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Abstrakt 

Södra Ölands Odlingslandskap skrevs år 2000 in på UNESCO:s världsarvslista på 

grund av landskapets unika karaktär då jordbruk format odlingslandskapet under 

årtusenden. I förvaltningen har jordbrukarna fått en central roll då de i sitt vardagliga 

bruk skapar och förvaltar odlingslandskapet. Studiens syfte är att kartlägga 

jordbrukares unika känslor och drivkrafter i relation till deras landskapande, samt hur 

dessa beaktas inom den administrativa förvaltningen av Södra Ölands 

odlingslandskap. Genom att nyttja Hägerstrands (1992) begrepp förloppslandskap, 

där jordbrukarna blir en del i processerna i landskapet, framträder i denna studie en 

komplex väv av känslor kopplade till arv, identitetsskapande och utveckling. 

Landskapets ekonomiska värden framkommer tydligt i jordbrukarnas relation till 

landskapet och genom att nyttja Håkansson och Widgrens (2007) teoretisering av 

markbundet kapital tydliggörs förvaltningen och värdet av marken i en längre 

tidsperiod än den enskilde jordbrukarens livstid. En tidsaspekt som medför starka 

känslor inför jordbrukandet. Dessa känslor och jordbrukares drivkrafter ses styra 

jordbrukarnas rumsliga praktiker och på så sätt forma landskapet. Studien visar 

genom en innehållsanalys hur den administrativa förvaltningen av världsarvet delar 

förståelsen av landskapet och gör försök i att beakta jordbrukares drivkrafter och 

känslomässiga relationer till landskapet genom kommunikationen och diskussionen 

av förvaltningen. 

Nyckelord 
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Tack 

Ett stort tack till deltagarna i studie, vilka gjorde detta arbete möjligt.  

Vill även rikta ett tack till min handledare som har tillåtit mig att grotta ner mig i 

jordbrukspraktiker.  

 

Till minne av min far, jordbrukare som presenterade sig som landskapsförvaltare 

och öppnade upp min syn för jordbrukets fantastiska värld.   
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1 Inledning 

Att vara jordbrukare är inte ett jobb, det är en livsstil – det kan ses som ett slitet uttryck men 

det ses bygga på mycket sanning, både från det allmänna synsättet och från jordbrukarna 

själva. I våra vardagsliv tar vi jordbrukarnas produktion och praktiker för givet, i maten vi 

handlar på väg hem eller i det öppna landskapet vi ser utanför bussens rutor. Det är en livsstil 

som vi sällan ifrågasätter eller problematiserar. Jag är uppvuxen på en köttgård och min fars 

liv baserades på jordbruk. Han pratade om tid i antalet hektar han hann slå, om kostnader i 

antal ensilagebalar och när det regnade var det antingen guld eller småspik beroende på det 

tillfälliga behovet av nederbörd.  

Genom världsarvsutnämningen av Södra Ölands Odlingslandskap har jordbrukets 

praktiker och roll i samhället lyfts på fler nivåer än endast som producenter. På Öland har 

människor levt i över femtusen år, vilket har fått jordbruket att anpassa sig efter de speciella 

geologiska förutsättningarna. Vanliga människors produktion för överlevnad har genom 

generationer av markanvändning skapat ett unikt landskap som är präglat av nära rumsliga 

relationer mellan förhistoriska tider och nutid. Jordbrukarna på södra Öland har i sina 

vardagsliv utgjort, och de utgör fortfarande, en central roll i historien och framtiden för detta 

unika landskap. I beskrivningarna av jordbrukaren framträder en bild av dem som 

företagsekonomiskt rationella varelser, att deras praktiker endast grundas i en ultimat 

markanvändning. Jag har därför blivit intresserad av att undersöka om det gömmer sig något 

under ytan av denna beskrivning, om det finns jordbrukare som, likt min far, lever och andas 

jordbruk ur mer än en företagsaspekt. I fall de finns, hur kan man då hitta strategier för att 

bevara deras jordbrukssjälar och praktiker så att ett odlingslandskap säkerställs? 
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2 Tidigare forskning 

För att få en förståelse över jordbrukarens praktiker och drivkrafter samt för förvaltningen av 

landskap och världsarv genomfördes en litteraturstudie över tidigare forskning inom området. I 

kommande avsnitt presenteras resultatet av den litteraturöversikten.  

2.1 Sökprocessen 

Syftet med litteraturöversikten var initialt att identifiera och ringa in genom att undersöka 

kunskapsluckor. Den tidiga sökningen vilade på två ben, det ena inom ”världsarvs & förvaltning” 

och det andra på ”bevarande av landskap”. Detta för att ringa in forskning som kopplas till denna 

studies forskningsobjekt, Södra Ölands odlingslandskap, genom att studera både forskning inom 

området ”världsarv” och ”landskapsförvaltning”.    

 Sökningen har skett på Linneuniversitetets Onesearch med huvudsaklig avgränsning till 

kulturgeografiska studier, och har även skett inom kulturgeografiska tidskrifters egna, 

individuella söktjänster. De första sökningarna med orden ”managing world heritage” och 

”managing cultural landscape” gav tusentals träffar. För att precisera sökningen ytterligare 

formulerades två grundfrågor för litteraturen. Litteraturöversikten ämnar genom dessa frågor 

besvara hur rumsliga praktiker som kulturarv behandlas inom den kulturgeografiska forskningen 

och hur världsarvsförvaltningen tidigare har studerats och problematiserats inom den 

kulturgeografiska forskningen. Med de tidigare resultaten från litteratursökningen identifiera 

nyckelord lyckades sökningarna specificeras. Genom att byta ut ordet ”managing” till 

”concervation cultural landscape” minskade antalet träffar drastiskt.  När området för studien 

ringats in förstärktes sökningen genom tydligare sökningar på kulturlandskap och känslor och 

förvaltning genom brukande. Till dess sökningar inkluderades även kulturarvstidskrifter och 

tidskrifter inom landskapsforskningen för att bredda perspektivet.   

 Genom att läsa artiklarnas abstrakt från mina sökningar kunde relevansen avgöras genom 

vad studierna undersökte och vilka begrepp som användes. De tidskrifter som har undersöks via 

tidskrifternas egna sökfunktioner är Landscape research, Space and Culture, The Geographical 

Review, cultural geographies och Land Use Policy. Detta gjordes då OneSearch under en period 

visade sig ha problem med att visa resultaten. Totalt identifierades 10 artiklar ur tidskrifterna då 

de tillsammans sågs svara på litteraturundersökningens två frågor. Dessa kompletterades även 

med sex stycken svenska avhandlingar/artiklar inom ämnet kulturarv och kulturvård som till stor 

del behandlade Södra Ölands Odlingslandskap.  
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2.2 Resultat litteraturöversikt 

2.2.1 Södra Ölands Odlingslandskap 

Det har tidigare genomförts ett flertal undersökningar av Södra Ölands Odlingslandskap, vidare i 

studien förkortat SÖO. Dessa ligger till grund för denna studie i syftet att skapa en första förståelse 

av det geografiska området och nyttjas för att identifiera kunskapsläget och eventuella 

kunskapsluckor. Endast en av de sex tidigare forskningarna är inom ämnet kulturgeografi.  

I fyra av de tidigare undersökningarna av SÖO har fokus legat på hur utnämningen och hur 

förvaltningen av världsarvet har gått till och planerats (Saltzman 1999, Saltzman 2001, Stenseke 

2009, Turtinen 2006). De andra två studierna berör förståelsen av världsarvet och dess möjligheter 

och begräsningar i framtiden.     

