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Abstrakt 
Syftet med studien är att undersöka människors egna definieringar av 

kulturhistoriska värden och hur dessa påverkar deras uppfattning av plats. Ett urval 

av boende i Strömsrum har intervjuats och en innehållsanalys har genomförts för att 

identifiera mönster i deras berättelser. Det huvudsakliga resultatet visar att 

deltagarna anser att tillgängliga fysiska lämningar är avgörande i deras definieringar 

av kulturhistoriska värden i relation till deras uppfattning av plats. Det framkommer 

också att de kulturhistoriska värdena som respondenterna definierar i vissa fall 

begränsar dem. Trots begränsningarna är de kulturhistoriska värdena så uppskattade 

att respondenterna upplever sig ha överseende med de negativa sidorna. 

Abstract 

The purpose of this study is to examine people's definitions of cultural heritage 

values and how these affect their perception of place. A selection of residents in 

Strömsrum have participated in semi-structured interviews and a content analysis 

has been performed in order to expose patterns in their narratives. The main result 

reveals that the respondents consider available physical remnants as a determining 

factor for their definition of heritage values in relation to their perception of place. 

The result also shows that the respondents experience limitations in their everyday 

life by what they define as heritage values. However, they perceive their 

appreciation of the defined heritage values as to exceed the limiting aspects there of. 

Nyckelord 

Människors definieringar, Kulturhistoriska värden, Platsuppfattning, Påverkan, 

Strömsrum 

Keywords 

People's definitions, Cultural heritage, The perception of place, Affect, Strömsrum   
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1 Inledning 
Denna studie grundar sig i ett intresse för kulturarvsfrågor och en nyfikenhet inför 

relationen mellan det förgångna och vad det kan betyda för oss människor idag. Jag 

som utfört studien kommer från studier vid programmet Kulturarv i samtid och 

framtid vid Linnéuniversitetet i Kalmar och jag har tidigare arbetat med 

kulturarvsfrågor på olika sätt.  

I den här studien undersöks människors egna definitioner av kulturhistoriska värden 

och hur dessa värden påverkar deras uppfattning av plats. Fallstudien är utförd i 

Strömsrum i sydöstra Småland. Platsen finns omnämnd sedan 1300-talet och består 

av ett landskap präglat av en ovanligt stark förankring till sitt historiska arv genom 

ett aktivt jord- och skogsbruksarbete. Strömsrums kulturhistoriska värden är 

utnämnda som riksintresse av Länsstyrelsen i Kalmar. I de hus som en gång 

fungerat som arbetarbostäder till Strömsrums gård bor idag familjer inhyrda och det 

är några av dessa personer som har fått delta i undersökningen om de 

kulturhistoriska värdenas påverkan på deras uppfattning av plats.  

2 Tidigare forskning 

2.1 Systematisk sökprocess och urval 
I följande avsnitt presenteras sökprocessen av tidigare forskning. 

Inför denna studie har de vetenskapliga tidskrifterna Social Science and Behavioral 

Science, Space and Culture, Cultural geographies, Journal of Cultural Geography, 

Health & Place samt Landscape Research systematisk genomgåtts. Tidskrifterna 

påträffades genom att gå via browzine.com till kategorin Social Science and 

Behavioral Science, sedan vidare till Geography och därefter vidare till Human, 

Cultural and Economical Geography. De tidskrifter som låg under samma 

kategorisering som inte gåtts igenom systematiskt valdes bort efter en kort 

granskning varpå det bedömdes att de inte verkade relevanta för denna studie. De 

artiklar som valts ut som relevanta för denna studie har lokaliserats från de utgåvor 

av tidskrifterna som publicerats mellan år 2015 och 2019. Alla artiklar är peer-

reviewed. Inledningsvis valdes 39 artiklar ut som särskilt intressanta. Artiklarna 
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valdes ut efter läsning av abstract och kortare genomgång av delar av texterna. 

Antalet begränsades efter närmare genomgång sedan till tolv artiklar (bilaga 2). De 

bortval som gjordes berodde främst på att de inte antog en tillräckligt 

kulturgeografisk form utan var mer inriktade på landskapsplanering. I artiklarna 

tillvaratogs också relevanta nyckelord (bilaga 1) för vidare sökning av artiklar. 

Nyckelorden användes sedan för kompletterande sökningar i OneSearch.  

De artiklar som är hämtade från årtal tidigare än 2015 hittades genom sökning via 

de tillvaratagna nyckelorden. När urvalet av artiklar var gjort sammanfattades de 

som grund för kommande jämförande och eventuellt användningsområde. Efter en 

tids arbete gjordes ytterligare en sökning som resulterade i en särskilt relevant 

artikel för denna studie. Den tryckta litteratur som varit relevant för denna studie har 

påträffats via den tidigare forskningen och genom sökning via 

universitetsbibliotekets sökmotor.  

I avsnittet presenterades sökprocessen som utfördes i två skeden. Genom 

tillvaratagande av relevanta sökord i de först lokaliserade artiklarna kunde 

ytterligare en sökprocess genomföras. Referensmaterialet i form av tretton 

vetenskapliga artiklar kompletterades med tryckt och digitalt publicerad litteratur 

som lokaliserades via Linnéuniversitets digitala sökmotor. 

2.2 Strukturering av den tidigare forskningen 
I detta avsnitt redogörs det för hur det insamlade underlaget kategoriserades för att 

kunna fungera till de olika delarna i den kommande studien. 

De tolv särskilt värdefulla artiklarna för denna studie kategoriserades inledningsvis 

efter vilket användningsområde de kunde fungera till enligt följande rubriker; 

relevans, metod och empiri (bilaga 3). Flera av artiklarna har kategoriseras till fler 

än en rubrik. Artiklarna som faller under rubriken Studietypens relevans: att låta 

den “vanliga människan” definiera plats adresserar på olika sätt varför en studie av 

människors upplevda värden av en plats är intressant. De artiklar som kategoriserats 

under metod innehåller olika typer av metoder för att ta reda på människors 

uppfattade värden av en plats. Artiklarna som är kategoriserade under empiri 

presenterar resultat av undersökningar som är relevanta för denna studie.  



8(54) 
 

Därefter kategoriserades artiklarna genom att dela in dem i olika teman (bilaga 3). 

Det första temat som lokaliserades berör vem som får definiera värdet på en plats, 

det andra temat fokuserar på tillvägagångssättet, metoden. I den tredje kategorin 

presenteras vad dessa studier kommit fram till beträffande människors uppfattade 

värden av deras kringliggande omgivning.  

Struktureringen av de vetenskapliga artiklarna möjliggjorde en kategorisering under 

tre huvudrubriker och två lokaliserade huvudområden vilka utgjorde grunden för att 

uppfylla syftet samt för att besvara frågeställningen i denna studie. Arrangerandet av 

materialet underlättade det vidare arbetet genom att synliggöra viktiga delar i 

artiklarna. 

2.3 Studietypens relevans: att låta den “vanliga människan” 

definiera plats 
Under de tre kommande rubrikerna presenteras de insamlade artiklarna under 

respektive kategorisering. Vidare görs en kortare sammanfattning av artiklarnas 

väsentliga delar. I det första avsnittet avhandlas den tidigare forskningens val av 

respondenter för undersökandet av uppfattade värden av plats.  

Armagan Dogan (2019) menar att studiet av icke-professionella, ”vanliga 

människors” uppfattade värden av kulturhistoriska lämningar tillhör ett relativt nytt 

forskningsområde men att studiet av människors åsikter är relevanta sett i relation 

till hur kulturhistoriska lämningar bör betraktas. Enligt Armagan Dogan består de 

kulturhistoriska värdena av byggnader, artefakter, miljöer och de immateriella 

värdena dessa faktorer genererar hos människor och att värdet är tätt sammanflätat 

med känslan av identitet och det kollektiva minnet på en plats. Därför är studiet av 

människors uppfattning av plats en viktig del av studiet av de kulturhistoriska 

lämningarnas betydelse vilket Armagan Dogan beskriver genom formuleringen 

Nevertheless, one of the most important elements which define the cultural heritage 

is the perception of people.  

En stor del av den tidigare forskningen i vilka människors uppfattade värden av 

plats tagits i beaktning har undersökt ämnet i syftet att ta fram ett underlag till 

framtida platsarkitektoniska förändringar. Gemensamt för flera av dessa studier är 
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en hög värdering av den “vanliga människans” åsikter om plats. I flera av artiklarna 

som genomgåtts inför den här studien ligger inte fokus på undersökandet av plats i 

relation till kulturhistoriska värden utan mer allmänt i undersökandet av upplevelsen 

av en plats vilket kan benämnas som sense of place. Begreppet sense of place 

studeras genom en litteraturstudie i artikeln Sense of place: inquiry and application 

av Beidler & Morrison (2016). Beidler et al. visar på begreppets mångbottnade 

tillämpning genom tiderna. Begreppet kan översättas som platskänsla, 

identifierandet av vad som är unikt för en plats eller en plats identitet. Beidler et al. 

menar att begreppet plats innefattar både den fysiska miljön i sig självt och till lika 

stor del även värdet som människorna som uppehåller sig på platsen definierar.  

Även i Senses of Place, Senses of Time: Landscape History from a British 

Perspective av Whyte (2015) belyses vikten av den “vanliga människans” 

beskrivningar som avgörande för en relevant identifikation av en plats. Whyte 

beskriver sin syn på hur ett landskap ska förstås genom att säga att to fully 

understand meaning in the landscape [...] landscape as constituted and 

reconstituted not by elite landowners or literary writers but by ‘ordinary’ people. 

Plats och landskap kan enligt Whyte inte förstås som något fixerat utan något 

temporärt. Det temporära ligger i de unika upplevelserna som inte kan ringas in 

enbart genom att låta landägare eller forskare beskriva platsen. Whyte menar att det 

är människors upplevelse som skapar plats och att plats därför är föränderlig över 

tid beroende på vilka som definierar den och i vilken tid den definieras.  

I How does perception of nearby nature affect multiple aspects of neighbourhood 

satisfaction and use patterns? av Hadavi, Kaplan och & R. Hunter (2017) undersöks 

människors upplevelser av sin omgivning och hur det påverkar deras uppfattning av 

plats i fråga om hur tillfredsställande den kringliggande omgivningen upplevs. 

Studien betonar särskilt grönområdens påverkan på användningsmönster och 

upplevd tillfredsställelse. Hadavi et al. menar att det är de ”vanliga människorna” 

som lever på en plats som är relevanta när det kommer till att definiera en plats 

värden eftersom det vid eventuella ändringar eller tillägg till platsens geografiska 

eller bebyggda omgivning sedan är de som ska bruka den. Även i artikeln 

Perceptions and social valuations of landscape. Objectives and methodology for 

citizen participation in landscape policies av Mercado-Alonso, Fernández-Tabales 
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& Muñoz-Yules (2017) understryks relevansen i den “vanliga människans” 

definiering av plats genom formuleringen In short, the usefulness of the opinions of 

the citizenry, and not only of the experts, has clearly been proven to improve the 

characterisation of landscapes and the evaluation of change processes affecting 

them. Mercado-Alonso et al. betonar lokalbefolkningens delaktighet genom att 

hänvisa till den europeiska landskapskonventionen. I konventionen uttrycks att det 

ska visas särskild hänsyn till lokalbefolkningens deltagande i definieringen av plats. 

Andra studier undersöker plats genom att studera fokusgrupper istället för enskilda 

individer. I Landscape heterogeneity correlates with recreational values: a case 

study from Swedish agricultural landscapes and implications for policy av Hahn, 

Heinrup & Lindborg (2017) antas en annan typ av utgångspunkt vad gäller urval av 

respondenter. I denna studie har inte lokalbefolkningen eller enskilda individer som 

nyttjar platsen tillfrågats när en plats värden ska definieras. Fokusgrupperna består 

av människor från Länsstyrelsen, LRF, Jägareförbundet, Naturskyddsföreningen 

samt Friluftsfrämjandet. Syftet är att med respondenternas svar som underlag utröna 

en plats rekreationella värden. Perceived green qualities were associated with 

neighborhood satisfaction, physical activity, and general health: Results from a 

cross-sectional study in suburban and rural Scania, southern Sweden av de Jong, 

Albin, Skärbäck, Grahn & Björk (2012) använder ytterligare ett annat 

tillvägagångssätt för att studera uppfattade värden av plats. I studien ges 

slumpmässigt utvalda delar av befolkningen möjlighet att besvara webbenkäter i 

fråga om hur de upplever sin kringliggande omgivning.  

