ett fyravåningshus till för bostäder på tredje 

och fjärde våningen. Bottenplan och andra våningsplanet kommer bli verksamhetsytor 

till för Kulturskolan. Bostadsbygget motiveras med att det på ett naturligt sätt 

implementerar att människor rör sig i området dygnets alla timmar vilket är viktigt för 

att platsen ska uppfattas som levande och trygg. Kulturskolan har anor ifrån 1947 men 

hette då kommunala musikskolan, den har sedan utvecklats till det den är idag men har 

under lång tid varit verksam inom musik och därefter utvecklats och adderat dans, bild 

och teater (Wehlin & Klerby 2017, s. 22). Detta har även nämnts under rubriken 

”Kulturella sysselsättningar som musik, dans, teater” eftersom det både handlar om 

skolstaden som kulturarv samt om kulturella sysselsättningar. 
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Det gamla fängelset 

Det gamla fängelset som kulturarv nämns endast en gång i Utvecklingsplanen, detta är 

under kapitlet ”Förutsättningar och utgångspunkter för förslagen i utvecklingsplanen” 

med underrubriken ”Kulturhistoriska värden och riksintressen”. Dokumentet fastslår att 

det är tre stycken institutioner som har präglat området och det första som nämns är 

fängelset, som var i bruk mellan år 1848-1995. Att fängelset med sin långtgående 

verksamhet präglat området vill man påpeka men några ytterligare inkluderingar kring 

detta kulturarv nämns inte (Wehlin & Klerby 2017, s. 11).  

 

Matkultur 

Det gamla bryggeriet som idag används av Kulturskolan är ej lämplig till denna 

verksamhet pga. trångboddhet och ljudläckage. Här lyfts alternativet att byggnaden 

utvecklas till ett företagshotell där företag med kreativa inriktningar på exempelvis mat 

kan verka (Wehlin & Klerby 2017, s.23). Bryggeriet som planeras inrättas kommer 

troligtvis även att inhysa någon form av matservering vilket knyter an till de forna 

schweizerier som fanns i området under 1800-talet där mat och dryck serverades 

(Lissing 2015, s. 7).  

 

Exkluderade kulturarv 

De ovan nämnda kulturarven är de som har inkluderats i Utvecklingsplanen av de 

kulturarv som fördefinierats. Precis som i Förstudien var här sju av nio kulturarv 

inkluderade vilket innebär att två stycken kulturarv exkluderades. Dessa var landskapet 

och den varierande terrängen samt tenniskulturen.  

 

6.2.6 Sammanfattning av Utvecklingsplan  

Utvecklingsplanen är det tredje och sista dokumentet som analyseras. Arbetet är 

framtaget med hjälp av metoden cultural planning och där kulturaktörer, företagare 

tillsammans med 650 stycken invånare i Växjö har varit med och bidragit med sina 

synpunkter kring Ringsberg-Kristineberg. De kulturarv som har inkluderats i 

Utvecklingsplanen är byggnader av kulturhistoriskt värde; detta genom att de omnämns 

i visionen kring hur området kommer att se ut i framtiden och att dessa byggnader där 

ses tillsammans med ett annat fördefinierat kulturarv som är odlingskultur och 

plantering som beskrivs genom att platsens kulturhistoriska trädgårdar och odlingar 

kommer att utvecklas och synliggöras på olika sätt. Även den gamla Disponentvillan 
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inkluderas som kulturhistorisk byggnad men även genom kulturavet kulturella 

sysselsättningar då deras verksamheter kommer att främjas och utökas. Ett nytt 

scenkonsthus lyfter fram den kulturella sysselsättningen där musik, dans och teater kan 

verka. Bryggeriverksamheten inkluderas och ses som ett av de viktigare kulturarven i 

området där den forna verksamheten kommer att tas tillvara genom att man skapar ett 

nytt bryggeri och även utvecklar jäskammaren som även nämndes i de båda föregående 

dokumenten. Skolstaden som är ett riksintresse förblir en viktig del av området och här 

läggs vikt vid att hitta bra lösningar till de lokaler som saknas. Det gamla fängelset 

nämns endast en gång i dokumentet och detta är i samband med områdets 

kulturhistoriska värden där fängelset är en av de tre institutioner som har präglat 

området. Matkultur som kulturarv inkluderas genom det gamla bryggeriets eventuella 

utveckling till förmån för företagare inom exempelvis mat samt det framtida bryggeriets 

matservering som kommer att utvecklas. De kulturarv som har exkluderats i 

Utvecklingsplanen är samma som i Förstudien tenniskulturen och landskapet och den 

varierande terrängen.  
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7 Analys 