 Saltzman (1999, 2001) fokuserar på förståelsen av SÖO som en social och/eller kulturell 

företeelse där hon ser att vikten i de framtida bevaringsinsatserna för SÖO ligger i vilken 

landskapsförståelse som nyttjas då olika landskapsförståelser identifierar olika värden i 

landskapet vilket påverkar förvaltningsstrategierna. Människorna som i sin vardag på olika sätt 

påverkar landskapet har placerats centralt i förståelsen av SÖO och även det faktumet att området 

än idag är ett fungerande produktionslandskap har getts en betydande roll (Saltzman 1999, 2001). 

Bevarandeinstanserna för världsarvet borde, enligt Saltzman (1999, 2001), ta sin utgång ifrån 

helheten av det samtida landskapet och hon föreslår att Hägerstrands begrepp förloppslandskap 

nyttjas för att ringa in landskapets inneboende föränderlighet. Även Johansson (2014), som är 

landskapsarkitekt, försöker begreppsliggöra förståelsen av landskapet men här som ett idéarv som 

skall bevaras och förvaltas i SÖO. Enligt henne är världsarvet en idé om att landskapet skall 

brukas och hållas öppet genom jordbruk (Johansson 2014).   

 Den föränderlighet som både Johansson (2014) och Saltzman (1999, 2001) utrycker ses 

tydligt i själva världsarvsansökan där behovet av fortsatt utveckling av jordbruket tydligt 

uttrycktes och poängterades genom att den samtida agrara produktionen inom världsarvet ej får 

försämras genom utnämningen och att området ej får stagnera (Saltzman 1999). Saltzman (2001) 

ser genom denna förståelse av världsarvet och förvaltningsbehoven att konflikter mellan 

traditionellt bevarande och bevarande genom ett levande landskap kommer uppkomma. Hon 

konstaterar att ett bevarande som ser på landskap som en process måste vara flexibelt och berett 

på förändringar.      

 Eftersom kulturlandskapet ses vara beroende av jordbruk för att bevaras är det av största 

vikt att processerna och bevarandestrategierna i förvaltningen stimulerar ett fortsatt jordbruk 
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(Stenseke 2009). Stenseke (2009) ser i sin studie över lokalt deltagande inom 

förvaltningsprocessen att förvaltningen påvisar en nära relation mellan ansvariga myndigheter 

och lokala intressenter, en relation som har skapat respekt från myndigheterna inför böndernas 

arbete och att detta har lyckats agera brobyggande i att legitimerat myndigheternas agerande och 

målsättning. Förvaltningen av världsarvet är uppbyggd på personlignivå, utan tydliga strategier 

och handlingsplaner för framtida upprätthållande av goda relationerna. Detta ser Johansson 

(2014) fortfarande vara aktuellt vid hennes studie då jordbrukare beskrev att förståelsen för 

världsarvet inte upplevdes som övergripande hos alla myndighetens medarbetare. 

 De administrativa enheterna för SÖO ses ha lyckats förankra världsarvsförslaget och 

formuleringen på lokalnivå. Saltzman (2001) ser dock att det är av vikt att vara medveten om att 

världsarvsinitiativet kom från en högre instans med den nivåns förståelse och mål, vilket inte kan 

likställas med hur världsarvet utformat på lokal nivå. Att initiativet om världsarvsfrågan kom 

uppifrån ses som en av anledningarna till att jordbrukarna i SÖO till en början var avvaktande 

eller kritiska då tidigare myndighetskontakt och olika jordbruksrestriktioner gett dåliga 

erfarenheter (Saltzman 1999). En god förvaltning med stark lokal förankring kräver god 

kommunikation och relation mellan myndigheter och intressenter som innefattar tillit, respekt, 

struktur och en gemensam förståelse (Stenseke 2009).    

 I de tidigare studierna uttrycks kritiska aspekter i förvaltningen av SÖO. Bland dessa 

återfinns landskapsförståelsen i en mer allmän mening än vad Johansson (2014) och Saltzman 

(1999, 2001) tidigare diskuterat ur ett förvaltningsperspektiv. Landsbygdens landskap förstås ofta 

ur en icke lokal förståelse, en förståelse som mer hör hemma hos besökare eller turister än hos de 

lokala jordbrukarna själva. Jordbrukarna i SÖO har upplevt att besökare saknat förståelse för att 

landskapet som jordbrukarnas arbetsplats, att deras arbetsmiljö försvåras av turisternas 

uppfattning av landskapet och att ett ifrågasättande av deras arbetssätt då de inte sammanfaller 

med turisternas landskapsförståelse (Saltzman 1999). Andersson (2018) ser hur de olika 

förståelserna av kulturarvet är ett större hinder mot utveckling av odlingslandskapet snarare än 

världsarvs klassificeringen i sig. Det finns en romantiserad och gammeldags bild av landskapet 

och det svenska jordbruket, något som jordbrukarna upplever kan förhindra utvecklingen av 

odlingslandskapet (Andersson 2018).  En förståelse av världsarvet som upplevts användas som i 

argumentation mot utveckling av jordbruket (Andersson 2018, Johansson 2014). 

 Andersson (2018) ser att jordbrukarna i SÖO är oberörda av världsarvsutnämningen, att 

ingen i hennes studie ser en påverkan hos dem själva men kan identifiera förändringar hos 

jordbrukare med andra situationer än de själva (Andersson 2018). Vid världsarvsansökan fanns 
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förhoppningar om att utnämningen skulle innebära ett slags garanti för det framtida jordbruket 

(Saltzman 1999). Dock avsätts inga speciella bidrag för att stärka jordbrukare inom världsarvet 

utan bidragen som kan erhållas är nationella (Andersson 2018).  

2.2.2 Världsarvsstatusen – dess innebörd  

I den tidigare forskningen som behandlar UNESCOS världsarvslista och dess platser av kulturarv 

undersöks återkommande strukturen av en världsarvsklassificering, vad den innebär och hur den 

uttrycks. Alberts och Hazen (2010) konstaterar i sin studie, som behandlar säkerställande av 

autenticitet och integritet för ett världsarv, att Världsarvskonventionen till största del agerar som 

uppmuntrande i bevarandeprocessen, utan egentlig makt.  Även MacRae (2017) ser ökande bevis 

på att en utnämning inte direkt medför ett ökat skydd för världsarven då oönskad utveckling och 

förändring alltid kan påverka kulturarven och då de unika värdena som skall skyddas hos 

världsarven inte medför några riktlinjer för agerande mot hoten.  Den maktlöshet som Alberts och 

Hazen (2010) ser i implementering av, och en förlöpning av, skydd som Världsarvskonventionen 

syftar på tydliggörs i Milojkovićs et al. (2018) studie över hur ett stadsutvecklingsprojekt i Ohrid, 

Polen, har kunnat fortgå trots motsättningar och uppmaningar från UNESCO om risken att 

autenticiteten på platsen både riskerar att försvinna eller förfalskas. Dock ser Alberts och Hazen 

(2010) att världsarvsutnämningar genom sin klassificering tydligt och officiellt, visar att den 

enskilda staten tagit på sig ansvaret av förvaltningen av kulturarvet och att om staten frångår detta 

riskeras negativ publicitet som kan pressa stater till att ändra inställning. Utnämningen av 

världsarv medför alltså i sin klassificering ett grundskydd för bevarandet av dess värden. 