Artiklar som kategoriserats under ovanstående rubrik visade att merparten av de 

tidigare studierna har utförts med ”vanliga människor” som respondenter. 

Uppfattningen att beskrivningen av plats är något temporärt och icke generaliserbart 

bygger på att de människor som uppehåller sig på platsen just nu också är de som 

kan säga något om platsens värden. Att utröna människors uppfattade värden kräver 

metoder som får fatt i respondenternas upplevelser och känslor.  

2.4 Metoder för att ta reda på upplevda värden av plats 
I detta avsnitt behandlas problematiken kring undersökandet av människors 

uppfattade värden och den tidigare forskningens tillämpning av en rad olika metoder 
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för att ta reda på dem. Vidare synas exempel på metoder för analysering av 

resultaten. 

Enligt Armagan Dogan (2019) har ”vanliga människors” uppfattade värden av 

kulturhistoriska lämningar ofta förbisetts eftersom det kan vara svårt att mäta. I 

Armagan Dogans studie framarbetas en ekvation för resultatstrukturering av 

uppfattningen av kulturhistoriska värden. Resultatet bygger på en undersökning av 

70 deltagare genom semistrukturerade intervjuer och validering av bilder. Metoden 

förutsätter ett relativt högt deltagarantal. Armagan Dogan menar att bildvalidering 

ofta används på grund av ekonomiska begränsningar att föra respondenterna till den 

plats som ämnas undersökas. I artikeln Perceptions and social valuations of 

landscape. Objectives and methodology for citizen participation in landscape 

policies av Mercado-Alonso, Fernández-Tabales & Muñoz-Yules (2017) diskuteras 

vilken metod som är lämplig för insamling av allmänhetens åsikter. Genom studien 

testas olika alternativ för insamling av data om allmänhetens värdering av sin 

kringliggande omgivning. Metoderna som testas utgörs av webbenkäter, värdering 

av bilder i fråga om vilket fotografi som anses vara mest representativt för platsen 

samt intervjuer med en förarbetad guide för att koda resultaten i intervjuerna.  

I Senses of Place, Senses of Time: Landscape History from a British Perspective av 

Whyte (2015) vill Whyte belysa metoden att sätta människan i fokus när plats ska 

förstås. Whyte menar att inom traditionen för landskapsforskning har mer konkreta 

faktorer som geografiska och spatiala komponenter spelat störst roll för 

beskrivningen av plats och dess utveckling. Whyte belyser särskilt den 

kulturgeografiska traditionen där människan och dess geografiska omgivning ses 

som en symbios snarare än två skilda företeelser.  

I The self-narrated walk. A user-led method to research people’s experiences in 

urban landscapes av Costa (2019) undersöks människors upplevda värden av plats 

genom semistrukturerade intervjuer med betoning på respondentens eget berättande. 

Intervjuerna genomförs promenerandes i landskapet. Costa menar att metoden 

öppnar upp för respondentens engagemang eftersom in situ-förlagda intervjuer 

bidrar till kontakt med den miljö som personen ombeds att beskriva. Enligt Costa 

bidrar själva promenerandet även till att släta ut den maktobalans som kan uppstå 
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vid sittande intervjuer där den som ställer frågorna är auktoritär i förhållande till den 

som ska besvara frågorna. People of the croft: visualising land, heritage and identity 

av Robertson & Webster (2016) utförs likt Costas studie genom intervjuer ute i 

landskapet. För att beskriva värden använder Robertson et al. en metod som innebär 

att språkets begränsningar tas i särskild beaktning. Detta görs genom att identifiera 

eventuella luckor i språket och att frammana ej tidigare existerande benämningar för 

att sätta ord på företeelser som inte tidigare har beskrivits. Fotografier utgör en 

avgörande del som komplement till respondentens berättelse. Resultatet kan enligt 

Robertson et al. användas som grund för platsanknutet identitetsskapande vilket kan 

verka sammanhållande för en plats befolkning. Att samla empiri ute i landskapet 

används även i‘My wood isn’t one of those dark and scary ones’: children’s 

experience and knowledge of woodland in the English rural landscape av Lisewski-

Hobson & Watkins (2018). I studien har en kombination av metoder tillämpats för 

att kartlägga barns upplevelser av skogen. Metoden utgörs inledningsvis av 

semistrukturerade intervjuer med barnen för att beskriva skogen. Frågorna fokuserar 

på barnens sinnliga upplevelser. Vidare ombeds barnen att rita skogen och berätta 

om bilden. Barnen och forskarna besöker sedan skogen tillsammans för observering 

av barnen in situ.      

Likt People of the croft: visualising land, heritage and identity av Robertson & 

Webster (2016) ämnar fler studier att utröna eventuella mönster i intervjusvaren. I 

Home stories: immigrant narratives of place and identity in contemporary Ireland 

av Gillmartin & Migge (2015) har analyseringen gjorts genom att ta lingvistiska 

nyanser i särskild beaktning vid tolkning av resultaten som kommer av att 

respondenter intervjuas om sina upplevelser av plats. Även i “What matters to 

people? Exploring contents of landscape identity at the local scale” av Loupa 

Ramos, Bianchi, Bernardo & van Eetvelde (2019)  har en liknande metod använts 

för att ta reda på vilka värden människor uppfattar i sin kringliggande miljö. Ord 

som frekvent figurerar då plats beskrivs har sedan sammanställts som ramverk för 

platsidentifikation. Intervjuerna har skett gruppvis där människor placerats samman 

i fokusgrupper. I Landscape heterogeneity correlates with recreational values: a 

case study from Swedish agricultural landscapes and implications for policy av 

Hahn, Heinrup & Lindborg (2017) har forskarna använt sig av fokusgrupper 
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bestående av professionella organisationer. Allmänheten ingår inte i någon av 

grupperingarna. Värderingen av platsens rekreationella värden utgår från 

fokusgruppernas svar enligt gradering av fotografier. Även i How does perception of 

nearby nature affect multiple aspects of neighbourhood satisfaction and use 

patterns? av Hadavi, Kaplan & R. Hunter (2017) har enkäter med graderingsbara 

svarsalternativ använts för att ta reda på människors upplevelser av plats. Frågorna 

är uppdelade i två delar där den första delen beaktar beroende faktorer och den 

andra oberoende faktorer baserade på individuella känslor. Istället för att ta särskilda 

ord i beaktning eller observera någon bakomliggande mening har respondenterna 

ombetts att gradera sina känslor med siffror på en skala mellan 1-5. Likartad metod 

har användts i studien Perceived green qualities were associated with neighborhood 

satisfaction, physical activity, and general health: Results from a cross-sectional 

study in suburban and rural Scania, southern Sweden av de Jong, Albin, Skärbäck, 

Grahn & Björk (2012). I studien har webbenkäter används som metod för insamling 

av data. Studien har ämnat utröna vilka värden i omgivningen som uppskattas av 

lokalbefolkningen och hur det i sin tur påverkar deras hälsa.    

Genomgången av tidigare studiers metodanvändning visar att merparten av 

studierna har antagit en kvalitativ form där flertalet studier har innefattat intervjuer 

utförda ute i landskapet eller med hjälp av bildmaterial. Några studier har antagit en 

kvantitativ form genom enkätfrågor. Vanligast undersöks uppfattade värden genom 

”vanliga människor” snarare än genom professionella yrkesgrupper. För analysering 

av resultaten har flera studier letat efter mönster i respondenternas berättelser.  

2.5 Människors upplevda värden av plats 
Här presenteras de artiklar som bidragit med empirisk information om människors 

upplevda värden av plats. 

Enligt Robertson et al. (2016) har studiet av det lokala, det som är unikt för en plats 

och det som är vardagligt på senare år kommit att bli en trend inom fältet för 

kulturgeografiska studier. I deras studie People of the croft: visualising land, 

heritage and identity har de undersökt de affektiva och emotionella värdena som 

boende i ett kulturhistoriskt landskap upplever. Många av de värden som har 

uppskattats av de boende har inte varit uttalade utan manifesterats genom att de 
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brukat jorden eller hållit djur på ett sätt som förankrat dem i den lokala 

platstraditionen. Robertson et al. vill genom att låta respondenterna sätt ord på 

denna förankring belysa platsens värden. Resultaten kan sedan användas för att 

formulera platsens värden och lyfta fram arvet för att stärka den lokala identiteten. 

Platsens värden har då skapats utifrån ett underifrånperspektiv. I Perceived green 

qualities were associated with neighborhood satisfaction, physical activity, and 

general health: Results from a cross-sectional study in suburban and rural Scania, 

southern Sweden av de Jong, Albin, Skärbäck, Grahn & Björk (2012) framkommer 

att kulturhistoriska lämningar i omgivningarna är särskilt uppskattade av 

lokalbefolkningen. I studien framkommer också att frodiga grönområden med 

omfattande artrikedom både vad beträffar växtlighet och djur verkar hälsofrämjande 

på de som vistas i miljön. Forskningsresultaten i studien visar även att en sådan typ 

av miljö verkar positivt för människors fysiska aktivitetsnivå. Tidigare forskning har 

enligt de Jong et al. visat att dessa typer av miljöer också verkar positivt på 

människor som behöver stressa av. I studien How does perception of nearby nature 

affect multiple aspects of neighbourhood satisfaction and use patterns? av Hadavi, 

Kaplan & R. Hunter (2017) har människors upplevda värden av sin direkta 

omgivning i anslutning till deras bostad studerats. Resultaten av mätningarna visar 

att närliggande grönområden anses vara en viktig faktor för varför människor anser 

sig trivas i ett område. Fler studier pekar på att grönområden är av värde för 

människors upplevda rekreationella värde. I Landscape heterogeneity correlates 

with recreational values: a case study from Swedish agricultural landscapes and 

implications for policy av Hahn, Heinrup & Lindborg (2017) visar resultaten att 

heterogena varierade landskap är särskilt uppskattade.    

Genomgången av den tidigare forskningens empiriska resultat visade att människors 

uppfattade värden av plats är kopplade till studiens utgångspunkt och område. 

Studiens fokusområde är avgörande för vilka värden som kommer att framhävas av 

respondenten eftersom frågorna tenderar att föra svaren i den riktningen. 

Studieresultaten som presenterades här visade att grönområden och historiska 

lämningar är några av de vanligast förekommande aspekterna som framkommer när 

människor ombeds tala om upplevelserna av sin omgivning.     
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2.6 Sammanfattning 
Genomgången av artiklarna under rubriceringen tidigare forskning visade att det 

saknas ett brett utbud av tidigare forskning som tar människors uppfattade värden av 

kulturhistoriska aspekter i beaktning särskilt inom fältet för kulturgeografi. I 

forskningsöversikten har endast en artikel som studerat människors uppfattning av 

kulturhistoriska värden lokaliserats. En övervägande andel av studierna som gåtts 

igenom förespråkar den “vanliga människans” upplevelser som relevant underlag 

för platsbeskrivning. I endast en av studierna har professionella företrädare 

tillfrågats. Flera av artiklarna som finns representerade i den tidigare forskningen 

använder intervjuer som metod för insamling av empiri samt strukturering av den 

insamlade empirin för att utröna mönster. I flera av studierna hävdar författarna att 

resultatet inte kan generera några sanningar utan beskriver det enskilda tillfället 

samt att studiens inriktning ofta färgar resultatet.   

Övervägande andel av den tidigare forskningen om människors upplevda värden av 

en plats är till stor del utförda inom fältet för landskapsforskning där merparten av 

artiklarna finns publicerade i den vetenskapliga tidskriften Landscape Research. 

Syftet är där ofta att påvisa vilka värden lokalbefolkningen på en plats upplever för 

att det senare ska kunna ligga till grund för hur en plats planeras att utvecklas eller 

brukas. Det är också främst inom ramen för landskapsforskning som det påträffats 

relevanta metoder och empiri som varit lämplig att tillämpa i denna studie. Inom 

fältet för kulturgeografi finns en tradition för begreppen plats och rum när landskap 

och människors omgivning ska studeras. Det är också dessa typer av rum som 

undersöks i flera av artiklarna som är hämtade från Landscape Research. Trots att 

tidskriften inte har en rent kulturgeografisk agenda så faller artiklarna väl in under 

en kategori som är nära förknippad med kulturgeografi. 