Analysen kommer att presenteras i två delar där den första delen behandlar 

innehållsanalysen och den andra delen behandlar textanalysen. Studiens syfte och 

frågeställningar kommer att tillämpas och begreppen som återfinns i teorin kommer att 

användas för att förklara olika aspekter som kommit fram genom analysen. 

 

7.1 Innehållsanalysen 

Den kvantitativa innehållsanalysen fungerar som tidigare nämnt som ett översiktligt 

komplement till textanalysen och ger en snabb överblick kring vilka kulturarv som 

inkluderats respektive exkluderats samt hur frekvent i de tre utvalda dokumenten. 

Studiens syfte handlar då om att undersöka vilka kulturarv som har inkluderats 

respektive exkluderats i området Ringsberg-Kristineberg genom planeringsmetoden 

cultural planning. I de sökningar som genomfördes i de tre dokumenten användes 

sökorden; skol, byggnad, bryggeri, fastighet, disponentvilla, mat, fängelse, odl, 

plantering, landskap och tennis.  

 

Inkludering av kulturarv 

Hur ser då inkluderingen respektive exkluderingen av kulturarv ut i de tre dokumenten? 

De två sökord som fått flest träffar var sökorden skol och byggnad. Detta kan bero på att 

skolorna i området Ringsberg-Kristineberg är av riksintresse och att de därför är av vikt 

att inkluderas i dokumenten och därmed omnämns så många gånger (Länsstyrelsen 

2017). Men det kan även bero på den enkla anledningen att det finns verksamma skolor 

i området och att de därför inkluderas och omnämns så pass ofta. Varför det andra mest 

förekommande sökordet blev byggnad tolkar jag utifrån den tidigare forskningen som 

säger bevarandet av det byggda kulturarvet anses förhöja ett områdes ansedda kvalitet 

och bidra till att en stark identitet skapas och dessutom gör det även att omgivningen 

blir mer attraktiv (Baarveld, Smit & Dewulf 2013, s. 11-12). Byggnaders inkludering 

kan bero på att det finns kunskap kring områdets byggnader och deras kulturhistoriska 

värden och att det är därför de inkluderas så pass frekvent i dokumenten. Detta baserar 

jag på att två av de tre dokumenten (alla utom det minst omfattande dokumentet) 

innehar varsitt kapitel som handlar om områdets kulturhistoria där områdets byggnader 

omnämns (Sternö, Neilsén & Weidemann 2015, Wehlin & Klerby 2017).  
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Bryggeri och fastighet är två stycken sökord som har frambringat ganska många träffar i 

både Förstudien och i Utvecklingsplanen (se tabell 1 och 2), fastighet kan ses som en 

synonym till byggnad och går därför under liknande förklaring. Bryggeri är kopplat till 

det kulturhistoriska Kristinebergsbryggeriet som räknas till en av de tre viktiga 

institutioner som präglat området. Det omnämns precis som byggnader under rubriken 

”kulturhistoria” i båda dokumenten och det är en förklaring till varför det inkluderas så 

frekvent i dokumenten (Sternö, Neilsén & Weidemann 2015, Wehlin & Klerby 2017).  