 En inskrivning av världsarv innefattar krav på en förvaltningsplan som innehåller en 

riskanalys med bedömning av lösningar på konflikter och även hur bevarandet av platsen skall 

administreras och övervakas i framtiden (Blandford 2007). En inskrivning på världsarvslistan 

kräver en tydlig identifiering av området och även en tydlig gränsdragning för vad som skall 

inkluderas i världsarvet. Gillespie (2013) ser att behovet av gränsdragning och gränsdragningens 

utförande kan skapa konflikter gällande vems kulturarv som presenterar. Gränsdragningarna har 

skapat motsättningar mellan lokala förväntningar och den officiella beteckningen av världsarvets 

rumsliga (Gillespie 2013).  

2.2.3 Förvaltningen av världsarv 

Staten tar genom världsarvsutnämningen på sig ansvaret för förvaltningen av platserna och 

tvingas upprätta handlingsplaner för hur bevarandet skall utformas. En god handlingsplan för 
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världsarv uttrycks i Blandfords (2007) studie som handlingsplaner där politik och mål formas 

utifrån en djup förståelse av de ”unika universella värdena” som världsarvet erhåller och en 

förståelse för möjliga förändringar som kan ske på platsen. Genom dessa handlingsplaner 

konkretiseras de kulturella och naturliga värdena för att kunna utforma specifikt bevarande för att 

stärka och utveckla dessa värden.    

 Tillskottet av kategorin kulturlandskap i världsarvsprogrammet har medfört att de objekt 

och platser som på senare tid blivit del av världsarvslistan tenderar att vara allt mer komplexa i 

skala och i termer om hur bevarandet och eventuell bevarande bör gå till (Blandford 2007 s.356). 

Blandford har undersökt hur lokalt engagemang skapas inom världsarvsförvaltningen och varför 

den är viktig. Stenseke (2009) kontextualiserar Blandfords tankar i sin studie från 2007, där hon 

undersöker förutsättningarna för lokalt deltagande inom kulturlandskapsförvaltningen, genom att 

identifiera den framgångsrika förvaltningen och planeringen på grund av att dess strategier 

accepteras av så många intressenter som möjligt samtidigt som deltagarna känner sig 

respekterade. 

2.2.4 Kulturlandskap som kulturarv 

Tidigare har bevarandet av kulturarv varit riktat åt konservering som insats i bevarandet men med 

den nya kategorin kulturlandskap i UNESCO:s Världsarvslista har bevarandet öppnat upp till en 

variation av fenomen som skall bevaras, och inte endast konserveras (Blandford 2007). Att bevara 

ett ”levande landskap” har med UNESCO:s kategori kulturlandskap blivit mer aktuellt. 

Bevarandet av levande landskap aktualiseras oftast genom att riktas åt bevarande av specifika 

arter, objekt eller avgränsade miljöer i landskapet som sker i form av en konserveringsidé 

(Saltzman 1999). Även García-Esparza (2017) ser att landskapsförvaltning delvis handlar om att 

bevara enskilda strukturer och artefakter, men att det också kan innebär att bedömningar av 

platsens anda, som en levande enhet mellan dåtid och framtid. Detta innebär att platsen ses som 

levande, vilket medför ett behov av att omfamna förändringar även om det är oklart hur 

UNESCO:s värdesättning av världsarvs integritet och autenticitet passar in i den dynamiken 

(García-Esparza 2017). Perspektivet på ett behov av förändring inom förvaltningen av världsarv 

öppnar upp för frågor om hur bevarande och förändring skall integreras i processerna av 

världsarvsskapande.      

 Bennet har i en studie från 2018 undersökt bevarandestrategier och dess konsekvenser för 

kommande generationer i kulturlandskapet utifrån aktör-nätverks teori. Hon identifierar en 

konflikt i bevarandet om för vem kulturarvet finns och där igenom hur det skall bevaras. Bennet 
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(2018) ser hur landskapsvården riktas in mot antropocentriska ideologier där människans 

upplevelse och vilja definieras som det viktigaste, vilket grundas i estetiska- och 

rekreationsvärden.      

 Crumley et al. (2017) undersöker hur man kan säkerställa långsiktiga förändringar i 

kulturlandskapet, för att uppnå detta presenterar de ett tvärvetenskapligt ramverk som kombinerar 

landskapets biografi, historisk ekologi och komplex systemteori. De belyser hur hållbarhet allt 

mer aktualiseras som ämne inom forskningen om kulturlandskap. Där identifierar de två sätt som 

termen hållbarhet används på, det ena handlar om miljömässig hållbarhet där landskapet är 

identitetsbärande och brobyggare för information om människan och landskapets relation. Den 

andra användningen av termen hållbarhet utgår från motståndskraftiga samhällen där kulturarvet 

i landskapet säkerställer människors tillgång till och deras engagemang med det förflutna. 

Landskapen överlever inte av sig själva utan har ett behov av att underhållas, därför anser de att 

det är av stor vikt att fånga den långsiktiga överföringen av kulturell information, ekosystemets 

funktioner och kulturarvet för att skapa en riktlinje för förvaltningen av kulturlandskap (Crumley 

et al. 2017). 

2.2.5 Landskap av emotioner 

I förvaltningen av kulturlandskap identifierar ett flertal artiklar hur förvaltningsstrategierna, vad 

som skall bevaras och värdesättas, ofta utgår från en känslomässig anknytning till landskapet.

 Bennet (2018) identifierar i sin studie, med aktörnätverksteori, två krockande tolkningar av 

landskapets värde då landskap väcker känslor. Vilken typ av natur det är i ett landskap påverkar 

upplevelsen och känslan, både för människor och för djur. För människor som besöker landskapet 

finns kulturella kopplingar till hur landskapet upplevs, något som härstammar från sociala 

konstruktioner av landskapstolkningar där typen av vegetation, väder och årstid alla påverkar 

känslan av landskapet (ibid). Upplevelsen och känslan i landskapet påverkar vilket landskap vi 

vill skapa genom bevarande vilket kan leda till en konflikt emellan vetenskapliga ideologier och 

landskapets ideologiska inverkan. García-Esparza (2017) ser hur landskapet skapar olika känslor 

beroende på vilka funktioner man tilldelar landskapet, det kan vara ett landskap värdefullt som 

livsmedelsproducent eller med samhälliga funktioner som rekreation. Känslorna inför landskapet 

ses i modern tid kommit till att handla om estetiska, miljömässiga och kulturvärden. García-

Esparza (2017) ser även i sin studie över övergivna landskap hur den sociala frånvaron på en plats 

kan ge upphov till negativa känslor av apati eller missnöje hos vissa människor då igenväxta 

marker, förlorade kvaliteter och avbefolkning kan ge känslor av isolering, förtryck och förlust. 
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 Robertson och Webster (2017) har undersökt hur praktiker och verksamhet i landskap kan 

visualiseras och skapa ett känslomässigt band till det förflutna genom upprepade praktiker, 

praktiker som vidhåller landskapets autenticitet.  För att kunna säkerställa utvecklingen av 

världsarven och för att kunna säkerställa deras unika universella värden behövs en åtskillnad 

mellan materiellt underhåll och underhåll av den sociala konstruktionen för kulturarvet. Att 

underhålla den sociala konstruktionen inbegriper både perspektivet av den breda allmänheten men 

även de lokala intressenterna och inte endast de sociala uppfattningarna om kulturarvet utan även 

den känslomässiga och känslan av tillhörighet (García-Esparza 2017). 

2.2.6 Jordbrukare som landskapsförvaltare 

Lantbruk och bönder har i Sverige en nära relation till landskapsbevarande insatser. De största 

hoten mot kulturlandskapens värden har under de senaste decennierna uppfattats vara det 

minskade antalet jordbrukare tillsammans med en ökad skogsplantering (Stenseke 2009), vilka 

ses som ett större hot mot den biologiska mångfalden än ett pågående utvecklat konventionellt 

jordbruk (Saltzman, Head och Stenseke 2010).    