2.7 Mitt bidrag 
Genom forskningsöversikten påträffades endast en tidigare studie som undersöker 

människors upplevda värden av plats genom att ta kulturhistoriska värden i särskild 

beaktning. Mig veterligen finns ingen tidigare studie utförd i Strömsrum på det 

temat.    
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3 Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 
Syftet är att undersöka ett urval av de boende i Strömsrums definieringar av 

kulturhistoriska värden och hur dessa värden påverkar deras uppfattningar av plats 

samt att utröna berättelsernas eventuella mönster. Studien ämnar också att 

undersöka respondenternas berättelser i relation till Länsstyrelsens beskrivning av 

Strömsrum. 

3.2 Frågeställningar 
Hur definierar respondenterna kulturhistoriskt värde? 

Hur påverkar de kulturhistoriska värdena i Strömsrum respondenternas uppfattning 

av plats? 

Vilka mönster går det att finna i respondenternas berättelser?  

Skiljer sig Länsstyrelsen i Kalmars definiering av de kulturhistoriska värdena mot 

respondenternas? 
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4 Teoretisk referensram 
Under följande underrubriker presenteras den teoretiska referensramen genom 

redogörande för centrala begrepp för uppsatsen. Inledningsvis presenteras den 

ontologiska utgångspunkten som de teoretiska begreppen vilar på. 

Denna studie syftar till att studera immateriella aspekter baserade på människors 

upplevelser och känslor och därför kommer studien att anta en humanistisk vinkel. 

För att studera upplevelser och känslor har jag valt att gå bortom det matematiskt 

mätbara och istället se på varje individ som en varelse som inte enbart lever, bor och 

upplever saker som en konsekvens av rationella beslut. Genom inspiration från den 

humanistiska vetenskapsteoretiska traditionen kommer jag att förklara mitt 

tillvägagångssätt genom att påstå att kvantitativa, essentiella och strukturella teorier 

inte kan säga något om de “[...] kreativa, fantiserande, tänkande människorna” 

(Cresswell 2013, 104). Enligt min forskningsöversikt utgör den ansatsen en 

övervägande vedertagen uppfattning om hur mänskligt uppfattade värden bör 

förstås. Mitt syfte är inte att beskriva någon generell sanning om kulturhistoriska 

platsers påverkan på människans upplevda värden. Syftet är att studera den 

företeelsen just i Strömsrum vid det specifika tillfället då studien utförs. I den 

humanistiska kulturgeografiska traditionen studeras rum och plats genom 

människors perspektiv på och erfarenheter av plats (Cresswell 2013, 106).  

I avsnittet presenterades den ontologiska utgångspunkten som försätter den “vanliga 

människans” uppfattning i fokus. Utgångspunkten medför att studiens resultat inte 

kan göra anspråk på några generella sanningar utan att resultatet är knutet till det 

specifika tillfället, den specifika platsen samt de specifika respondenterna.  

4.1 Plats 
I enlighet med den ontologiska utgångspunkten presenteras i detta avsnitt begreppet 

plats och hur det kommer att tillämpas i denna studie.  

Strömsrum som by utgörs av en begränsad geografisk yta. Ramarna för vad som 

räknas som Strömsrum, det vill säga själva ytan, är förutbestämd men platsen 

innanför denna ram är inte något fixerat eftersom begreppet plats i denna studie 

påverkas av respondenternas individuella upplevelser. Därför är beskrivningen av 
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Strömsrum som plats bara tillämpbar vid det specifika studietillfället. Översikten av 

den tidigare forskningen visar att platsbegreppet kan användas på en rad olika sätt. 

Plats kan bestå av en topologisk geografisk yta men det kan också vara det rum som 

uppstår genom människors beskrivning av materiella och immateriella värden.  

I People of the croft: visualising land, heritage and identity av Robertson & 

Webster (2016) har de boende i ett kulturhistoriskt landskap ombetts att sätta ord på 

sin omgivning för att på så sätt lyfta fram platsens värden och därigenom definiera 

platsen. I studien består respondenternas svar till stor del av affektiva och 

emotionella värden som ofta involverar taktila upplevelser och minnesanknutna 

ting. Deras berättelser får sedan definiera vad platsen är. På samma sätt kommer 

platsbegreppet att behandlas i denna studie. Plats i denna studie är det som 

respondenterna beskriver när de berättar om sina upplevelser i relation till de 

kulturhistoriska värdena.  

Fler kulturgeografiska studier har låtit människors upplevda värden vara ingång till 

hur plats kan förstås. I Home stories: immigrant narratives of place and identity in 

contemporary Ireland av Gillmartin & Migge har immigranters berättelser fått ligga 

till grund för hur platsen de är bosatta på beskrivs. Den ansatsen liknar den som 

antagits i studien Senses of Place, Senses of Time: Landscape History from a British 

Perspective av Whyte (2015) där forskarna menar att det är människorna som 

uppehåller sig på platsen just nu som kan definiera plats och därför är plats i 

konstant förändring över tid.  

I avsnittet presenterades tre tidigare studier som låtit människors uppfattningar få 

definiera vad plats är för något. Samma tillämpning av begreppet gäller för denna 

studie.  

4.2 Uppfattning och sense of place 
I avsnittet förklaras vad uppfattning och sense of place innebär för den här studien.  

I tidigare forskning återfinns flertalet exempel på platsbeskrivning genom den 

“vanliga människan”. I sådana typer av studier är begreppet sense of place ofta 

centralt. Begreppet har i olika traditioner behandlats på varierande sätt. I en av 

förklaringsmodellerna kan begreppet översättas med ett sätt för människor att 
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formulera en plats känsla, både kopplat till materiella och immateriella värden. I 

Senses of Place, Senses of Time: Landscape History from a British Perspective av 

Whyte (2015) menar Whyte att begreppet till sin natur är sådant att det bara kan 

förklara plats i just detta nu. Beroende på vem som uppehåller sig på platsen och i 

vilken tid denne gör detta kommer the sense of place att formuleras olika. Sett 

genom det perspektivet är utkomsten av undersökandet av plats knutet till endast det 

specifika tillfället och kan därför inte säga något allmänt om liknande företeelser 

eller platser. Samma definition av en uppfattning om en plats, the sense of place, 

kommer att anammas i denna studie.  

Beidler et al. (2016) har i sin forskningsöversikt kring begreppet sense of place i 

studien Sense of place: inquiry and application visat på begreppets mångfacetterade 

betydelse och belyser särskilt de värden i begreppet som berör immateriella värden. 

Ett immateriellt värde kan uttryckas som känslor och upplevelser och det är genom 

att få sätta ord på dessa som de boende i Strömsrum har fått beskriva plats. 

Respondenterna som deltagit i den här studien har fått frågor som ber dem beskriva 

sina upplevelser, känslor och tankar. Dessa upplevda värden är unika och kan 

komma att upplevas olika av samma person beroende på när och hur denne 

tillfrågas. Det är troligt att olika element påverkar hur människor kommer att 

uppfatta något. Sådana faktorer kan bestå i ideologiska egna värderingar, 

umgängeskretsens värderingar, grupptryck, tidigare erfarenheter och utbildning. 

Utgångspunkten för denna studie är att det inte finns något rätt eller fel i 

beskrivningen av uppfattningarna.  

I avsnittet har begreppet uppfattning förklarats som något personligt och 

föränderligt som kan komma att påverkas av yttre omständigheter och som endast 

kan förklara något vid sitt specifika tillfälle. Tidigare forskning beskriver 

uppfattningar som formulerade uttryck för immateriella upplevelser. Eftersom 

upplevelserna är personliga så kan människors berättelser inte anses vara rätt eller 

fel.    
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4.3 Kulturhistoriska värden 
I följande avsnitt presenteras begreppet kulturhistoriska värden. Begreppet är 

centralt eftersom respondenterna ämnas förklara sina uppfattade värden av platsen i 

relation till kulturhistoriska värden.  

Tidigare studier har visat att människors uppfattade värden kan vara mer eller 

mindre lätta att greppa vilket beror på att värden i sig kan definieras på olika sätt. 

Uppfattade värden kan vara kopplat till känslor, materiella eller immateriella ting. 

Vissa värden är inte tydligt formulerade av sändaren själv utan är beroende av 

undersökande metoder för att synliggöras. Ett sådant exempel belyser Robertson 

&Webster i People of the croft: visualising land, heritage and identity (2016). Deras 

studie visar att det finns luckor i språket kopplat till upplevda värden av plats. 

Luckorna gör det omöjligt att definiera värdena i ord och därför ligger de dolda tills 

någon tillämpar en metod för att definiera dem. De värden som lokaliseras i studien 

blir benämningar på respondenternas kulturhistoriska arv. De kulturhistoriska 

värdena som beskrivs i studien består av både fysiska och immateriella ting och 

företeelser. Det kulturhistoriska värdet ligger i kopplingen mellan dåtidens 

användning av platsen och sociala praktiker och nutidens bruk av dessa.  

Kulturhistoriska värden behöver inte nödvändigtvis praktiseras utan kan existera 

passiva. I Perceived green qualities were associated with neighborhood satisfaction, 

physical activity, and general health: Results from a cross-sectional study in 

suburban and rural Scania, southern Sweden av de Jong, Albin, Skärbäck, Grahn & 

Björk (2012) har kulturhistoriska ickebrukade lämningar i den kringliggande miljön 

identifierats som en särskilt uppskattad del av omgivningen av lokalbefolkningen. 

Äldre bebyggelse är ett exempel på något som kan förstås både som ett 

kulturhistoriskt arv av vissa och av andra som någonting helt annat. De kan av några 

tillskrivas kulturhistoriska värden men de kan i andras ögon ses som bara hus som 

vilka andra hus som helst. Sett ur den synvinkeln ligger det i betraktarens ögon att 

bedöma huruvida ett hus besitter kulturhistoriska värden eller inte. På samma sätt 

kan ett stenröse läsas som en gravplats eller ett röjningsröse kopplat till äldre 

jordbruk av någon men läsas som en hög med stenar av någon annan. Förmågan till 
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att läsa kulturhistoriska värden är enligt de Jong et al. i många fall kopplade till 

betraktarens tidigare kunskapsbank, intressen och eventuell utbildning.  

I detta avsnitt har begreppet kulturhistoriskt värde presenterats som något som kan 

innefatta en rad olika betydelser beroende på sändarens uppfattning av begreppet. 

Sändarens uppfattning har beskrivits som något som kan påverkas av yttre 

omständigheter och som något som kan vara föränderligt över tid. I denna studie har 

respondenternas idéer om vad ett kulturhistoriskt värde är för något fått definiera 

begreppet och därför kommer det att beskrivas som både materiella och 

immateriella aspekter.  

4.4 Att påverkas 
Studien ämnar undersöka hur kulturhistoriska värden påverkar människors 

uppfattning av Strömsrum som plats. I detta avsnitt definieras begreppet att 

påverkas. 

Människor kan påverkas både som individer och i grupperingar. Påverkan kan anta 

både fysisk och psykisk form och påverkan i sig kan härledas till både inre och yttre 

faktorer. Någons samlade tidigare erfarenheter och kunskaper kan avgöra hur hen 

kommer att påverkas av företeelser. I Home stories: immigrant narratives of place 

and identity in contemporary Ireland av Gillmartin & Migge (2015) har människors 

berättelser om plats med särskild aktning på hur deras bakgrund som immigranter 

påverkar deras upplevelser studerats. I studien är företeelsen att påverkas upp till 

respondenten att definiera i förhållande till givna ämnen som presenteras av de som 

utför studien. På samma sätt har påverkan behandlats i denna studie. 

Människorna som deltagit i studien har fått beskriva sin upplevda påverkan i 

relation till det givna ämnet som i detta fall kretsar kring kulturhistoriska värden. 

Påverkan har då kunnat uttryckas på många olika sätt beroende på hur respondenten 

anser sig påverkas. I enlighet med Gillmartin et al. (2015) kan påverkan vara 

känslomässig eller relaterad till fysiska handlingar. Att påverkas kommer på så vis 

att betyda att någonting ändras från utgångsläget till något mer eller mindre 

annorlunda. Att inte påverkas är att lämnas oberörd eller att förhålla sig fysiskt 

passiv till yttre omständigheter.  
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Avsnittet har definierat påverkan som en personlig upplevelse av någon typ av 

förändring. Genomgången av tidigare studier har visat att sammanhanget är 

avgörande för vilken typ av påverkan som uppfattats och formulerats. 
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4.5 Mönster 
Ett antal av de tidigare studierna har nyttjat någon form av mönsterstrukturering för 

att blottlägga eventuella likheter i formuleringarna kring deltagarna i studiens 

berättelser. Nedan presenteras de sätt vars tillämpning legat till grund för den här är 

studien. 