Inkluderingen av kulturarv har i alla tre dokumenten genom mina fördefinierade sökord 

lagt störst fokus på skolor, byggnader, fastigheter och bryggeriet då dessa är de som 

genererat mest träffar. De som har genererat mest träffar är de kulturarv som ovan 

förklarats genom att de är viktiga institutioner (skolan, bryggeriet) samt byggnader och 

fastigheter som kan inräknas till det byggda kulturarvet och där den tidigare forskningen 

förklarat vikten av den för ett område eller samhälle (Riksantikvarieämbetet 2017, 

Baarveld, Smit & Dewulf 2013, s. 11-12). 

 

Exkludering av kulturarv  

Ett flertal sökord inkluderas inte i Projektbeskrivningen, dessa är; mat, plantering, 

disponentvilla, fängelse och landskap. Utöver dessa ger även sökorden bryggeri och 

tennis endast en träff vardera. Varför dessa inte inkluderas beror troligtvis på att 

dokumentet endast består av elva sidor vilket då innebär att det inte är lika omfattande 

som de andra två dokumenten. Dokumentet går inte in på detaljer, likt dess namn 

beskriver det endast själva projektet och där ingår de mest övergripande delarna så som 

exempelvis områdets skolor eller fastigheter och byggnader (Wehlin 2015). Plantering 

och landskap förekommer endast en gång vardera även i Förstudien och i 

Utvecklingsplanen, även sökordet odl (odling) har inte genererat jättemånga träffar. 

Detta kan verka konstigt då dessa kulturarv kommer fram desto mer genom studiens 

textanalys. En förklaring till detta kan vara att mina valda sökord inte stämmer överens 

med de termer som använts i dokumenten. Exempelvis har jag märkt att ord som 

trädgård och grönområden använts desto mer än plantering, landskap och olika former 

av ordet odling i dokumenten. Hade dessa sökord valts istället hade det troligtvis 

genererat ett annat resultat. Tennis omnämns inte i varken Förstudien eller i 

Utvecklingsplanen, i Projektbeskrivningen inkluderas det en gång men det är endast 

under en beskrivning där man nämner att det funnits en tennisplan i trädgården som 

ligger intill Disponentvillan (Wehlin 2015).    
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Skillnader i dokumenten 

Det som skiljer sig dokumenten emellan beträffande vad som inkluderats respektive 

exkluderats syns tydligast i Projektbeskrivningen som inte inkluderar lika många 

kulturarv som Förstudien och Utvecklingsplanen. Detta beror troligtvis på 

Projektbeskrivningens omfattning och att det inte går in på detaljer på samma sätt som 

de övriga dokumenten gör. 

 

7.2 Textanalysen 

Enligt studiens teoretiska referensram har jag identifierat nio stycken kategorier av 

kulturarv i området Ringsberg-Kristineberg. Studien använder sig av ett humanistiskt 

perspektiv som betonar människans egen mening och erfarenhet vilket nämns i teorin 

(Cresswell 2013, s. 162) och går att tillämpa på vilka kulturarv det är som valts ut och 

inkluderats i de tre utvalda dokumenten. Detta eftersom det är människor som valt ut 

vad som har inkluderats och inte, dessa människor har egna erfarenheter och 

värderingar som påverkar vad man finner intressant eller värt att bevara och lyfta fram, 

samt vad man inte finner intressant eller värt att bevara och lyfta fram.  

 

Studiens teoretiska begrepp 

Kulturmiljö som återfinns som begrepp i teorin är den miljö som präglats av 

människans aktivitet genom olika kulturella verksamheter (Riksantikvarieämbetet 

2017), detta kopplar jag till att det är den fysiska platsen som denna studie är baserad på 

och där kulturarvet finns inom. Vad som identifieras vara en kulturmiljö eller ett 

kulturarv kan vara olika för olika personer. En specifik person kanske ser Ringsberg-

Kristineberg som en kulturmiljö eftersom den personen har kännedom om platsens 

historia medan en annan person som inte känner till dess historia kanske då inte 

uppfattar platsen som en kulturmiljö. Detsamma gäller kulturarv, vad som identifieras 

som kulturarv och inte hör ihop med vad personen ifråga har för egna värderingar, 

kunskaper och erfarenheter. Vilket leder mig in på begreppet sense of place som 

återfinns i teorin och som syftar till den anknytning och de känslor en människa eller en 

grupp har till en specifik plats (Gregory 2009, s. 676); hur påverkar detta vad man väljer 

att inkludera respektive exkludera i form av de kulturarv som valts ut eller inte i 