 För att bibehålla den biologiska mångfalden i kulturlandskapen krävs en kontinuerlig 

hantering av det, ett kontinuerligt bruk, då många arter och biotoper är beroende av 

jordbruksaktiviteter för att överleva (Saltzman, Head och Stenseke 2010). Detta har 

uppmärksammats i de politiska och administrativa enheterna för förvaltningen av landskap och 

de har i sitt bevarande arbete börjat utforma förvaltningsstrategier som för jordbrukarna skall 

uppfattas som positiva och stimulerande för fortsatt bruk (Stenseke 2009). Att involvera svenska 

bönder i förvaltningen är även administrativt nödvändigt då de flesta jordbruksmarkerna med 

biologisk mångfald, kulturarv och rekreationsrum är privatägda (Stenseke 2009). I 

världsarvskommitténs förståelse av kulturlandskap ser man att ett fortsatt bruk av landskapet av 

befolkningen som tidigare format landskapet är en integrerad del i att även upprätthålla platsens 

autenticitet (Alberts och Hazen 2010). Det är dock av stor vikt att kunna definiera vilken typ av 

landskap som skall förvaltas och vilka värden som önskad bibehållas. Landskap kan brukas på 

vitt skilda sätt beroende av vilka värden och känslor som försöks återskapas (Bennett 2018). Att 

värdesätta kulturlandskapets estetiska värden, framför hållbarhet, och stärka landskapets förmåga 

som rekreationsrum kan resultera i en förlust av inte bara biologisk mångfald utan i en förlust av 

det immateriella arvet som förkroppsligas i lokal kunskap om landskapande (Bennett 2018).  

 Som ett steg i de administrativa enheternas strävan om att stimulera fortsatt jordbruk i 

kulturlandskapet ges bidrag till de jordbrukare som genom bruk förvaltar semi-naturliga landskap 
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eller odlar traditionella grödor (Saltzman, Head och Stenseke 2010). Robertson och Webster 

(2017) ser hur jordbrukare genom sina praktiker blir en av de viktigaste faktorerna för att bevara 

relationen till landskapet. I sin studie synliggör de hur utförandet av arbete och praktiker gör 

kulturarvet från det förflutna meningsfullt i samtiden då det skapar en känsla av tillhörighet 

(Robertson och Webster 2017). Att brukare av landskapet återansluts till det historiska arbetet 

och förvaltandet genom praktikerna kan placera jordbrukaren i skärningspunkten mellan det 

mänskliga och icke-mänskliga i det rumsliga identitetsskapandet (Robertson och Webster 2017). 

2.3 Analys av litteraturöversikt 

Det identifieras två tydliga och genomgående konflikter i den tidigare forskningen. Det är en 

konflikt mellan bevarande och utveckling, och mellan lokal och nationell nivå (även 

internationell). Ofta sammanvävs dessa konflikter i frågor om för vem världsarvet är till för. 

Något som syns även i den tidigare forskningen över Södra Ölands odlingslandskap och de olika 

landskapsuppfattningarna. Vems är kulturarvet och för vem skall det bevaras? Vilka värden ses 

som värdefulla för bevarandet?     

 Ett flertal artiklar (Alberts och Hazen 2010, Blandford 2007, Bennett 2018, Stenseke 2009) 

tydliggör hur lokalt engagemang måste ökas och inkluderas i förståelsen för att ett bevarande skall 

bli möjligt på en plats. Stenseke ser hur förvaltningen av Södra Ölands odlingslandskap är väl 

anknutet lokalt, men brister visas i vilket landskap som artikuleras för turister och i hur världsarvet 

bygger på en förståelse från högre instanser.    

 Med detta tydliggjorda behov av lokal anknytning till förvaltningen av kulturlandskap och 

världsarv kan jag genom litteraturöversikten urskilja en kunskapslucka i undersökningarna av 

ämnet. Den tidigare forskningen har ett övergripande fokus på förvaltningsinstitutioner och deras 

handlingssätt för att inkludera lokala intressenter. Få studie kan urskiljas utgå från ett lokalt 

perspektiv av kulturarvet och dess förvaltning. Den enda studie med tydligt lokalt fokus är 

Robertsson och Webster (2017) där den känslomässiga relationen av kulturlandskapet 

undersöktes och identifiera. Med förståelsen av kulturlandskap som komplexa kulturarv av en 

kombination av processer mellan människa och natur identifieras ett behov av att studera SÖO 

utifrån människans känslomässiga relation till landskapet och denna relation kan inbegripas i 

förvaltningen.      

 Litteraturen visar även vikten av att ha en lokal anknytning till världsarven, att 

förvaltningen av världsarven blir problematiska utan en nära förståelse av det lokala. Dock berör 

en mycket liten del av litteraturerna vad det lokala engagemanget skulle vara och vilka 
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känslomässiga relationer som finns till världsarvet. Hur engagemang skapas lokalt och sedan kan 

användas som utgångspunkt är något jag ser saknas i den tidigare forskningen. 

Jordbruksförståelsen och de praktiker som den innebär i landskapet är en stor del av förvaltningen, 

dock är det en underutvecklad aspekt av diskussionen kring världsarvens förvaltning. Kulturarvet 

görs meningsfullt genom arbete och praktiker i landskapet (Robertson och Webster 2017), ändå 

identifieras få studier som undersöker hur detta meningsskapande går till och hur det kan nyttjas 

i förvaltande.      

 Genom litteraturöversikten ses även en kunskapslucka i hur världsarv upplevs och 

diskuteras ur ett lokalt perspektiv. Övervägande del av litteraturstudiens artiklar tenderar istället 

fokuseras vid förvaltningsfrågor på nationell och global nivå, något som är förståeligt då 

världsarvens problematik oftast är en av skalproblematiskt slag. Dock kan de politiska och 

vetenskapliga perspektiven stärkas av en djupare förståelse av förvaltningens praktiska 

implementering genom brukarna av landskapet. 

3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att kartlägga jordbrukares känslor och drivkrafter i relation till deras 

landskap och landskapande inom världsarvet Södra Ölands Odlingslandskap (SÖO), samt hur 

dessa känslor och drivkrafter beaktas inom den administrativa förvaltningen av SÖO. 

3.1 Frågeställningar 

För att kunna besvara studiens syfte har fyra frågeställningar tagits fram, som definierar syftet 

och förtydligar undersökningen. 

 

- Vad för känslor och emotionella relationer till landskapet kan identifieras hos jordbrukare 

inom SÖO? 

- Vilka drivkrafter finns hos jordbrukarna med avseende på deras brukande av landskapet? 

- Hur beaktas jordbrukarnas drivkrafter och känslomässiga relationer till landskapet i 

förvaltningen av världsarvet? 
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4 Teoretisk referensram 

Inledningsvis kommer denna teoretiska referensram redogöra för förståelsen av jordbrukare, vad 

begreppet innebär, vad det kan skapa och hur. Därefter kommer förståelsen av lokal 

världsarvsförvaltning att teoretiseras i vad det är, hur det verkar samt vad det förväntas 

åstadkomma.   

4.1 Jordbrukare 

För att definiera begreppet jordbrukare för denna studie kommer även andra, nära och 

sammanknutna begrepp att diskuteras och förstås i syftet av att skapa en förståelse av jordbrukare 

som begrepp. Jordbrukande kommer att belysas genom dess praktiker, jordbrukets rumsliga 

processer, jordbrukarnas drivkrafter samt känslors kopplade till landskapandet.  