En del av syftet med uppsatsen är att utröna eventuella språkliga mönster i hur 

respondenterna talar om plats och i fråga om vilka värden de väljer att tala om och 

på vilket sätt de talar om dessa. Denscombe menar att genom att studera frekvensen 

av återkommande mönster kan faktorer som inte var tydliga från början framträda 

(Denscombe 2018, s. 402-403). 

I Landscape heterogeneity correlates with recreational values: a case study from 

Swedish agricultural landscapes and implications for policy av Hahn, Heinrup & 

Lindborg (2017) har fokusgrupper bestående av yrkesprofessionella och olika 

intressegrupper tillfrågats om deras uppfattning av en plats värden. En grupp 

bestående av medlemmar ur Jägareförbundet visar sig föredra ett heterogent 

landskap passande för jakt. Studien visar att särskilda intressen kan spela roll för 

vilka uppfattade värden som formuleras om en plats där jägarnas åsiktsmönster är 

kopplade till deras särintresse.  

Det är även vanligt förekommande att mönster reproduceras genom normativa 

strukturer (Svensson 2019, s. 32). Allmängiltiga narrativ kan skapa schabloner för 

hur företeelser bör förstås och talas om. Konsekvensen av det blir att människor 

talar om särskilda företeelser på särskilda sätt eftersom det blivit normativt. Genom 

yttre påverkan lär vi oss att tycka vissa saker och att uttrycka det på ett särskilt sätt. 

Exempelvis har många lärt sig att kulturhistoriska värden bör ses som värdefulla 

eftersom den bilden adresseras från högre instanser. Strömsrums kulturhistoriska 

värden är utsedda till riksintresse av Länsstyrelsen i Kalmar vilket om det skulle 

vara uppfattat av respondenterna kan spela roll för hur de ser på sin boplats 

(https://www.lansstyrelsen.se/download/18.21540d1c16bc1c8f911241df/156716676

3173/Riksintresse%20kultur%20M%C3%B6nster%C3%A5s.pdf). Det kan vara en 

sanning som reproduceras utan att sändaren reflekterar över hens egentliga 
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uppfattning om varför just han eller hon anser att kulturhistoriska värden bör ses 

som värdefulla.  

I denna studie synas likheter och skillnader i respondenternas berättelser samt i 

relation till Länsstyrelsens utsagor för att utröna vilka mönster som går att finna. De 

mönster som hittats förstås som något som kan ha färgats och förändras av yttre 

omständigheter och som något som kan ha påverkats av tidigare erfarenheter.  

4.6 Tänkbara mönster 
I detta avsnitt förtydligas på vilket sätt en studies inriktning kan komma att påverka 

resultatet. 

I genomgången av den tidigare forskningen framkom en rad definierade värden 

kopplat till plats. Flertalet värden var kopplade till positiv påverkan på fysisk och 

psykisk hälsa. I Perceived green qualities were associated with neighborhood 

satisfaction, physical activity, and general health: Results from a cross-sectional 

study in suburban and rural Scania, southern Sweden av de Jong, Albin, Skärbäck, 

Grahn & Björk (2012) har relationen mellan uppfattade värden av en plats spatiala 

egenskaper kopplat till den personliga hälsan studerats. I en sådan typ av 

undersökning är ramen för det mönster som ska utredas redan från början styrd åt att 

handla om värden kopplade till hälsa. Alltså har kontexten, i detta fall studiens 

inriktning, från början satt agendan för vad som kommer att ligga till grund för det 

uppfattade mönstret. En liknande förklaring ses i The SAGE Handbook of 

Qualitative Geography där kontexten, sammanhanget, beskrivs som en väsentlig del 

av skapandet av en plats som i det här fallet benämns som the sense of place. 

DeLyser menar att kontexten tillsammans med agendan som den som står bakom 

studien står för är avgörande för hur studiens utfall kommer att landa (DeLyser 

2009, s. 26). 

Den här studien har ämnat undersöka respondenternas uppfattning av plats genom 

dess kulturhistoriska värden vilket respondenterna har varit medvetna om. Det är 

inte säkert att kulturhistoriska värden hade tagit någon större plats i anspråk om 

studien i grunden hade handlat om något helt annat. 
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Under den inledande rubriken presenterades exempel på att kontexten kan komma 

att färga utkomsten av resultatet. Det resultat som avses är den insamlade empirin 

som svaren på intervjuerna utgör.  
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5 Metod 

De val som presenterades i teoriavsnittet ligger till grund för den metod som 

tillämpats för insamling och analysering av empirin. Detta avsnitt redogör för 

bakgrunden till valet av metod.  

I den tidigare forskningen som genomgåtts inför denna studie har främst kvalitativa 

metoder använts för att ta reda på människors uppfattade värden av plats. I några 

fall har kvantitativ metod i form av enkäter med graderingsskalor använts för 

insamlande av empiri. I flera studier har forskarna använt sig av en kombination av 

olika metoder för att få en så heltäckande bild av människors uppfattade värden som 

möjligt. I studien som undersöker barns upplevelser av en plats har flest antal 

metoder kombinerats. Information om ålder, civilstatus, inkomst och dylikt har i 

flera av studierna kompletterat svaren om de upplevda värdena.  

Tidigare kulturgeografiska studier har visat att upplevelser av värden kan te sig 

flyktiga och behöver hjälp av alternativa metoder för att ringas in. Denna studie har 

en liten omfattning och ämnar studera värden som genom den tidigare forskningen 

visat sig studeras mest effektivt genom intervjuer.  Därför har en kvalitativ metod i 

form av semistrukturerade intervjuer tillämpats. Enligt Crang & Cook är intervjuer 

ett sätt att tillsammans med respondenten skapa förståelse för subjektiva värden 

(Crang & Cook 2007, s. 60). 

Resultatet av intervjuerna jämförs med Länsstyrelsen i Kalmars definieringar för att 

utröna om deras formulering av de kulturhistoriska värdena skiljer sig mot 

respondenternas beskrivningar.  

Avsnittet klargjorde valet av metod som en följd av den teoretiska referensramen. 

Den teoretiska referensramen resulterade i ett kvalitativt metodval baserat på 

semistrukturerade intervjuer. 

5.1 Respondenturval 
Nedan presenteras urvalsprocessen av de deltagande respondenterna.  

De flesta bostadshus som finns i Strömsrum ägs av Strömsrums gård och hyrs ut 

som åretrunt- eller sommarbostäder. Endas en friköpt tomt finns i direkt anslutning 
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till byns kärna. För lottning av respondenter fanns nio hushåll med åretruntboende 

att tillgå. 

Ett slumpmässigt urval av respondenter skedde med hjälp av lottdragning. Denna 

typ av urval är enligt Denscombe en typ av urval som garanterar att forskaren inte 

medvetet kan påverka vilka som kommer att deltaga i studien (Denscombe 2018, s. 

61). För lottning av respondenter fanns nio hushåll med åretruntboende att tillgå. 

Hushållen numrerades på lappar och lades i en skål varpå fem lappar drogs. De fem 

hushållen tillfrågades att delta i studien och samtliga tackade ja.  

Processen resulterade i ett slumpmässigt urval av boende i Strömsrum för 

deltagande i studien. 

5.2 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
Semistrukturerade intervjuer som metodval förutsätter tillämpning av 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Nedan beskrivs hur respondenterna 

informerats om de fyra grundläggande individskyddskraven. 

Samtliga fem respondenter har innan intervjuernas genomförande i enlighet med 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer informerats om de fyra grundläggande 

individskyddskraven vilka innefattar informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I enlighet med informationskravet har 

respondenterna informerats om studiens syfte och deras möjlighet till att avbryta 

deltagandet närhelst respondenten skulle önska. Respondenterna har också 

tillfrågats om det är godtaget för övriga respondenter att får veta vilka som ingår i 

studien med förklaringen att anledningen till det är att det kan spela roll för vilka 

mönster som kan läsas ur respondenternas svar. I enlighet med samtyckeskravet har 

respondenterna informerats om att deltagandet är frivilligt och att medverkan sker 

först efter att samtycke givits. Information om konfidentialitetskravet har delgivits 

respondenterna. Personuppgifter som inte delgivits medgivande av respondenten att 

publiceras är behandlade under sekretess. Alla respondenter vet, efter samtycke, 

vilka som deltar i studien men ingen vet till vem svar eller citeringar är knutna till. 

Samtliga respondenter är informerade om nyttjandekravet där det gjorts gällande att 
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resultatet av deras medverkan endast brukats för framfört syfte vid detta enskilda 

tillfälle (Vetenskapsrådet, 2017, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). 

Avsnittet redogjorde för på vilket sätt samtliga deltagare i studien gett sitt 

medgivande till den publicering som studien omfattat samt hur deltagarna 

informerats i enlighet med vetenskapsrådets vetenskapsetiska principer.   

5.3 Semistrukturerad intervju  
Nedan beskrivs valet av metod med stöd i tidigare forskning samt strukturen för 

genomförandet av intervjuerna.  

Enligt Denscombe är intervjuer ett effektivt sätt att undersöka människors 

uppfattningar, känslor och erfarenheter av något (Denscombe 2018, s. 268). 

Intervjuerna antog en semistrukturerad form. Frågorna som formulerats inför det 

första intervjutillfället bestod av 14 fasta frågor (bilaga 5) men vid intervjun gavs ett 

stort utrymme för varje respondent att påverka eventuella följdfrågor beroende på 

deras berättelser. Denscombe menar att respondenterna ska vara i fokus vad gäller 

utformningen av intervjun (Denscombe 2018, s. 269). De tre första frågorna bad 

respondenten att nämna max fem ord om givna teman. Detta för att kunna analysera 

resterande frågor mot svaren på de frågorna för att se om kulturhistoriska värden 

nämndes redan innan intervjuns frågor börjat handla om kulturhistoriska aspekter. 

Efter genomarbetning av intervjuresultaten identifierades viss avsaknad av delar 

som ämnades studeras varpå en kortare uppföljande intervju innehållandes två 

frågor (bilaga 5) hölls med vardera respondent.  

Tidigare forskning har visat att semistrukturerade intervjuer är ett effektivt sätt att 

blottlägga uppfattade värden. I The self-narrated walk. A user-led method to 

research people’s experiences in urban landscapes av Costa (2019) har människors 

upplevda värden av en plats undersökts genom semistrukturerade intervjuer med 

betoning på respondentens eget berättande. Intervjuerna genomfördes 

promenerandes i landskapet. Att utföra intervjun ute i landskapet hade säkerligen 

med fördel kunnat tillämpas i denna studie men det var inte möjligt på grund av att 

respondenterna endast hade möjlighet att besvara frågorna kvällstid då det till följd 

av årstiden var mycket mörkt i Strömsrum. Därför utfördes intervjuerna inomhus, 
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hemma hos respondenterna. Precis som i Costas studie utfördes studien People of 

the croft: visualising land, heritage and identity av Robertson & Webster (2016) ute 

i landskapet genom intervjuer i kombination med diskussioner kring bilder. Att 

befinna sig ute i landskapet är avgörande för den studien eftersom den ämnat att 

tillsammans med respondenterna framarbeta ett bildmaterial som kan ligga till grund 

för respondenternas definiering av värdena på platsen. Någon sådan aspekt finns 

inte med i studien i Strömsrum därför kan intervjuerna berättigas att hållas inomhus. 

Intervjuerna utfördes mitt på platsen eftersom respondenterna bor i Strömsrum.  