Ringsberg-Kristineberg? Detsamma gäller begreppet platsidentitet som också finns med 

i teoridelen och som handlar om människors kulturella band till en plats. De människor 

som på något sätt varit delaktiga i cultural planning-processen, där man tagit fram vad 
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som varit av intresse att bevara eller utveckla av de fördefinierade kulturarven, om de 

har haft någon form av koppling till dessa nämnda begrepp så har det troligtvis påverkat 

vad de valt att inkludera eller exkludera. I Förstudien nämner man att kvalitativa 

intervjuer genomförts med ett 30-tal personer som på något sätt är verksamma inom 

kultur, mat och miljö samt så har olika workshops genomförts med unga vuxna och 

boende i Växjö (Sternö, Neilsén & Weidemann 2015, s.12). Något som dock inte 

framkommer är om dessa bor i området eller i närheten av området eller om de har 

någon personlig koppling till området. Detta gör det svårare att applicera begreppen 

platsidentitet och sense of place eftersom denna information ej framkommer genom 

dokumenten. Dock så nämns det i riktlinjerna kring cultural planning att under cultural 

mapping-processen vill man ta reda på och förstå hur en plats upplevs genom att ta hjälp 

av folk som är bosatta i området eller som har någon form av relation till platsen 

(Lundberg & Hjort 2011, s. 19). 

 

I Utvecklingsplanen nämner man att ca 650 stycken invånare har involverats i cultural 

mapping processen genom olika workshops. Utöver detta ingår dessutom en 

projektorganisation på ett tiotal människor som styrt projektet. Även här framkommer 

det inte någon mer information än att de deltagande i workshoparna är invånare i Växjö 

(Wehlin & Klerby 2017, s. 6, 8). Detta arbetssätt stämmer överens med hur cultural 

planning-metoden fungerar enligt tidigare forskning som säger att arbetet utgörs av 

människors deltagande på olika nivåer och positioner (Boccella, Cassalia & Salerno 

2014, s. 125).   

 

Inkludering av kulturarv 

Förstudien är det första dokumentet som textanalysen tar sig an. För att besvara på 

studiens syfte och frågeställning som handlar om att undersöka vilka kulturarv som har 

inkluderats respektive exkluderats så var dessa de kulturarv som inkluderades; 

byggnader av kulturhistoriskt värde, kulturella sysselsättningar som musik, dans, teater, 

odlingskultur och plantering, bryggeriverksamhet, skolstaden, det gamla fängelset och 

matkulturen. De kulturarv som exkluderades av de fördefinierade kulturarven var 

landskapet och den varierande terrängen samt tenniskulturen.                                                     

Projektbeskrivningen är det andra dokumentet som har analyserats, här inkluderades 

kulturarven; byggnader av kulturhistoriskt värde, kulturella sysselsättningar som musik, 

dans, teater, odlingskultur och plantering, bryggeriverksamhet och skolstaden.  De 
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kulturarv som exkluderades var det gamla fängelset, matkulturen, landskapet och den 

varierande terrängen samt tenniskulturen. 

 

Utvecklingsplanen är det tredje och sista dokumentet som har analyserats, här är 

inkluderingen och exkluderingen av de fördefinierade kulturarven identiskt med det 

första dokumentet (Förstudien). Dessa kulturarv inkluderades; byggnader av 

kulturhistoriskt värde, kulturella sysselsättningar som musik, dans, teater, odlingskultur 

och plantering, bryggeriverksamhet, skolstaden, det gamla fängelset och matkulturen. 