4.1.1 Landskap – en levande kultur  

Det största problemet för begreppet landskap är att det har ett flertal olika innebörder inom skilda 

discipliner och i olika tider (Howard 2011, Saltzman 1999). Landskap är ett mångfacetterat 

begrepp som kan förstås som en organisk produkt från ett samhälle, ett slags materiellt bevis på 

samhällets utveckling och dess historiska värde då landskapet ständigt förändrats utifrån 

samhällets behov (Saviano et al. 2018).     

 I beskrivningen av södra Ölands odlingslandskap är levande landskap en central 

beskrivning av världsarvet. För att förstå det slentrianmässiga uttrycket föreslår Saltzman (1999) 

ett nyttjande av begreppet i förståelsen av ett landskap med inneboende föränderlighet. I detta 

avseende blir Hägerstrands begrepp förloppslandskap relevant som tankeredskap för att förstå 

landskapets inneboende föränderlighet. Förloppslandskapet definieras som ett geografisk 

begränsat område där allt området innefattar blir en del av landskapet, även rörliga element som 

processer och flöden (Hägerstrand 1992). Tankemässigt delas förloppslandskap upp i abiotiska, 

biotiska och kulturella processer. Abiotiska processer är icke levande, så som årstidsförändringar, 

vind och klimatförändringar. De levande landskapsprocesserna som handlar om drivkrafter 

strävande mot överlevnad eller fortplantning hamnar enligt Hägerstrand inom biotiska processer. 

Den mänskliga drivkraften kan ses som ständigt pågående projekt i landskapet, som formulerar 

mål inför framtiden och förändra landskapet genom dess processer av att uppnå målen 

(Hägerstrand 1992). Dessa projekt i landskapet kan både vara individuella, den egna rörelsen i 

vardagen, eller kollektiva, som utformningen av en väg eller utnämningen av ett Världsarv. Målet 
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med förståelsen som ett förloppslandskap är att tydliggöra en komplex helhet, som synliggör 

samspelet mellan landskapets ständiga processer och krafterna som ligger bakom processerna och 

som inte ur något avseende framhäver landskapet som statiskt (ibid). Landskapet utgör en odelbar 

helhet av fysisk-geografiska förutsättningar som oftast starkt präglas av människans verksamheter 

genom kulturella, sociala och teknologiska krafter (Sporrong 1996). Med denna 

landskapsförståelse befinner sig landskap i en ständig kulturell process av tillblivelse.  

 Även övergivna kulturlandskap kan förstås som processer med en kontinuerlig anpassning 

till landskapet, vilket gör det till levande landskap i ständig utveckling trotts att den mänskliga 

påverkan i landskapet försvunnit (García-Esparza 2017). Denna landskapssyn härstammar från 

Carl Sauers ”The Morphology of Landscape” där landskapet beskrivs som formas från den 

naturliga miljön/landskapet av kulturella processer. (Howard 2011) Genom att läsa det 

föränderliga formandet av landskapet, vad Sauer kallade morfologin, kan en viss insyn ges i 

mänsklig kultur och hur den varierar över tid (Nayak och Jeffrey 2001). I sådan förståelse av 

landskap kan uppdelningen mellan natur och kultur bli irrelevant då de bägge samexisterar och 

bygger på varandra. Detta skapar ett synsätt av landskap som en helhet, bestående av både kultur, 

natur och starka relationerna/processer där emellan. I helhetssynen på landskap ges nya perspektiv 

på relationen mellan människor och platser, kultur och natur och geografi och historia där fokus 

ligger på materiella förändringsprocesser i landskapet (Nayak och Jeffrey 2001). Att se landskap 

som en kulturell process innebär att föränderligheten ges en central roll, vilket medför att 

förändring ingår i landskapets ”natur”.    

 I denna studie kommer begreppet landskap utgå från definitionen av landskap som 

kulturellt betingat användas för att studien skall kunna undersöka relationen mellan landskapet 

och landskaparna, jordbrukare. Förståelsen av landskap skapat genom kulturella processer blir 

även relevant för studien då utnämningen och förvaltningen av SÖO kan ses som en kulturell 

process, som i sina insatser av bevarande formar och skapar landskapet.  

4.1.1.1 Känslor och landskap 

Lanskapsuppskattningen har under de senaste decennierna förflyttats från en uppskattning av 

markanvändningens funktion att producera ekonomiska fördelar till att landskapet tjänar en 

samhällsfunktion genom möjlighet för rekreation, livskvalitet och en ökat biologisk mångfald 

(García-Esparza 2017).    

 Historiska landskap, eller landskap som vi uppfattar som historiska, kan skapa en känsla 

av trygghet som tilltalar människor genom att skapa en nostalgi där de historiska attributen i 
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landskapet värdesätts och ges mening i samtiden (Lowenthal 1985). Även landskap som 

kombinerar historiska attribut med samtiden skapar en känsla av dåtiden och samtidens 

samexistens, vilket förstorar upplevelsen av landskapet och dess känslomässiga förståelse för 

människor och skapar en ”sense of the past” (ibid). Nyckeln till förståelsen av de sätt människor 

formulerar och skapar en relation till sitt förflutna och en lokal identitet i kulturlandskapet ligger 

i människors agerande, upprepningar och vardagliga praktiker (Robertson och Webster 2017). 

Genom praktiker ser Robertson och Webster (2017) hur människor i sin relation till landskapet 

blir ett förkroppsligande av platsen och placerar jordbrukaren i skärningspunkten mellan mänsklig 

och icke-mänsklig. Kulturlandskapet uppkommer spontant genom upprepade vardagliga 

handlingar utan någon underliggande avsikt (ibid). Människor placeras i tid och rum genom sina 

interaktioner med landskapet och genom att forma landskapet skapas även en ”sense of 

belonging” (ibid). Begrepp som visualisering och autenticitet i landskap handlar inte endast om 

dess materiella utveckling och påverkan, utan även om hur det förflutna förstås och upplevs av 

både lokalbefolkning och utomstående och huruvida det möjliggör en känsla av identitet som 

förankrar kollektiva minnen genom länkar mellan dåtid, samtid och framtid (García-Esparza 

2017). Platser är sammanlänkade med minnen, både individuella och kollektiva, vilka kan skapa 

en upplevelse av identitet (McDowell 2008). Landskap som innefattar minnen är i konstant 

tillblivelse, båden i landskapets rumsliga utformning men även i förståelsen och representationen 

av platsen som tydliggörs genom olika tiders minnen och identiteter, då representationer av 

historien formar betydelser och funktioner för kulturarvet i kulturlandskapet (ibid).  

 I förståelsen av hur landskap kan skapa känslor kommer denna studie nyttja förståelsen av 

sense of place, där SÖO och jordbrukarnas marker och gårdar kommer förstås som platser. Att 

förstå landskapet och jordbruksområdena som en plats medför här en förståelse av att vara i 

ständig tillblivelse då plats innefattar subjektiva känslor och upplevelser av fenomen som ständigt 

omarbetas av människor (Gregory och Johnston 2014). Sense of place berör de attityder och 

känslor som individer eller grupper har till det geografiska området som de lever i, vilka är intima, 

personliga och emotionella relationer mellan det egna jaget och den geografiska platsen (ibid, 

Gren och Hallin 2003).  Begreppet förstås som en medvetenhet om platsens anda och som ett 

redskap för människor att relatera till de känslor de har inför platsen. Känslor en plats skapar hos 

människor påverkar rörelsemönster och individernas rumsligheter genom att människors 

medvetenhet om känslan av olika platser och kan ses skapa sina vardagsgeografier i vad som 

upplevs som känslomässigt positivt betingade platser (Gren och Hallin 2003). Sense of place kan 
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alltså resultera i både positiva och negativa känslor, känslor av isolering, förtryck och förlust kan 

skapas hos övergivna eller misskötta landskap (García-Esparza 2017). 