Andra studier har kombinerat olika metoder. I‘My wood isn’t one of those dark and 

scary ones’: children’s experience and knowledge of woodland in the English rural 

landscape av Lisewski-Hobson & Watkins (2018) tillämpades en kombination av 

metoder för att kartlägga barns upplevelser av skogen. Studien baseras på intervjuer, 

teckningsstudier och besök ute i landskapet. Valet att utföra studien i Strömsrum 

baserat enbart på intervjuer utförda hemma är taget som följd av den valda 

analysmetoden som ämnar finna mönster i respondenternas berättelser. Studier som 

antagit ett liknande upplägg kan läsas i Home stories: immigrant narratives of place 

and identity in contemporary Ireland av Gillmartin & Migge (2015). I studien har 

respondenternas berättelser som framkommit vid intervjutillfällen för att definiera 

deras plats och arv analyserats med hjälp av innehållsanalys. Även i “What matters 

to people? Exploring contents of landscape identity at the local scale” av Loupa 

Ramos, Bianchi, Bernardo & van Eetvelde (2019) har en liknande metod använts för 

att ta reda på vilka värden människor uppfattar i sin kringliggande miljö där ord som 

frekvent figurerar då plats beskrivs sammanställs som ramverk för 

platsidentifikation.  

Avsnittet presenterade att tidigare forskning har visat att semistrukturerade 

intervjuer är ett effektivt sätt att studera människors uppfattningar av plats. Med 

inspiration från andra studiers metodval tillämpades semistrukturerade intervjuer 

även för denna studie.  
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5.4 Inspelning och bearbetning 
Intervjuerna spelades in för att kunna bearbetas för vidare tolkning och 

strukturering. Nedan beskrivs hur inspelningen och den inledande bearbetningen 

gick till.  

Vid intervjuerna gjordes ljudupptagningar med hjälp av en bärbar dator. 

Minnesanteckningar om subtila parametrar som kroppsspråk, tonfall och liknande 

samt om särskilt viktiga detaljer togs under intervjuns gång. Sådana typer av 

anteckningar fungerar som ett komplement till respondenternas talade ord och bidrar 

med nyanser som sedan inte går att utläsa från transkriberingen (Denscombe 2018, 

s. 286). Intervjuerna transkriberades för kommande kodning och analysering. 

Denscombe menar att en ordagrann transkribering är nödvändig om underliggande 

strukturer och mönster ämnas studeras (Denscombe 2018, s. 395).  

Avsnittet redogjorde för att intervjuerna spelades in och bearbetas genom 

transkribering. 

5.5 Kodning och innehållsanalys 
I kommande avsnitt beskrivs kodningen och analysen närmare. 

Crang et. al menar att kategorisering är ett effektivt sätt att strukturera kvalitativt 

insamlad empiri. Kategoriseringen hjälper den som utför studien att finna mönster 

(Crang & Cook 2007, s. 133). Även Denscombe menar att strukturering av empirin 

är viktigt för att vidare kunna utröna mönster (Denscombe 2018, s. 291).  

Efter de genomförda intervjuerna och den efterföljande transkriberingen kodades 

texten genom att lokalisera de mest frekvent förekommande temana vilka namngavs 

i olika kategorier för att blottlägga mönster. Denscombe menar att kodningen styrs 

av forskningsproblemets karaktär (Denscombe 2018, s. 405).  

Kodningen fick vid flera tillfällen omarbetas och revideras för att anta en struktur 

som kunde ligga till grund för analysering av empirin. Revidering av kodningen 

längs arbetets gång är enligt Crang et al. nödvändigt för att få ett gott resultat (Crang 

& Cook 2007, s. 145). Det skedde en kontinuerlig återgång till ljudupptagningarna 

och anteckningarna. Kodningen skedde digitalt genom att organiseras med hjälp av 
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färgkategorisering vilka organiserades via tillhörande område i kategorier. 

Kategorierna rubriceras enligt följande: respondenternas begreppsdefinition av 

kulturhistoriskt värde, de uppfattade kulturhistoriska värdena samt de uppfattade 

kulturhistoriska värdens påverkan på respondenternas uppfattning av plats. Utfallet 

av kodningen fick sedan ligga till grund för analysen av materialet.  

I kategoriseringarna kunde mönster utrönas i respondenternas berättelser. Mönstren 

framkom genom innehållsanalys där de mest frekvent återkommande mönstren fick 

ligga till grund för uppdelningen som presenteras i analyskapitlet. Enligt 

Denscombe kan då texten analyseras genom enheternas frekvens (Denscombe 2018, 

s. 402).   

Avsnittet förklarade kodningsprocessen som strukturerade intervjusvaren i 

kategorier samt den vidare analysen genom innehållsanalys.  
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6 Resultat 
I de kommande avsnitten presenteras resultatet av de utförda intervjuerna och den 

senare bearbetningen av det insamlade materialet. Inledningsvis redovisas 

oberoende information om de deltagande respondenterna. 

Fyra av de fem tillfrågade respondenterna har avslutade universitetsstudier och den 

femte har en termin kvar till kandidatexamen. Fyra av fem respondenter har en 

humanistisk utbildning. En i tyska, en i litteraturvetenskap, en i förskolepedagogik 

och en i konst och design. Den femte respondenten har studerat företagsekonomi. 

Två respondenter är män och tre är kvinnor. Samtliga respondenter är mellan 32 och 

39 år gamla. Fyra respondenter är fast boende i Strömsrum och en bor delvis där och 

delvis på annan ort. Samtliga hyr sina hus av Strömsrums gård. Fyra av fem 

deltagare har bott i Strömsrum sedan 4-5 år tillbaka och en har bott där i 1,5 år. 

Samtliga respondenter visade sig vara bekanta med varandra och de umgicks mer 

eller mindre regelbundet.  

De tre kvinnorna uppfattades ha något lättare att kommunicera sina svar på 

frågorna. En av de två deltagande männen hade svårast att formulera sig kring 

frågorna. Han ansåg sig inte sakna åsikter om ämnet men tydliggjorde att han inte 

formulerat sina tankar kring ämnet tidigare. Fyra av respondenterna visade med 

kroppsspråk och röstläge att de var engagerade i ämnet, den femte förhöll sig mer 

oengagerad till frågorna. 

Avsnittet beskrev de fem respondenternas oberoende information samt tolkningen 

av deras deltagande.   
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6.1 Respondenternas definition av begreppet kulturhistoriskt 

värde 
En miljö där människor har levt och verkat och där man ser [...] årsringar av olika 

människors verksamheter. 

Nedan följer en sammanställning av de svar som innefattar deltagarnas definiering 

av vad ett kulturhistoriskt värde är för dem.  

Respondenterna ombads beskriva vad de lägger i begreppet kulturhistoriskt värde. 

Fyra av fem respondenter uppgav faktorer kopplat till historiska spår av praktiker 

utförda av människor. De spår som omnämndes var främst kopplat till det odlade 

landskapets påverkan på omgivningarna i form av stenmurar, hagmarker, det 

ovanligt öppna landskapet, bebyggelse och allén.  

En respondent förklarade sin definition av begreppet kulturhistoriskt värde enligt 

följande Långa traditionslinjer [...] en miljö där människor har levt och verkat och 

där man ser spår, just som det är här, årsringar av olika människors verksamheter. 

En annan respondent uttryckte sig genom att ta materiella och immateriella spår i 

beaktning och förklarar genom sin definition sitt sätt att se på kunskap och 

traditioner som avhängiga av bevarande av fysiska attribut som byggnader. Jag 

tänker att det är något [som är] värdefullt för framtida generationer att det finns 

kvar. Det visar hur människor har levt. [...] Det ligger både historia, alltså 

berättelser och estetiska värden i det och kunskaper, hur man har gjort och hur man 

har tänkt som kanske försvinner om man tar bort något helt, om man river ner [en 

byggnad]. En liknande begreppsdefinition gavs av en respondent som beskrev att 

det är de fysiska attributen i omgivningen som framhåller vårt arv som de 

kulturhistoriska värdena består av. De värdena kan vara skapade av människor eller 

bestå av natur. Hen utvecklade genom att säga att det är lämningar men också något 

som brukas och som vi lever i nu. 

I ett fall värderades och filtrerades de kulturhistoriska värdena genom aspekternas 

påverkan på miljön idag och i framtiden. Enligt respondenten ska materialen i det 

som efterlämnas till omvärlden vara hållbara. Vidare definierade respondenten 

begreppet som en respekt för det som är av kvalité. Det finns mycket som gjorts 



34(54) 
 

[förr] som inte är sunt och som måste tas omhand. [Bevarandet] måste sättas mot 

miljöns överlevnad. Det finns gamla ytskikt och material som vi måste ta bort. Jag 

känner inget ansvar över att behålla material som inte är långsiktigt hållbara. 

Samma respondent satte högt värde på Strömsrums val att bedriva ett ekologiskt 

jordbruk. Ytterligare en respondent gick åt samma håll i sin begreppsdefinition vad 

beträffar inkluderandet av hållbarhetstänk i sin definition genom att uttrycka att ett 

kulturhistoriskt värde är något som skapar mening i ens samtid och något som är 

gynnsamt och hållbart för människa och natur. 

Avsnittet beskrev att flera av deltagarna ansåg att begreppet kulturhistoriskt värde är 

lämningar av tidigare mänsklig aktivitet och att det är något som är värdefullt att 

värna om som hållbara inslag i våra omgivningar.  

6.2 Uppfattade kulturhistoriska värden 
Tiden har stått stilla, på gott och ont. 

I detta avsnitt presenteras vilka kulturhistoriska värden som respondenterna lyfte 

fram på platsen som utgör Strömsrum.  

Det genom århundraden pågående och fortfarande aktiva jord- och lantbruket som 

bedrivs på Strömsrums gård uppgavs av fyra av fem respondenter utgöra ett 

signifikant kulturhistoriskt värde i Strömsrum. Det finns en ganska obruten linje [av 

verksamhet] som går många hundra år tillbaka. Den är ovanlig även på 

landsbygden. Det är en vacker plats. Gårdens arbete beskrevs vara påtagligt av en 

respondent som säger att vi som bor nära slottet och gården märker att det pågår 

arbete mellan 7-16 varje dag. Själva mötet mellan dåtidens och dagens brukande 

ansågs av två av respondenterna vara av särskilt värde. En respondent beskrev 

Strömsrums signifikanta kulturhistoriska uttryck i formuleringen just den här 

skärningspunkten mellan [det] kulturhistoriska och [dagens] näringsliv, själva 

verksamheten på gården. Att den mänskliga aktiviteten syns överallt på platsen är 

något som formulerades av flertalet respondenter. Spåren beskrevs bestå av 

bebyggelse, gamla lövträd, brukande av marken och lämningar i form av den två 

kilometer långa allén med tillhörande stenmurar.  
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Tre av respondenterna visade sig i viss mån ha fördjupad kunskap om vilka som 

uppehållit sig i Strömsrum tidigare och vad platsen används till genom historien. En 

respondent nämnde Vasaättens bruk av platsen Strömsrum i relation till vanliga 

bönders arrende av Strömsrums gårds mark som en särskilt intressant aspekt i synen 

på de kulturhistoriska värdena. En respondent menade att kunskapen om att ekar 

från Strömsrum används för att bygga regalskepp under stormaktstiden gav alléns 

uppenbarelse en fördjupad innebörd. Jag älskar att berätta historien om 

regalskeppen när man kör in i allén för att visa folk platsen!  

Två av fem respondenter nämnde träslottet från 1700-talet bland de viktigaste 

kulturhistoriska värdena på platsen. Även de tillhörande arbetarbostäderna i vilka 

alla respondenter bor inhyrda nämndes som värdefulla för platsen. Begreppet 

tradition i praktiserande mening dyker upp vid flera tillfällen då kulturhistoriska 

värden behandlas i positiva ordalag. Bevarandet och underhållet av bebyggelsen på 

platsen uppskattades särskilt av en respondent som uttryckte att [man har] varit 

noggranna med att behålla bebyggelsen och behållit den levande. Man [har] tagit 

hand om byggnader, stenmurar, hållit efter dem istället för att bygga nytt. En 

respondent lyfte liknande värden men menade att tiden har stått stilla, på gott och 

ont.  

Kombinationen av platsen i relation till dess omgivningar ansågs av en respondent 

som ett särskilt uppskattat värde. Kombinationen av Strömsrum, kulturlandskapet, 

den historiska arkitekturen, Pataholm och naturreservatet, [det är] så otroligt 

mångfacetterat.. [tillsammans med] havet och ån. Otroligt mångfacetterat! Att 

platsen är vacker eller att den besitter en skönhet återkom i fyra av fem 

respondenters beskrivningar. Av en respondent beskrevs Strömsrum som väldigt 

vackert alla tider på året, väldigt öppet och blåsigt. Naturen är dominerande.  