Dessa kulturarv exkluderades; landskapet och den varierande terrängen samt 

tenniskulturen.                                                     

 

Skillnader i dokumenten 

Den andra frågeställningen lyder; ”Sett ur ett tidslinjeperspektiv; skiljer det sig vad som 

har inkluderats respektive exkluderats om man jämför alla tre dokumenten med 

varandra?”. På denna fråga blir svaret både ja och nej. Två av de kulturarv som 

inkluderades i Förstudien inkluderades inte i det efterföljande dokumentet 

(Projektbeskrivningen). Men de två kulturarven inkluderades däremot i det efterföljande 

och sista dokumentet (Utvecklingsplanen). Två av de nio fördefinierade kulturarven 

återfanns inte i något av de tre dokumenten som analyserades. Dessa var landskapet och 

den varierande terrängen och tenniskulturen. Varför dessa inte inkluderas finner jag 

inget svar på då det inte finns någon diskussion kring dem i de tre dokumenten. Det 

andra dokumentet (Projektbeskrivningen) som inte inkluderade flest kulturarv tror jag 

beror på dess omfattning. Dokumentet är endast på 11 sidor och enligt dess titel 

fungerar det som en ”beskrivning” varpå dess innehåll inte går in på detaljer kring alla 

detaljer, vilket kan vara en förklaring till varför några kulturarv som var inkluderade i 

de andra dokumenten inte inkluderades i detta.  
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8 Slutsats och diskussion 

 

8.1 Slutsats 

Studiens syfte att undersöka vilka kulturarv som inkluderats respektive exkluderats i 

området Ringsberg-Kristineberg genom planeringsmetoden cultural planning har nåtts 

genom den innehållsanalys och textanalys som genomförts. Det har då framkommit att 

dessa kulturarv inkluderades; byggnader av kulturhistoriskt värde, kulturella 

sysselsättningar som musik, dans, teater, odlingskultur och plantering, 

bryggeriverksamhet, skolstaden, det gamla fängelset och matkulturen. Och dessa 

kulturarv exkluderades; landskapet och den varierande terrängen samt tenniskulturen.                                                     

 

Genom syftet formulerades två stycken frågeställningar, den första frågeställningen vill 

veta hur inkluderingen respektive exkluderingen ser ut i cultural planning-metodens 

medföljande dokumentation. I Förstudien som är det första dokumentet och i 

Utvecklingsplanen som är det tredje och sista dokumentet ser inkluderingen och 

exkluderingen ut som ovan nämnt. Detta besvarar även den andra frågeställningen som 

vill veta om det skiljer sig åt vad som har inkluderats respektive exkluderats om man 

jämför medföljande dokumentation sett ur ett tidslinjeperspektiv. Den enda skillnaden 

är att i det andra dokumentet som kallas Projektbeskrivning exkluderades även 

kulturarven det gamla fängelset och matkulturen utöver detta inkluderades och 

exkluderades samma som ovan nämnts. 

 

De kulturarv som inkluderats respektive exkluderats i de tre utvalda dokumenten för det 

framtida Ringsberg-Kristineberg har valts ut genom planeringsmetoden cultural 

planning där en värderingsprocess genomförts av de kulturella tillgångarna. Vad som är 

viktigt, bra, intressant med en viss plats har bearbetats för att komma åt platsens ”själ” 

(Lundberg & Hjort 2011, s. 6-7). Platsidentitet är ett av de begrepp som använts och 

som innebär ett känslomässigt förhållande och en kulturell förankring som människan 

kan känna till en viss plats (Olsson & Vilhelmsson 1997, s. 39). Sense of place innebär 

alla de samlade känslor som människan känner till en geografisk plats. Det finns 

vanligtvis en personlig och känslomässig relation mellan människan och platsen 

(Gregory 2009, s. 676). För att återanknyta till studiens syfte kan dessa begrepp 

användas som ett sätt i att förstå hur människan väljer att värdera en plats. Med andra 

ord vilka kulturarv man väljer att inkludera respektive exkludera.  
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8.2 Diskussion 

Den tidigare forskning som använts i denna studie är formad utifrån det valda 

geografiska studieområdet Ringsberg-Kristineberg med en inriktning på kulturarv och 

cultural planning. Generellt sett har det varit svårt att finna tidigare forskning kring 

ämnet cultural planning vilket innebär att det där finns en kunskapslucka.  