4.1.2 Jordbrukande – att bruka jorden 

I Sauers förståelse av kulturlandskap ses kultur som aktör, landskapet som uttrycksmedel och 

kulturlandskapet som resultat (Gregory & Johnston 2014). Människans kulturella handlingar 

skapar kulturlandskapet. I förståelsen av SÖO förstås i den här studien jordbrukaren som den 

drivande aktören i processen av att skapa och vidareutveckla kulturlandskapet. Genom 

jordbrukarens utveckling och förändring i arbetssätt förändras även kulturlandskapet. Vid en 

förlust av jordbruket som aktör i SÖO skulle kulturlandskapet förändrats drastiskt, vilket medför 

att det för denna studie blir relevant att definiera vad en jordbrukare är, teoretisera jordbrukande 

som praktik och hur jordbruket relaterar till kulturlandskapet. Processer mellan människor och 

det landskap de skapat har blivit allt mer central i förståelsen av kulturlandskap, där människan 

mer har fått en roll som både mänsklig, genom dess emotionella relationer till landskapet, och 

icke-mänsklig, genom den betydelse människan har som aktör i landskapet (Robertson och 

Webster 2017). Jordbruket och jordbrukaren som aktör kan därför förstås som både materiellt och 

immateriellt.   

4.1.2.1 Jordbrukande som rumslig process 

Kulturlandskapet förstås styras av små och ofta omärkbara förändringar i lokalbefolkningens 

praktiker, snarare än andra stora okontrollerbara förändringar i miljön. Att de mänskliga 

vardagliga aktiviteterna har en stor påverkan på miljön ser Bennet (2018) uppmärksamma hur 

människor tillhör och tar hand om platser, även i ett framtidsperspektiv.   

 Att bönder i Sverige har en sådan betydande roll för landskapsförvaltningen kan ses 

grundas i det tidsliga perspektivet av brukande av landskapet. Det skandinaviska jordbruket har 

haft en betydande inverkan på landskapet utformning under de senaste sextusen åren. På grund 

av den tidiga nomadiska djurhållningen och den senare bofasthetens djuruppfödning och odling 

så dominerades landskapet runt jordbruksbosättningar vid 1900-talets början av marker som på 

olika sätt var del av ett odlingslandskap (Saltzman, Head och Stenseke 2010). Att människor 

under en så lång tidsperiod har haft en stark inverkan på landskapet har skapat semi-naturliga 

odlingslandskap som idag är några av de mest anrika biotoperna i landet (Saltzman, Head och 

Stenseke 2010).     

 Jordbruket som rum har genom modernisering, i form av förnyad markanvändning och 
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jordbrukskap, och samhällsförändringar förändrats drastiskt. Konceptet landesque capital, här 

kallat markbundet kapital, har nyttjats av bland annat Håkansson och Widgren (2007) i syftet att 

förstå jordbrukarnas förhållande till de praktiker som förändrar landskapet. Markbundet kapital 

förstås som de långsiktiga investeringarna i landskapet, jordbrukares praktiker som skapar och 

formar kulturlandskapet. Begreppet hjälper oss att förstå landskapets utveckling genom de 

kulturella processerna av mänskligt brukande och jordbrukets rumsligheter.  

4.1.2.2 Jordbrukaren som landskapsaktör 

De allmänna faktorerna som kulturellt kan ses påverkar landskapets framväxt och förändring är 

de tekniska, politiska och ekonomiska villkor och processer i olika tider. Dessutom utgör 

markägarens ambitioner och värderingar inför landskapet en betydande roll för vilka praktiker 

som utövas och därigenom formar landskapet (Stenseke 1997). Tre viktiga delar för jordbrukarens 

identitet har identifierats som friheten, kontinuiteten och det genuina intresset för jordbruk, 

djurhållning och landskapsförvaltning, och själva identiteten har setts vara en av drivkrafterna till 

brukandet av landskapet (Källström och Nordström 2002). Som frihet har förståelsen varit den 

egna utformningen av arbetet och möjligheten att själva utarbeta arbetssätt, medan kontinuiteten 

kan ses grundas i det förvaltande arbetet, både i att förvalta ett företag men även i möjligheten att 

förvalta ett landskap, både i ett kortsiktigare säsongsarbete men även för kommande generationer 

(Nitsch 2009). Det genuina intresset för jordbruk ses även som drivkraft, där möjligheten för en 

nära koppling till naturen genom årstidsanpassningar och naturliga processer skapar njutning och 

trygghet för jordbrukarna (ibid).     

 Vilka ambitioner som markägaren har för landskapet påverkar på vilket sätt marken nyttjas 

och strävar uppnå, samtidigt utgör landskapet en livsmiljö för brukaren och blir en integrerad del 

i livet vilket ofta resulterar i en förvaltning av ett flertal av landskapets värden samtidigt (ibid). 

Stenseke (1997) har genom sin avhandling tydliggjort hur värderingar och motiv är avgörande för 

de praktiker som utövas i det fysiska landskapet och att jordbrukarnas praktiker ej kan förstås 

genom en homogen grupp ekonomiskt och rationellt handlande individer. I avhandlingen 

identifierades tre olika inställningar till brukandet utifrån definieringen av att jordbrukare är 

individer med olika uppfattningar om deras aktiviteter och att även deras relationer till det fysiska 

landskapet varierar (ibid). De tre centrala förhållningssätten som framställs i Stensekes (1997) 

avhandling är ekonomiskt rationellt, upplevelserationellt och livsformsrationellt. De förstnämnda 

bygger starkt på jordbrukarens företagandemotiv för jordbruket, med företagsekonomiskt 

förhållningssätt till markanvändningen där marken betraktas som ekonomiskt kapital och anpassat 
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till stor del efter marknaden. Den senare förhållningssättet kan ses ha rollen som landskapsskötare 

då praktikerna utgår från ideologiska eller etiska principer om att förvalta en kultur- eller 

naturmiljö eller att skapa en estetiskt vacker livsmiljö. De upplevelserationella jordbrukarna 

brukande motiveras snarare av natur- och kulturvärden än ekonomiska värden, vilket medfört att 

dessa jordbrukare oftast tryggar sin försörjning genom annat än jordbruk. Den sistnämnda 

kategorin, livsformsrationella jordbrukare, kan förstås som ”traditionella” bönder. De ser sin 

markanvändning vare sig som bevarandeobjekt eller som ekonomiskt kapital, utan motiveras av 

att skapa sig en möjlighet att kunna leva på landsbygden och inom den agrara livsformen. Att 

bibehålla markanvändningens livsstil blir central och aktiviteterna baseras på en blandning mellan 

ekonomiska och andra värden.     

 Dessa olika värden som markanvändningen och brukande av landskapet skapar kan delas 

in igenom begreppen monetär nytta och icke-monetär nytta. Brukandet av landskapet kan 

omsättas till ekonomiska värden, genom att producera livsmedel, material eller genom bidrag 

gällande landskapsförvaltning, vilket skapar monetär nytta (Lindeborg 1986). De icke-monetära 

värdena kan förstås som dels affektionsvärde eller känslomässiga värden som kan skapas genom 

anknytning till landskapet eller bestämmanderätt över marken (ibid). De icke-monetära värdena 

kan vidare kategoriseras utifrån användarvärde genom vilka praktiker och aktiviteter som kan 

utövas i landskapet, och symbolvärde, immateriella värden så som identitet, platskänsla och frihet 

(Westholm 1992).      