När respondenterna inledningsvis ombads nämna fem ord om vad som helst som 

symboliserade Strömsrum för dem så kunde flertalet ord kopplas till platsens 

kulturhistoria. Orden som omnämndes var tradition, traditionellt, välbevarat, arbete, 

ursprung, kulturmiljö, natur, skönhet, Strömsrums gård, slottet, alléerna, 

kulturlandskapet, arbetarbostäderna, öppet landskap, lantbruk, tid, historia, 
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stillastående. Ingen av respondenterna kände till att Strömsrums kulturhistoriska 

värden är utnämnda till riksintresse av Länsstyrelsen i Kalmar.  

I avsnittet ovan redovisades en sammanställning av vad respondenterna uppfattat 

som kulturhistoriska värden på platsen där de bor. Flera deltagare talade om samma 

företeelser och attribut vilka i många fall var knutna till historiska och aktiva agrara 

praktiker.  

6.3 De uppfattade kulturhistoriska värdenas påverkan på 

respondenternas uppfattning av plats 
Det är anledningen till att jag bor här...punkt! 

I detta avsnitt redogör för sammanställningen av hur deltagarna ansåg sig påverkas 

av de kulturhistoriska värdenas närvaro.  

Fyra av fem respondenter uppgav sig vara intresserade av kulturhistoriska värden i 

allmänhet och lika många respondenter uppgav att fysiska kulturhistoriska attribut 

bidrog till att de varje dag ansåg sig reflektera över platsens historia. En respondent 

ansåg sig reflektera över platsens kulturhistoriska värden mer sporadiskt. Att åka 

eller promenera genom allén uppgavs av flera fungera som katalysator till reflektion 

kring platsens historiska anknytning. De kulturhistoriska aspekterna uppgavs av en 

respondent vara ett vanligt samtalsämne mellan hen och hens grannar. 

En respondent hyr förutom sin bostad även en ladugårdsbyggnad av Strömsrums 

gård. Respondenten upplevde sig särskilt intresserad av bebyggelsehistoria på 

platsen eftersom hen menade att spåren av den mänskliga aktiviteten som så väl 

syntes i de hyrda byggnaderna satte igång fantasin och lusten att få veta mer om 

vilka människor som brukat byggnaderna tidigare. Intresset tog sig uttryck i att hen 

studerat husförhörslängder, äldre kartor och fotografier för att få lära sig mer om 

platsens historia. Att ta reda på mer information om platsen och de människor som 

uppehållit sig där uppgavs av en annan respondent ge en extra dimension till 

platsen. En respondent beskrev att [de kulturhistoriska värdena påverkar] nästan 

allt. Förutom de ekonomiska fördelen med att bo i Strömsrum så skulle jag säga att 

de kulturhistoriska värdena betyder väldigt mycket för mig. En stor anledning till att 

jag vill bo här.  
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En respondent menade att hen inte skulle bo i Småland överhuvudtaget om det inte 

var för hur platsen är fysiskt formad av de kulturhistoriska lämningarna. Det är 

anledningen till att jag bor här...punkt! De kulturhistoriska värdena i form av 

historiska rötter förklarades av en respondent som avgörande eftersom det 

uppfattades bidra till en plats själ. En själ kan skapas genom platsens historia eller 

[genom] en högkvalitativ byggnation, byggt ordentligt och väl och hållbart. Jag kan 

inte se någon anledning att bo på en plats utan själ. För mig är det otroligt viktigt.    

En respondent talade särskilt om sin bostad och de fysiska åtaganden som kom med 

faktumet att huset var gammalt. De kulturhistoriska värdena påverkade hen genom 

att addera flera extra sysslor som i moderna hus rationaliserats bort. För att få värme 

i sitt hus behöver respondenten elda med ved vilket dessförinnan föregås av inköp 

av ved, torkning ute i solen och senare en hel dags stapling av ved i vedboden för att 

säkerställa värmeförsörjningen inför vintern. Under vinterhalvåret är hanteringen av 

veden och själva eldandet en del av de vardagliga sysslorna. Även andra faktorer 

som husets löstagbara innanfönster som sätts i inför vintern uppgavs utgöra en extra 

syssla. Just att bo i ett äldre hus känns väldigt hemtrevligt [...] även om det inte är 

jättepraktiskt alltid så är det väldigt hemtrevliga hus.  

När respondenterna ombads nämna fem ord som gör att de eventuellt anser sig tycka 

om att bo i Strömsrum så gick orden kulturmiljön, naturen, skönheten, välbevarat, 

unikt och historisk plats att koppla till kulturhistoriska värdena. Övervägande andel 

av begreppen beskrev något annat. Platsen som hem värderades positivt för att vara 

rogivande, sin tystnad, överskådlighet, litenhet, billig hyra, sin närhet till faciliteter, 

sin trygghet, upplevelsen av hemkänsla som platsen ingav, ens familjs plats, tillgång 

till trädgård, upplevelsen att platsen ter sig bekant, att man har tillgång till ett stort 

hus.  

En respondent uppgav att hen uppskattade faktumet att platsen inte är aktivt 

exploaterad för turism och att bostäderna som går att hyra inte invaderas av 

Stockholmare på sommaren. En annan respondent upplevde också platsen begränsad 

för turister men menade i motsats till den andra respondenten att det var synd. 

Platsens begränsningar beskrevs som klandervärda. Samma respondent såg att 

Alsteråns utgjorde en fri passage in i de dolda rummen som finns på platsen. Hen 
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menade att genom att färdas på ån får man tillgång till platser med unika, vackra 

miljöer som är mycket sevärda. Det sättet utgör till stora delar det enda sättet att ta 

sig nära de verkligt utpräglade kulturhistoriska värdena och den otroliga mångfalden 

som enligt respondenten finns representerade runt om på platsen.  

Om begränsningarna beskrev en annan respondent att flertalet delar av platsen är 

onåbar och hen menade att ägarna till platsen skapat en medveten distansering till de 

boende som hen upplever som mindre bra. Att inkludera de boende i Strömsrum 

menar hen skulle vara till fördel för platsen, dess fastigheter och naturområdet runt 

omkring. Jag tror inte att de är bra med distans idag men jag kan förstå att det 

kanske har varit det. Jag tror att de skulle kunna ta hjälp av sin bygd. På många 

sätt är intresset hos de boende kanske samma som deras.   

När respondenterna ombads beskriva varför de eventuellt inte upplevde sig tycka 

om med att vara bosatt i Strömsrum uppgavs inga begrepp som var direkt kopplade 

till de kulturhistoriska värdena, vilket emellertid inte utesluter att det kan vara 

konsekvens av de kulturhistoriska värdena som presenterats tidigare. Samtliga 

respondenter uppgav bilberoendet som särskilt negativt, även avstånd, 

variationsbrist, enformighet, lera, mörker, kyla, enfald, isolerat, dåliga 

kommunikationer, begränsat umgänge uppgavs som negativa aspekter av att vara 

bosatt på platsen.  

Tre av respondenterna uppgav det begränsade utbudet av sociala och kulturella 

intryck som negativt. Tre respondenter uppgav att jordbrukets användande av 

platsen begränsade deras möjlighet att röra sig fritt i naturen. En respondent beskrev 

begränsningarna som en följd av den aktiva odlingsmarken med formuleringen det 

är inte fritt för mig att kunna springa [runt]. Det är inte den där friheten som när 

man är i en skog eller att man lätt kan ta sig genom landskapet utan det är ganska 

begränsande också. Man kan gå ner till ån, men man kan inte gå hur som helst över 

fälten och åkrarna. Det har jag upplevt som lite begränsande mot hur jag har bott 

innan, där man tagit sig runt på olika sätt och där man känt sig fri att vara i 

naturen. Samma respondent beskrev vidare de kulturhistoriska aspekterna genom 

formuleringen [det] gör det mycket mer attraktivt än om jag hade bott här i ett 

radhus, då hade jag lika gärna kunnat bo i en lägenhet. För den här platsen i sig är 
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inte så attraktiv för mig, den ligger långt från närmaste samhälle, det är inte så 

bekvämt att bo här men de kulturhistoriska värdena väger upp det. Den andra 

respondenten som uppfattade gårdens markanvändning som en begränsning för 

individens möjlighet att röra sig fritt uttryckte att den brukade marken är 

svårtillgänglig på grund av stängsel och breda diken som gör att man inte kan 

förflytta sig på ett naturligt sätt i området, speciellt med barnen. Vidare redogör 

samma respondent för att trots att framkomligheten utan fordon är begränsad, så 

känns det meningsfullt att få ta del av en upplevelse av omgivningarna som har 

upplevts på liknande sätt i många generationer.  

En respondent beskrev hur hen känner sig privilegierad av att vara bosatt i 

Strömsrum. Platsens glans spiller över på mig! Även om marken ägs av någon 

annan så känns det som att den i viss mån tillhör mig.  

Samtliga respondenter uppgav den två kilometer långa allén som en särskilt 

uppskattad del av de kulturhistoriska aspekterna på platsen. Intervjuerna följdes upp 

med ytterligare ett intervjutillfälle där respondenterna ombads uttrycka sina 

förmodade känslor inför scenariot att alla träd i allén skulle huggas ner. 

Tilläggsfrågorna visade sig vara användbara för att få grepp om respondenternas 

känslomässiga anknytning till platsen. Vid första intervjutillfället visade fyra 

respondenter prov på att i olika grad kunna formulera sig kring känslor förknippade 

med platsen. För tre respondenter kom det sig tämligen naturligt medan det för två 

personer verkade något svårare. En respondent hade påtagligt svårt att koppla 

frågorna till känslomässiga aspekter vid första intervjutillfället men lättare vid andra 

tillfället. Samtliga respondenter svarade med starka känsloyttringar över det 

hypotetiska scenariot om avverkning av allén. En respondent uttryckte att jag skulle 

bli mycket upprörd! Det skulle kännas som ett brott att hugga ner så stora, vackra 

träd och det skulle kännas väldigt tomt, som ett övergrepp på det unika i landskapet. 

Samma respondent menade också att det skulle vara sorgligt för fågellivets och 

småkrypens skull. En annan respondent beskrev en förmodad känsla av tomhet på 

platsen som skulle leda till ilska över handlingen. Ytterligare en annan respondent 

uttryckte att en borttagning av träden i allén skulle göra hen bedrövad. 

Respondenten menade att två viktiga aspekter skulle försvinna om allén togs bort. 

Det estetiska värdet som allén tillför platsen skulle försvinna samt det band till 
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historien som allén förkroppsligar. Ännu en respondent betonade kopplingen till 

platsens historia genom att uttrycka att platsen skulle mista sin själ, sin historiska 

prägel och sitt sammanhang [...] dynamiken och romantiken skulle försvinna från 

platsen. En yttring beskrev ett borttagande av allén som fruktansvärt! Det skulle 

vara så tragiskt. Oavsett anledning skulle det kännas så. En respondent beskrev 

allén som viktig för platsen men betonade att den bara är en del av den större 

helheten. [Allén] är förrätten när du kommer upp mot slottet. [Ett borttagande av 

allén] skulle sänka digniteten för Strömsrums slott. 

Två respondenter relaterade en potentiell borttagning av allén till hur de upplevde 

när andra delar av den omgivande platsen under senare tid ändrats eller avlägsnats. 

En respondent kom att tänka på en plats en bit bort där en björkskog nyligen 

avverkats och ersatts med åkermark. När björkskogen togs bort och gjordes om till 

fält så kändes det ju inte likadant som när man var liten.. man blir inte chockad men 

det känns tråkigt. En respondent beskrev Strömsrum som en del av hens identitet 

och menade därför att förändringar i omgivning till viss del upplevs personliga. 

Respondenten uttryckte en känsla av maktlöshet över platsen som hen tidigare 

upplevt när hus i omgivningarna tagits bort. [Om träden i allén togs bort skulle] jag 

känna mig i underläge, det skulle nog blottlägga den där känslan av att man de 

facto inte har någon bestämmanderätt här, att makten över platsen ligger helt i 

någon annans händer. Jag skulle nog känna mig förminskad och oviktig. Det har ju 

rivits en del hus i Strömsrum under de senaste åren och det kan ge mig den där 

känslan av underläge […] jag har ingenting att säga till om. Vidare talade 

respondenten i kontrast till en tidigare nämnd respondent att anledningen till att 

något tas bort är avgörande för hur hen skulle komma att uppleva handlingen. 