 

I valet av tillförlitliga källor till denna studie har bland annat de tre dokumentens 

källförteckning var till god hjälp. Jag är medveten om att den kulturhistoriska sökningen 

hade kunnat inkludera mer än en källa (Lissing 2015) men jag hävdar ändå mitt val att 

endast använda den som källa är godtagbar då den omfattar det material jag var ute 

efter, områdets kulturarv, och att studiens omfång ändå inte tillåtit mig att lägga ner mer 

tid på att hitta ytterligare kompletterande material på annat håll. Rubrikerna till 

textanalysen kan ses som lite problematiska eftersom flera kulturarv kan räknas in under 

flera rubriker, vilket är något jag är medveten om. Detta har dock påpekats på de ställen 

i texten där det framkommer. Rubrikssättningen som slutligen tillföll att varje kulturarv 

som inkluderades fick varsin rubrik blev som ovan nämnt svår i praktiken eftersom 

kulturarven i dokumenten ofta omnämns tillsammans vilket gjorde det svårt att 

disponera dem under rätt rubrik.    

 

Jag har reflekterat över varför det i de tre dokumenten som analyserades inte finns 

någon diskussion eller kommentar kring de kulturarv som inte blivit inkluderade i 

cultural planning processen. Det hade varit intressant att få information kring detta och 

för denna studies skull hade det varit av intresse att ta reda på om det funnits 

diskussioner kring detta och hur dessa sett ut iså fall. För vidare forskning hade det 

därför varit intressant att utföra en liknande studie och utveckla den genom att intervjua 

en eller flera av de som genomfört cultural planning arbetet i projektet kring 

utvecklingen av Ringsberg-Kristineberg. Den informationen som potentiellt hade 

kommit fram där hade då kunnat fungera som ett komplement till denna studie för en 

ytterligare förståelse kring hur det går till i valet kring vad som slutligen väljs att 

inkluderas respektive exkluderas av kulturarven. 

 

Vad gäller urvalet och hur man gått tillväga kring vilka som inkluderats i cultural 

planning-processen och inte är något som tyvärr inte diskuteras i de tre dokumenten. I 

Förstudien (Sternö, Nielsén & Weidemann 2015, s. 12) framgår att de metoder som 
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använts för att samla in åsikter och tankar har varit genom; intervjustudier med runt 30 

kulturverksamma aktörer eller personer som är verksamma inom mat och miljö. Man 

framhäver vikten av att fånga in olika perspektiv, vilket låter bra om man tänker på att 

så många som möjligt ska ha haft chansen att vara med och påverka arbetet. Förutom 

intervjustudier har man anordnat workshops som inkluderat företrädare för områdets 

olika verksamheter, invånare i Växjö samt en grupp unga vuxna. Det finns inga 

diskussioner i dokumentet gällande urvalen kring de som medverkat i dessa 

intervjustudier och workshops. I ett kapitel benämnt ”Avslutande reflektioner” (ibid. s. 

77) diskuteras utmaningar i arbetet, där påtalas eventuella bortfall då det framkommer 

att de tidsbegränsningar som funnits har inneburit att alla aktörer och personer som 

skulle kunnat bidragit med värdefulla synpunkter inte har haft möjligheten att delta, just 

på grund av tidsramen som funnits för arbetet. Detta innebär inte att man medvetet valt 

att exkludera vissa utan att det ibland inte av praktiska skäl går att få med alla även om 

viljan funnits. Dock framhävs att Förstudien lyckats inkludera ett stort antal människor i 

cultural planning-processen, speciellt vad gäller nyckelpersoner inom olika områden.  