 Burton (2011) har utifrån Bourdieus teori om kapital undersökt hur jordbrukare ur ett unikt 

perspektiv uppskattar den ordnade skönheten i landskapet. Utifrån teorin av olika kapital 

identifierar Burton (ibid) hur jordbrukare ser värdet i landskapets utseende ur mer än ett 

ekonomiskt perspektiv. Att förstå de olika kapitalen i jordbrukets utseende identifierar Burton 

grundas i den enskildes kulturella kapital, att man behöver kunskap inom jordbruk för att kunna 

urskilja koderna i landskapet (ibid). Estetiken i landskapet ses ha sin grund i de ekonomiska 

förutsättningarna, att ett misskött landskap kan leda till förlorad avkastning. Denna förståelse ser 

Burton (2011) har fördjupats hos jordbrukare då landskapets estetik nu kan ses som socialt kapital 

genom att påvisa jordbrukarens sociala ställning och kulturellt kapital genom jordbrukarens 

färdigheter och kunskaper.  Även Schneider et al (2010) har identifierat hur åkerns estetik snarare 

är en spegel av jordbrukarens sociala ställning är den specifika gårdens ekonomiska tillstånd.   
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4.2 Lokal världsarvsförvaltning 

4.2.1 Kulturlandskap som världsarv 

1992 infördes i UNESCO:s världsarvslista en ytterligare kategori, kulturlandskap, för att bredda 

listans innehåll samt för att etablera en möjlighet för världsarven att kunna inbegripa både kultur- 

och naturvärden (Turtinen 2006; Alberts och Hazen 2010). I UNESCO:s definition av 

kulturlandskap beskrivs ett landskapande där kulturlandskapet är i ständig tillblivelse av sociala, 

ekonomiska och kulturella krafter i en naturlig miljö av begränsningar och möjligheter. Genom 

att skydda och bevara kulturlandskap betonar Unesco i konventionen hur skyddet kan bidra till 

modern teknik för hållbar markanvändning och att ökad kunskap om traditionell markanvändning 

tillsammans med bevarande kan vara till hjälp för att bibehålla biologisk mångfald (Unesco 

2019a). Kategorin syftar till att världsarven även skall kunna innefatta människors relationer till 

landskapet, hur de har brukat och format landskapet (Turtinen 2006). Levande kulturer, så som 

jordbrukare, i landskapet utgör dock en stor bevarandeutmaning eftersom de kräver skydd av 

levnadssätt, samtidigt som de behöver skydd av strukturer, för att kunna bevara autenticiteten i 

landskapet trots ökade behov av utveckling och levnadsförhållanden (Albert & Hazen 2010). 

4.2.2 Världsarvsförvaltning på lokal nivå 

Världsarv inbegriper en skalproblematik i sättet det är utformat. De kulturarv som utnämns till 

världsarv skall bevaras för hela jordens befolkning för all framtid, samtidigt som 

implementeringen av förvaltningen hamnar på, och grundar sig i de egna staternas politiska 

agendor (Blandford 2007). Det är den egna staten som förväntas utforma förvaltningsplaner för 

världsarv och då världsarven tenderar att bli allt mer komplexa i skala och värden. Förvaltningen 

av och handlingsplanerna för de allt mer komplexa och storskaliga världsarven är till stor del 

beroende av att utformas utifrån praktiska erfarenheter, snarare än från formella riktlinjer för 

bevarande (ibid). Världsarvskommittén har identifierats till största del agera uppmuntrande i 

bevarandeprocessen, men att de i själva verket egentligen inte har någon makt att implementera 

ett bevarande då det enligt konventionen utformning läggs på den enskilda statens lagstiftningar 

och att implementeringen sker lokalt (Alberts och Hazen 2010).  Ekonomisk- och politisk 

utveckling förstås som en mycket starkare faktor när det kommer till hur förvaltningen av 

världsarv går till på lokal nivå (Milojković et al. (2018). Detta medför att förvaltningen och 

implementeringen av världsarv kan förstås som en tydligt lokalprocess i dess utformning och 

utövande.      
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 För en god utformad lokal förvaltning utgör kommunikationen en nyckelfaktor. Genom att 

tidigt involvera övriga intressenter i förvaltningen kan ett samförstånd och delat ägandeskap av 

förvaltningsplanen skapas (Blandford 2007). På så sätt kan förvaltningen av världsarvet förenklas 

genom att skapa en stabil grund hos lokala intressenter. Det delade samförståndet och 

ägandeskapet kan skapa en framgångsrik förvaltning genom att de förvaltande enheternas 

strategier accepteras av så många intressenter som möjligt samtidigt som deltagarna känner sig 

respekterade och skapar en förståelse för varandra (Stenseke 2009).   

 Världsarv kan oundvikligt, i dess utformning, förstås som skapat ur ett top-down perspektiv 

där olika nivåer av byråkrati har utformat och artikulerat vad som är kulturarv för den lokala nivån 

som kulturarvet anses ”tillhöra” (MacRae 2017). Vad som institutionellt artikuleras som ett 

världsarv kan inte förutsättas upplevas som ett världsarv hos lokalbefolkningen, vilket gör att 

förståelsen av världsarv kan krockar med lokala idéer och verkligheter om kulturarvets innebörd 

(ibid). Dock se MacRae (2017) att makten över förvaltningen, trotts den nationella eller 

internationella artikuleringen, finns på lokalnivå eftersom lokalsamhällen gör vad de kan göra för 

att skydda och bevara sitt eget landskap och försörjning. En lokalt artikulerad förståelse av 

världsarvet och dess förvaltning blir därför av stor vikt för att världsarv skall kunna förvaltas på 

det sätt som UNESCO önskar.  

4.2.3 Förvaltning genom jordbruk 

Skyddandet av landskap har under de senaste 20 åren utvecklats och blivit platser för utveckling 

inom hållbarhet, då deras uppdrag har gått från konservering, av ekosystem och biologisk 

mångfald, till att stödja kulturlandskapet genom lokal, social och ekonomisk utveckling (Saviano 

et al. 2018). Den ekonomiska utvecklingen av kulturlandskap bör inte förstås som exploatering, 

utan som ett system för skydd och förstärkning av områdets värden som kan agera självbärande 

(ibid). I ett kulturlandskap som är starkt präglad av olika typer av jordbrukande marker blir den 

ekonomiska utvecklingen av jordbruket nyckelfaktorn för bevarandet av kulturlandskapets 

värden.      

 Jordbruk, både skogsbruk och avel, är en ekonomisk verksamhet som anses kompatibel 

med skyddet av en landskapsmiljö om landskapet redan till betydande del är präglat av jordbruk. 

Om jordbruket uppfyller hållbarhetskriterier, som miljömässiga, sociala och ekonomiska, kan det 

bli en nyckel till bevarandet av markhanteringen och landskapet (Saviano et al. 2018).