Upplevelsen skulle också vara beroende av hur något skulle tas bort eller av vilken 

anledning något skulle tas bort. Hen menar att insektsangrepp skulle upplevas som 

en legitim anledning till att ta bort träden och därför skulle uppfattningen av 

handlingen påverkas annorlunda än om träden togs bort till följd av någon annan 

anledning.  

Respondenten berättade vidare att det de senaste åren har tagits bort två äldre 

bostadshus i och i anslutning till Strömsrum. Det ena huset brändes ner och det 

andra plockades ner av en köpare och flyttades från platsen. Om huset som brändes 
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ner uttryckte respondenten att det kändes respektlöst och osentimentalt. Sen ligger 

väl det på mig, jag förstår att det inte finns ekonomiska möjligheter att bevara alla 

de byggnader som en gång befolkats av gårdens arbetare och arrendatorer. Tiden 

har väl sin gång. Huset som plockades ner och såldes upplevde respondenten som 

mer rimligt. Om platsen där timmerhuset som plockades ner tidigare låg uttryckte en 

annan respondent reflektioner kring andra iakttagelser när hen beskrev att efter ett 

tag så är det som att det aldrig funnits där. Platsen blir väldigt liten där huset stod. 

Jag upplevde det mycket större innan. Man får ingen bra uppfattning av 

omgivningen om det inte finns något fysiskt att relatera till. Det finns inget att fästa 

blicken på.  

Avsnittet presenterade de aspekter av påverkan av de kulturhistoriska värdena som 

respondenterna uppgett vid intervjutillfällena. Flera respondenter uppgav att de 

negativa upplevelserna övervanns av det som de uppfattade som positiva effekter av 

de närvarande kulturhistoriska värdena.  

6.4 Länsstyrelsen i Kalmars definition av Strömsrums 

kulturhistorisk miljö 
Som referens till jämförande av uppfattade kulturhistoriska värden finns 

Länsstyrelsen i Kalmars definition av begreppet kulturhistorisk miljö vilken 

presenteras i följande avsnitt.   

Beskrivningen av begreppet lyder [...] en miljö som berättar om människors liv i en 

annan tid än vår egen. Med en värdefull kulturmiljö avses oftast en miljö som visar 

historien på ett särskilt tydligt sätt. (https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/stat-och-

kommun/samhallsbyggnad/kulturmiljo/kulturhistoriska-miljoer-inom-

kommunen.html) Strömsrum utgörs av ett kulturhistoriskt skogs- och 

odlingslandskap med kulturhistorisk bebyggelse. Länsstyrelsen i Kalmar har 

lokaliserat Strömsrums kulturhistoriska värden som särskilt viktiga och platsen är 

identifierad som riksintresse för kulturmiljövård. Ett riksintresse för kulturmiljövård 

är en miljö som tillsammans med andra utpekade riksintressen kan berätta om 

Sveriges historia 

(https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2baa5e3e161e6f22189223ef/152606848

2097/Riksintressen%20kultur%20Kalmar.pdf). 
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Länsstyrelsen i Kalmar har beskrivit Strömsrum enligt följande formulering. 

Strömsrums gård ligger strategiskt placerad vid Alsterån några kilometer upp från 

dess mynning. Det är ett stort godskomplex med anor från medeltiden. Nära åns 

mynning finns lämningar som troligen hör till den borg som låg här under 

medeltiden. Strömsrum finns omnämnd första gången 1312 och i mitten på 1500-

talet nämns ett bygge på ”Castele holmen”. På en karta från 1689 nämns 

”Kastlekullen” vid ån men även den tidigare omtalade bebyggda holmen i ån nu 

kallad ”Kastleholmen”. Det strategiska läget nära ån tyder på att den kontrollerade 

den viktiga trafiken på ån in i landet. Under 1500-talet kom Strömsrums gods och 

de betydelsefulla markerna vid Alsteråns mynning att bli kungens privata egendom. 

Den nuvarande huvudbyggnaden tillkom på 1760-talet och utgör idag ett av landets 

finaste exempel på herrgårdsbyggnad i trä från denna tid. Ett stort antal 

ekonomibyggnader från skilda tidsepoker ligger samlade kring gården. De utgör 

bland annat trädgårdsmästarbostad, arbetarbostäder samt flera magasin och 

ladugårdar. Dessutom finns här en engelsk park. Markerna kring gården och ån har 

varit odlade under lång tid, vilket lämningar som stenmurar, odlingsrösen och 

hamlade träd ännu vittnar om. Området är utpekat i Naturvårdsverkets nationella 

bevarandeplan för odlingslandskapet då det formrika odlingslandskapet med sina 

naturbetesmarker, ekhagar och havsstrandängar ses som särskilt värdefulla. Större 

delen av det odlingslandskap som ligger kring Alsteråns nedre lopp finns även med i 

länets bevarandeprogram för odlingslandskapet. Vägen genom Strömsrum sköts 

som traditionell grusväg och kantas av stenmurar samt en 2 km lång allé som bland 

annat innehåller flera grova ekar (Länsstyrelsen i Kalmar, 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.21540d1c16bc1c8f911241df/156716676

3173/Riksintresse%20kultur%20M%C3%B6nster%C3%A5s.pdf).  

6.5 Länsstyrelsen i Kalmars motivation till att Strömsrums kulturhistoriska 

värde är av riksintresse 

Fornlämningsmiljö med medeltida borgruin och dess tydliga samband med 

Alsteråns mynning och Strömsrums gård. Landsvägen, känd sedan medeltiden, och 

dess passage över Alsterån samt slingrande grusvägar kring Strömsrum. 

Strömsrums herrgårdsmiljö med en av landets största herrgårdsbyggnader i trä 

från 1700-talet med timrade ekonomibyggnader och engelsk park. 
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Odlingslandskapet kring Strömsrum med agrara lämningar från 1700- och 1800-tal 

samt rikligt med ekar, alléer, stora brukade marker och andra för 

herrgårdslandskapet utmärkande drag. Kvarnmiljöer från 1800-talet utmed 

Alsterån i Ålem och Torsrum (Länsstyrelsen i Kalmar, 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.21540d1c16bc1c8f911241df/156716676

3173/Riksintresse%20kultur%20M%C3%B6nster%C3%A5s.pdf).  

Avsnittet redogjorde för utkomsten av den inventering av platsen som Länsstyrelsen 

i Kalmar gjort som underlag för värderingen av Strömsrums kulturhistoriska värden 

som riksintresse.  
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7 Analys 

Här analyseras resultatet av den insamlade empirin genom att delas in i kategorier 

kopplade till mönsterstrukturer.  

7.1 Mönster: tillgängliga fysiska lämningar är avgörande för 

uppfattningen av plats i relation till kulturhistoriska värden 
De flesta respondenterna upplevde att det var spåren av historiska agrara praktiker 

som utgjorde det mest påtagliga kulturhistoriska värdet särskilt i relation till att 

jordbruket fortfarande är aktivt. Ett påtagligt mönster framkom i det att de fysiska 

attributen och lämningarna var avgörande för de upplevda kulturhistoriska värdenas 

existens. Det var alléerna, husen och det agrara landskapet som berättade om det 

förflutna och som fick respondenterna att uppskatta platsen genom dess 

kulturhistoriska arv och som på ett djupare plan fick dem att vidare intressera sig för 

platsens historia. Det dagligen pågående arbetet på Strömsrums gård var en viktig 

faktor för hur de kulturhistoriska värdena upplevdes vilket knyter an till teorin om 

begreppet sense of place där upplevelsen av platsen är knutet till det specifika 

tillfället. (Beider et al. 2016)  Om jordbruket skulle upphöra skulle även 

upplevelserna av det som en gång varit på platsen att komma att uppfattas 

annorlunda.   

Samtliga respondenter uppgav vid flertalet tillfällen starka känslomässiga yttranden 

kring platsens kulturhistoriska värden och dess påverkan på deras uppfattning av 

plats. Särskilt framkom det vid det senare intervjutillfället där respondenterna 

ombads beskriva sina förmodade känslor kring ett borttagande av träden i allén. Två 

av respondenterna talade om platsens själ och att upplevelsen av dess existens är 

direkt förknippad med platsens historiska rötter och kulturhistoriska fysiska 

lämningar.  

Samtliga respondenter uppgav att allén var en viktig signifikant aspekt för platsen 

och därför formulerades två följdfrågor för att på ett djupare plan få fatt i vilka 

känslor som respondenterna kopplade till en eventuell borttagning av träden i allén. 

Svaren visade att samtliga respondenter knutit känslomässiga, immateriella band till 

det materiella som i detta fall representeras av träden som utgör allén. En respondent 
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beskrev sin koppling till de materiella företeelserna i omgivningarna så nära att hen 

skulle uppleva en sådan typ av fysisk platsförändring som ett personligt angrepp. 

7.2 Mönster: de kulturhistoriska värdena begränsar 

respondenterna 
Flera respondenter berättade om begränsningarna i landskapet som en följd av hur 

platsen används. Hur platsen används är ett resultat av den obrutna linje av 

markanvändning som pågått under århundraden vilket visar på att de 

kulturhistoriska värdena i vissa fall medför begränsningar för respondenterna. 

Begränsningarna beskrevs av en annan respondent som positiva i den meningen att 

det inte profiteras på turism i området. Att platsens begränsningar störde turismen 

iakttogs av ytterligare en respondent men hen menade att det var synd att de 

begränsningarna existerade. Ett mönster i hur respondenterna talar om att det 

existerar begränsningar till följd av de kulturhistoriska värdena går att utröna men 

hur dessa begränsningar upplevs uppfattas olika beroende på personliga 

uppfattningar. 

Vissa delar är inte tillgängliga för allmänheten utan det finns slutna rum på platsen. 

I Länsstyrelsens definition av platsens kulturhistoriska värden beskrivs en engelsk 

park i anslutning till slottet som inte nämns av någon av respondenterna. Vid 

intervjutillfällena omnämndes slottet relativt få gånger vilket kan bero på att det är 

otillgängligt för respondenterna. 

7.3 Mönster: överseende med det kulturhistoriska arvens 

nackdelar 
De kulturhistoriska värdena var en bidragande orsak till varför de flesta 

respondenterna ansåg sig uppskatta Strömsrum som plats. Trots att de 

kulturhistoriska aspekterna medförde extra vardagssysslor eller mindre trivsamma 

följder som lera till följd av tung fordonstrafik så övervägde de kulturhistoriska 

aspekterna de negativa delarna. De kulturhistoriska aspekterna var i sig en stor 

anledning till att man ville bo på platsen och att man upplevde den som vacker. En 

respondent beskrev att de kulturhistoriska värdena bidrog till hemtrevnad och en 

annan menade att platsens glans spillde över på hen själv. Det mönster som 
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framkom i uttalandena handlade om att respondenterna upplevde positiva 

konsekvenser av de kulturhistoriska värdena. Fyra av fem respondenter uppgav att 

de kulturhistoriska värdena var en bidragande orsak till att de var bosatta i 

Strömsrum. Två av dessa menade att det var helt avgörande för att de ansåg sig vilja 

vara bosatta på platsen. En av dessa uppgav att det från början inte spelat någon roll 

men att det på senare tid kommit att bli en viktig anledning till att hen vill stanna 

kvar på platsen. Enligt merparten av respondenterna bidrar kulturhistoriska värden 

till platsens attraktivitet som boplats.   

7.4 Länsstyrelsens definiering i relation till respondenternas 

definiering 
Länsstyrelsens definiering av Strömsrums kulturhistoriska värden innefattar 

aspekter i omgivningarna som inte är tillgängliga för de boende i Strömsrum. Det är 

troligtvis en bidragande orsak till att beskrivningarna av de kulturhistoriska värdena 

skiljer sig en aning från respondenternas beskrivningar. En övervägande del av 

Strömsrumsbornas koppling till de kulturhistoriska värdena innefattar individuella 

och emotionella värden. Länsstyrelsens beskrivning av Strömsrum innefattar 

förutsättningar för nutida och framtida individuella relationer till platsens historiska 

arv och saknar värden knutna till personliga upplevelser. 
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8 Diskussion och slutsats 

I denna del diskuteras tillvägagångssättet för framtagandet av resultatet. Vidare 

kommer resultatet och analysen att diskuteras och valideras för att reda ut vilka 

slutsatser som kan dras av materialet. Genomgången nedan görs i relation till den 

utvalda tidigare forskningen. 