 

I Projektbeskrivningen redogörs inte hur urvalet gjorts men det framkommer att 

Förstudiens cultural planning-process ligger till grund för det fortsatta arbetet (Wehlin 

2015, s. 8). I Utvecklingsplanen berättas i dokumentets inledning att projektledaren sökt 

upp olika delar av Växjös befolkning, totalt ca 650 invånare, som inkluderats och 

tillfrågats i cultural planning-processen. Utöver detta nämns att behovsanalyser har 

genomförts av berörda förvaltningar, man nämner dock ingenting beträffande urvalet 

(Wehlin & Klerby 2017, s. 2). Under rubriken ”Underlag till utvecklingsplanen” 

berättas att de som deltagit till största del valts ut genom uppsökande verksamhet med 

fokus på att få så stor spridning som möjligt av Växös invånare. Verksamheten har 

delvis utgått ifrån att prata med invånare där det inte funnits någon kännedom kring 

invånarnas kulturella resurser. Barn och unga som är aktiva och inte aktiva i området 

har tillfrågats samt kulturaktörer och näringsliv som tillhör den kreativa sektorn. 

Invånarna har dessutom kunnat påverka och kommit med idéer och synpunkter genom 

en förslagslåda på biblioteket samt via en mobilapp skapad av Linnéuniversitetet (ibid. 

s. 7-8).  Genom denna information kan man förstå att de som arbetat med detta projekt 

har försökt komma åt så många röster som möjligt i cultural planning-processen; 

människor som dels varit intresserade av att påverka området men samtidigt människor 

eller aktörer som verkat inom något kreativt område.  
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9 Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att ta reda på vilka kulturarv som har inkluderats 

respektive exkluderats i området Ringsberg-Kristineberg genom planeringsmetoden 

cultural planning.  

 

Forskningsöversikten som studien inleds med presenterar den tidigare forskning som 

tagits fram kring kulturarv, planeringsmetoder och cultural planning. Där framkommer 

bland annat att bevarande av det byggda kulturarvet bidrar med en förhöjd kvalitet till 

området. Vidare säger forskningen att platsens historia är av betydelse när människan 

identifierar sig med en särskild plats, detta upplevs som mer stabilt i förhållande till de 

rumsliga flöden som idag öppnar upp sig mot resten av världen. Därför är det inte 

konstigt att det ofta är platsens unika och säregna ”ting” som man gärna håller fast vid.  

I det samtida tänket kring bevarande av historiska tillgångar och värderingar försöker 

man alltid att titta på hur de kan användas och anpassas till kulturella, sociala, 

ekonomiska och ekologiska användningsområden. Vilket kan kopplas till vad som valt 

att inkluderas respektive exkluderas i form av kulturarv i denna studie. Cultural 

planning som är en planeringsmetod bistår med en slags övergripande ram där de som 

styr metoden på ett demokratiskt och effektivt sätt kan arbeta och utvecklas tillsammans 

med samhället. Metoden är baserad på en igenkänning av de värden som går att finna i 

den lokala kulturen. Medvetenhet finns kring den betydelse kultur och kulturarvet har 

som faktisk resurs och hur den kan förbättra och ge en ökad kvalitet till samhället. Dock 

poängteras det svårtydda kring hur och i vilken omsättning kulturen och kulturarvet 

faktiskt levererar dessa fördelar.  

 

Studiens teoretiska referensram använder sig av ett humanistiskt perspektiv där jag tittat 

på hur resonemanget har sett ut i dokumenten kring de kulturarv som inkluderat. Inför 

detta har nio kategorier av kulturarv fördefinierats; byggnader av kulturhistoriskt värde, 

kulturella sysselsättningar som musik, dans, teater, odlingskultur och plantering, 

landskapet och den varierande terrängen, bryggeriverksamhet, skolstaden, det gamla 

fängelset, tenniskulturen och matkulturen. Begreppen som använts till hjälp för att 

förklara studien är kulturmiljö och kulturarv, cultural planning samt platsidentitet och 

sense of place.  

Den valda metoden blev en översiktlig kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ 

textanalys som är öppen och induktivt orienterad (där det inte finns några på förhand 
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uppsatta kriterier kring inkludering respektive exkludering utan där dessa istället 

identifieras empiriskt i textmaterialet). Detta genomfördes på tre stycken offentliga 

dokument som behandlar cultural planning processen kring projektet att skapa ett 

”kulturellt och kreativt centrum” i Ringsberg-Kristineberg. Till innehållsanalysen 

användes elva stycken sökord kopplade till de fördefinierade kulturarven, dessa 

applicerades på de tre dokumenten genom sökningar för att indikera hur ofta eller sällan 

de använts.     

 

Det empiriska materialet presenterades i två delar där den första delen behandlade den 

kvantitativa innehållsanalysen som genom tabeller bidrog med en snabb överblick kring 

vilka sökord (kulturarv) som förekommit i texten samt hur ofta. Genom denna 

innehållsanalys framkom att dessa fyra kulturarv förekommit flest gånger; bryggeri, 

byggnad, fastighet, skola. Det kulturarv som exkluderas är tennis. Studien har 

formulerat två stycken frågeställningar som lyder; Hur se inkluderingen respektive 

exkluderingen av kulturarv ut i cultural planning-metodens medföljande 

dokumentation? Genom textanalysen framkommer att alla dessa kulturarv inkluderas; 

byggnader av kulturhistoriskt värde, kulturella sysselsättningar som musik, dans, teater, 

odlingskultur och plantering, bryggeriverksamhet, skolstaden, det gamla fängelset och 

matkulturen. Och dessa kulturarv exkluderades; landskapet och den varierande 

terrängen samt tenniskulturen. Den andra frågeställningen lyder; Sett ur ett 

tidslinjeperspektiv; skiljer det sig åt vad som har inkluderats respektive exkluderats om 

man jämför medföljande dokumentation? Här är det endast en skillnad i det andra 

dokumentet (Projektbeskrivningen) som pga. dess omfattning på endast 11 sidor, samt 

att det verkar mer övergripande och ej går in på detaljer, inte inkluderar kulturarven det 

gamla fängelset och matkulturen. Annars inkluderas och exkluderas samma kulturarv i 

det första dokumentet (Förstudien) och i det sista (Utvecklingsplan).  

 

Syftet med studien kan ses som nådd då den lyckats undersöka och finna vilka 

fördefinierade kulturarv som har inkluderats respektive exkluderats genom cultural 

planning i dess medföljande dokumentation.  
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Bilaga 1: Sökprocess 

I den här delen redovisas sökprocessen för den tidigare forskning som använts till denna 

uppsats. Jag har använt mig av den webbaserade söktjänsten OneSearch som är kopplad 

till biblioteket på Linnéuniversitetet. Jag utgick endast ifrån vetenskapliga, 

kulturgeografiska tidskrifter i mitt sökande efter tidigare forskning. De tidskrifter som 

använts är Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, 

International Journal of Heritage Studies, International Journal of Urban and Regional 

Research och Journal of material culture. 

 

Under den första tiden kring uppsatsarbetet då jag ännu inte valt en exakt riktning på det 

område jag ville forska kring, började jag med att utgå ifrån begreppet ”cultural 

heritage” i mina sökningar. Tillsammans med ”cultural heritage” använde jag begreppet 

”urban planning” (stadsplanering), eftersom projektet Ringsberg Kristineberg är kopplat 

till just stadsplanering. Jag valde även att endast söka bland vetenskapliga artiklar samt 

att det skrivna språket skulle vara på engelska. Ett specifikt tidspann hade kunnat väljas 

för att se till att endast få med artiklar som var relativt nya, det gjordes ej då jag inte 

ansåg att det behövdes då jag utan denna inställning fick lämpliga träffar ändå. 

 

Sökningar:  cultural planning + exclusion + inclusion 

 cultural planning + excluding + including 

 cultural planning + exclude + heritage 

 cultural planning + excluding + heritage 

 cultural planning + evaluation   

 cultural planning + sense of place + heritage 

 

Hela sökprocessen har tyvärr inte dokumenterats utförligare, men det som nämns ovan 

ger ändå en riktning och en bild av hur processen har fortgått. Jag tar lärdom av detta 

och bär med mig att vid ett framtida arbete dokumentera minsta detalj varje gång jag 

sökt, detta för att underlätta hur tankegångarna gått och för att lättare kunna följa hur jag 

arbetat. 