Denna uppsats har varit en pågående lärprocess och beslut kring tillvägagångssätt 

har under tidens gång fått revideras och omvärderas. Den inledande 

forskningsöversikten visade att området som valts ut för den här studien inte var 

särskilt beforskat inom området för kulturgeografi. Det material som inledningsvis 

påträffades om människors uppfattning av platser var främst kopplat till 

landskapsplanering. De artiklarna som valdes ut från de vetenskapliga tidskrifterna 

om landskapsplanering gav ett gott underlag för inspiration av användbara metoder 

när det kommer till att få fatt i människors uppfattade värden. Empiriska resultat 

som förhöll sig relevanta till denna studie var svårare att hitta. Efter en tids arbete 

gjordes ytterligare en forskningsöversiktlig genomgång och då påträffades en 

kulturgeografisk artikel vars område låg mycket nära det som studerats i denna 

studie. I Assessment of the perception of cultural heritage as an adaptive re-use and 

sustainable development strategy: Case study of Kaunas, Lithuania av Armagan 

Dogan (2019) bekräftas uppfattningen om att detta område är relativt obeforskat.  

Armagan Dogans studie har både likheter och skillnader i metodanvändningen sett i 

relation till denna studie. Armagan Dogan använder semistrukturerade intervjuer för 

att undersöka människors uppfattade värden. Flera av de andra artiklarna som valdes 

ut genom forskningsöversikten tillämpade en kvalitativ metod genom 

semistrukturerade intervjuer med efterföljande analysering genom kodning med 

hänsyn till mönster. Metoden verkade få fatt i de aspekter som var relevanta för 

denna studies syften och frågeställningar. Valet att använda semistrukturerade 

intervjuer gav ett gott underlag för att besvara frågeställningarna.  

Flera artiklar som påträffades vid forskningsöversikten utförde intervjuerna 

promenerandes i landskapet. Mitt resultat visade också att flera deltagare ansåg att 

fysiska attribut brukade fungera frammanande för reflektion kring kulturhistoriska 

värden. Intervjusituationer ute i landskapet hade kunnat tillämpas även i denna 
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studie men omfattningen begränsade möjligheten att hinna träffa respondenterna 

under dagtid då det fortfarande var ljust ute i Strömsrum.  

Samtliga artiklar som presenterats under tidigare forskning hade ett större antal 

respondenter som underlag för sitt resultat. För denna studie lottades fem 

respondenter ut för deltagande i studien. Begränsningen av antalet respondenter 

gjordes till följd av den begränsade tiden och en inledande ovetskap om 

tidsåtgången för intervjuerna, kodningen och bearbetningen av materialet. Sett i 

efterhand hade ett större antal respondenter varit möjligt att inkludera. Det hade 

eventuellt även bidragit till att nyansera resultatet. Eftersom det fanns tid över och 

resultatet av det första intervjutillfället visade sig brista något i att få grepp om 

särskilt känslomässiga aspekter så togs beslutet att utföra ytterligare ett 

intervjutillfälle med varje respondent. Resultatet av de två tilläggsfrågorna utgjorde 

viktiga delar för att kunna besvara frågeställningen. 

Gruppen respondenter som genom lottning valts ut att delta i studien visade sig vara 

homogen i den meningen att alla var relativt nära i ålder, fyra av fem hade en 

humanistisk universitetsutbildning och lika många har varit bosatta i Strömsrum 

mellan 4-5 år. En respondent har bott på platsen i 1,5 år. Utbildningsnivån kan ha 

påverkat respondenternas kunskapsnivå om platsens kulturhistoriska värden. 

Respondenterna visade alla på någon slags relation till de kulturhistoriska 

aspekterna i deras omgivning. Fyra av fem respondenter uppgav sig ha ett allmänt 

intresse för kulturhistoriska värden och det var de som visade på störst kunskap om 

platsens historia och de som yttrade mest positiva åsikter kring de kulturhistoriska 

aspekternas betydelse. Alla respondenter kände till varandra och umgicks ibland 

vilket kan påverka eventuella mönster i respondenternas beskrivningar. En 

respondent uppgav att ämnen om platsens kulturhistoriska värden var ett vanligt 

samtalsämne grannarna emellan. Kvinnorna hade lättare än männen att formulera 

och uttrycka sina svar på intervjufrågorna. Deltagarantalet är för lågt för att det ska 

kunna säga något generellt huruvida det föreligger några skillnader mellan könen i 

vidare mening.  

I genomgången av den tidigare forskningen gjorde flera artiklar tydligt att resultaten 

för sådana här typer av studier endast kan säga något om den specifika populationen 
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på platsen vid det specifika tillfället. Armagan Dogan (2019) menar att resultatet av 

en sådan här typ av studie inte kan säga något generellt om uppfattningar av 

kulturhistoriska värden eller plats utan måste ses i relation till just det specifika 

tillfället. Samma hållning gäller vid redogörandet för resultatet i denna studie.  

Vid förstudierna i The SAGE Handbook of Qualitative Geography framkom att 

studiens inriktning kan komma att färga utkomsten av resultatet (DeLyser 2009, s. 

26). Respondenterna var från början medvetna om studiens inriktning. Intervjufråga 

3-5 (bilaga 5) ämnade undersöka huruvida svaren innefattade kulturhistoriska 

aspekter trots att frågorna explicit inte handlade om det. Svaren visade sig handla 

om både kulturhistoriska värden och andra typer av företeelser. Det är svårt att 

avgöra hur svaren hade formulerats om respondenterna inte hade varit medvetna om 

vilket specifikt ämne som studien var ämnad att avhandla. Beslutet att förhålla 

studiens inriktning transparent för deltagarna var ett medvetet val. Valet motiveras 

av att jag anser att det bidrog till att uppfylla studiens syfte och att informationen 

ligger i linje med de forskningsetiska principerna. Analysen av resultatet bör också 

ses i relation till att jag som utfört studien med stor sannolikhet omedvetet färgat 

utkomsten med mina tidigare erfarenheter och med mina intressen och min 

personlighet. I inledningen redogör jag för min bakgrund och mitt intresse för 

kulturarvsfrågor. Min bakgrund kan också ha färgat respondenternas svar som enligt 

Denscombe påverkas av hur de uppfattar den som utför intervjun (Denscombe 2018, 

s. 277). Om någon annan strukturerade och analyserade intervjusvaren så skulle de 

kanske komma att tolkas något annorlunda.   

Under arbetets gång beslutade jag mig för att applicera mönsteridentifiering som ett 

sätt att utröna strukturer i respondenternas svar på intervjuerna. Jag upplevde att 

valet av tillämpningsmetod i kombination med kodningen var ett effektivt sätt att 

synliggöra mönster och skillnader i deltagarnas berättelser. Det var svårare att 

rättmätigt bedöma kroppsspråkens och tonfallens inverkan på respondenternas svar. 

De distinkta delarna av den icke-uttalade kommunikationen som jag ändå ansåg mig 

kunna säga något om innefattade respondenternas enkelhet eller svårighet inför att 

formulera sina tankar kring ämnet. Jag ansåg mig även kunna uppfatta nyanser i 

huruvida respondenterna verkade mer eller mindre engagerade i ämnet. Dessa typer 

av antaganden kan inte tas för sanningar utan beskriver min personliga analys. 
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I likhet med tidigare forskning som People of the croft: visualising land, heritage 

and identity av Robertson & David Webster (2016) visar resultatet att samtliga 

deltagarna har skapat en relation till sin kringliggande omgivning genom 

reflektioner av de kulturhistoriska aspekterna. De kulturhistoriska värdena som 

framlyftes fungerade enligt respondenterna som katalysatorer för reflekterande kring 

platsens kulturella arv. De kulturhistoriska värdena som belystes av respondenterna 

var främst materiella lämningar av tidigare och pågående agrara praktiker och de 

ansågs bidra till positiva immateriella effekter. Mer specifikt utgjordes de materiella 

aspekterna av den fortfarande brukade marken, allén och bebyggelsen som 

fortfarande eller tidigare varit kopplad till jordbruksarbetet. De flesta respondenter 

uppgav att de dagligen förhöll sig till de kulturhistoriska värdena och många 

menade att de var avgörande för att byn valts ut till boplats. De kulturhistoriska 

lämningarna ansågs bidra till platsens uppskattade och upplevda skönhet. Resultatet 

visade även att de kulturhistoriska aspekterna utgjorde begränsningar för 

framkomligheten i omgivningarna och merarbete kring vardagliga sysslor. Denna 

studie bidrar med att påvisa att respondenterna i flera fall menade att de positiva 

aspekterna överväger de negativa följderna som deklarerades i relation till de 

kulturhistoriska värdena.  

Frågorna som ställdes vid tilläggsintervjun visade att samtliga respondenter trodde 

att de skulle reagera kraftigt om träden i allén togs bort. Flera respondenter kopplade 

sina hypotetiska reaktioner till känslor av maktlöshet inför sin plats. 

Länsstyrelsens definiering av de kulturhistoriska värdena är skapade i bevarande 

syfte för att platsen ska kunna fortsätta upplevas av och genom människor även i 

framtiden. Om de kulturhistoriska värdena som utpekats av Länsstyrelsen inte är 

tillgängliga så kan de inte nyttjas till det som bevarandet avser. Resultatet av denna 

studie visar att det finns ett glapp mellan myndighetens intention och 

respondenternas upplevelse.  

Under arbetets gång har jag reflekterat kring hur studien skulle kunna utvecklas för 

att studera ämnet närmare. Som jag påtalat tidigare skulle samtliga boende i 

Strömsrum kunna intervjuas för att göra platsen rättvisa. Metoden för insamling av 

empiri skulle kunna utökas med att innefatta gradering av uppfattade värden av 
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fotografier som föreställer utvalda delar av omgivningen, en metod som flera av de 

studierna som presenterats under den tidigare forskningen har tillämpat. Framförallt 

skulle det vara intressant att utöka studien till att studera flera platser och att jämföra 

resultatet från dem med varandra. Platserna som tillades skulle inte behöva ha så 

utpräglade kulturhistoriska värden vilket skulle kunna nyansera bilden av vad 

kulturhistoriska värden har för påverkan på människors uppfattning av plats.  
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Bilaga 4 

4.1 Checklista för ifyllning under intervjuernas gång 

Innan intervjun avslutats beakta att följande parametrar inkluderats: 

x Tillräckligt personliga beskrivningar. 

x Utförliga beskrivningar som behandlar respondentens uppfattningar av 

kulturhistoriska värden. 

x Utförliga beskrivningar av eventuell påverkan och känslor i relation till de 

redovisade uppfattningarna.  
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Bilaga 5 
5.1 Intervjufrågor 

1. Ålder, utbildningsnivå, antal år bosatt i Strömsrum?  

2. Är du bekant med övriga respondenter? 

3. Nämn max fem ord om vad som helst som symboliserar Strömsrum för dig. 

4. Nämn max fem ord om vad som helst som gör att du (eventuellt) tycker om 

att bo i Strömsrum. 

5. Nämn max fem ord om vad som helst som gör att du (eventuellt) inte tycker 

om att bo i Strömsrum.  

6. Hur skulle du beskriva Strömsrums omgivningar?  

7. Reflekterar du över Strömsrums kulturhistoriska värden?  

Om ja: hur reflekterar du över de kulturhistoriska värdena? 

8. Vad betyder Strömsrums kulturhistoriska värden för dig? 

9. Vilka kulturhistoriska värden är mest signifikanta för Strömsrum enligt dig? 

10. Är du intresserad av kulturhistoriska värden i allmänhet? 

11. Vad lägger du i begreppet kulturhistoriskt värde?  

12. Påverkar Strömsrums kulturhistoriska värden hur du ser på byn som 

boplats? Om ja: hur? 

13. Spelar de kulturhistoriska värdena någon roll i varför du bor i Strömsrum? 

14. Visste du att Strömsrums kulturhistoriska värden är utnämnda som 

riksintresse av Länsstyrelsen i Kalmar 

5.1.2 Tilläggsfrågor för uppföljningsintervjun 

15. Beskriva hur du tror att du skulle känna om träden i allén avverkades. 

16. Beskriva vad en avverkning av träden i allén skulle göra med din 

uppfattning av platsen. 