 Förvaltningen av odlingslandskapet kan förstås som en idé, kulturarvet är att det skall 

fortsätta brukas och utvecklas. Det handlar inte om tekniker, grödor eller materiella ting som skall 
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bevaras utan om att landskapet skall fortsätta förstås som nära länkat till människor och det är 

denna länk som genom förvaltning skall bevaras. Enligt den förståelse av kulturlandskap som 

nyttjas i denna studie, som en tillblivelse genom kulturella handlingar och praktiker, blir 

kulturlandskap erfarenhetskulturella rum med en komplex uppsättning element där processerna 

av tillblivelse bör ges större betydelse än kulturlandskapet materiella element (García-Esparza 

2017). För att kunna bevara det erfarenhetskulturella rum som kulturlandskapet är kan 

förvaltningsobjektet förstås som en idé. Att se odlingslandskapet som en socialt konstruerad idé 

ger fokus åt förvaltningsobjektet är landskapets inneboende anda och den användning landskapet 

har haft. Förvaltningen förflyttas då från traditionella tekniker, grödor eller materiella ting, till att 

landskapet som ett idéarv skall förvaltas genom brukande med nära sammankopplingar mellan 

människor och landskap (Johansson 2014). Genom att nyttja en landskapsförvaltning som ser 

bevarandeobjektet som en idé om landskapet istället för ett objekt, så tillåts landskapet att leva, 

samtidigt som samtiden i högsta grad blir inkluderat i förståelsen om var som är världsarvet (ibid). 

4.3 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen för denna studie kommer nyttjas för att teoretisera berättelserna från 

studiens två jordbrukare och för att möjliggöra en analys av hur jordbrukarnas känslor inför 

landskapet formar drivkrafter för landskapandet och hur detta beaktas inom förvaltningen av 

världsarvet. Genom att nyttja teoretiseringen av landskapsbegreppet som Hägerstrands (1992) 

förloppslandskap kan jordbrukarnas roll som landskapsförvaltare förtydligas genom att 

jordbrukarna drivkrafter blir centrala projekt i landskapet. Jordbrukarna kan genom nyttjandet av 

teorin av förloppslandskap framträda som både mänskliga eller icke-mänskliga aktörer i 

processen av landskapandet.    

 Lowenthals (1985) teori sense of past tillsammans med bland annat Robertson och 

Websters kunskap om länkningar mellan dåtid och samtid möjliggör en analys av jordbrukarnas 

historiskt emotionella band till landskapet och landskapandet, vilket kan belysa drivkrafter som 

grundas känslor av arv och kontinuitet. I studiens teoretisering förstås jordbruket som en rumslig 

process genom dess ständiga omvandling av landskapet. Håkanssons och Widgrens (2007) teori 

om markbundet kapital kommer i studien nyttjas för att förstå hur jordbrukare investerar i 

landskapet genom sina praktiker, vilket har skapat och kan ses fortsätta skapa odlingslandskapet 

Södra Öland. Genom förståelsen av att kulturlandskap formas genom markbundet kapital skapas 

frågor om vilka drivkrafter och relationer till landskapet som ligger bakom jordbrukarnas fortsatta 

brukande av landskapet och kommer därför appliceras på SÖO för att förstå rumsligheten i 
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jordbruket. Jordbrukares brukandet av landskapet kommer förstås förvaltning av 

odlingslandskapet, där jordbrukarna har en direktlänk till landskapet som genom deras relation 

som skapar och formar landskapet utifrån vad de ser som värdefullt. Förståelsen av landskap som 

föränderliga bygger på jordbrukarens fortsatta relation till brukandet av landskapet, att i 

jordbrukarens brukande av landskapet vilar både autenticitet i det fortsatta brukandet samt i 

förändringen.  

Genom att nyttja Lindeborgs (1986) teori om markens värden, monetära eller icke-

monetära, i denna studie över jordbrukare i Södra Ölands Odlingslandskap kan en förståelse 

skapas till drivkrafterna i förvaltningen av landskapet och på vilket sätt de kan vara känslomässigt 

anknutna. Tillsammans med Stensekes (1997) kategorisering av jordbrukarnas förhållningssätt 

till marken förväntas drivkrafter kunna identifieras som tydliggör de känslor som ligger bakom 

jordbrukarnas praktiker. De tre kategorierna skall i studien nyttjas för att förstå olika 

förhållningssätt, även om drivkrafterna kan förväntas vara mer komplexa, så kan jordbrukarnas 

relationer ändå placeras som relaterad till någon, eller några, av de tre kategorierna. 

 Lokal världsarvsförvaltning förstås i denna studie som högst lokal, förvaltningen sker 

genom jordbrukarnas processer där de administrativa förvaltningsenheterna likt UNESCO till stor 

del förstås arbeta uppmuntrande, snarare än drivande av förvaltningen likt Albert och Hazens 

(2010) tidigare studie tydliggjort. Tillsammans med Saviano förståelse av komplexa kulturarv 

möjliggörs analys och diskussion om förvaltningen ur perspektivet av hållbar utveckling. 

Blandfords (2007) teoretisering av ”god förvaltning” kommer att ligga till grund för analysen och 

jämförelsen av intervjuerna och dokumentstudien genom att den möjliggör en undersökning av 

de administrativa enheternas förvaltningsstrategier och hur de kan förstås ur ett 

världsarvsperspektiv.  
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5 Metodologi 

I detta avsnitt kommer en redogörelse ges för studiens upplägg och utförande i syftet av att skapa 

en vetenskaplig transparens i hur empiri konstruerats, behandlats och analyserats för att tydliggöra 

dess vetenskapliga relevans.  

5.1 Metod för insamling av empiri 

 
Då denna studies syfte och frågeställningar ämnar kartlägga jordbrukares känslor till deras 

landskap och landskapande, samt de drivkrafter dessa skapar för landsskapandet förstås denna 

studie som en humanistisk studie. Studiens syfte grundar sig i att undersöka jordbrukarnas 

subjektiva upplevelser för att skapa en förståelse för det individuella och unika genom att tolka 

och reflektera över vad det innebär att vara jordbrukaren i ett kulturlandskap. Utifrån denna 

inriktning beslutade jag att genomföra en kvalitativ studie, detta för att kunna undersöka det 

immateriella och flytande i känslorna och relationerna till landskapet. För att skapa den djupare 

inblick över jordbrukarnas känslor, relationer och drivkrafter, som studien ämnar göra valdes 

kvalitativa intervjuer för konstruktion av studiens empiri.  

 Då studiens syfte ytterligare är att undersöka hur jordbrukares drivkrafter och 

känslomässiga relationer beaktas inom den administrativa förvaltningen av världsarvet kommer 

även en dokumentstudie att genomföras för att undersöka hur de administrativa enheterna 

artikulerar och formulerar förvaltningen av världsarvet. Dokumentstudien kompletterades även 

med en kvalitativ semi-strukturerad intervju med världsarvssamordnaren för att fördjupa de 

resultat dokumentstudien ger. 

5.1.1 Kvalitativa intervjuer  

Då denna studie även syftar till att undersöka och identifierar jordbrukares känslomässiga 

relationer till landskapet och dess brukande har jag funnit det lämpligt att nyttja kvalitativa 

intervjuer. Kvalitativa intervjuer ger möjligheten att skapa en förståelse som grundar sig i 

intervjupersonernas syn på världen och att utveckla en mening ur deras upplevda erfarenheter 

(Peters 2017, Valentine 2005). Genom metodvalet ges möjligheten att undersöka komplexa 

praktiker och deras drivkrafter samtidigt som möjligheten till mångfacetterade svar erbjuds. 

 För att tillåta intervjupersonerna att själva formulera sina uppfattningar och känslor 

formades intervjuerna semi-strukturellt, där jag som undersökare var flexibel gällande 
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ordningsföljd, tillät intervjupersonerna att frångå mina i förväg konstruerade frågor och att låta 

de intervjuade själva leda samtalet i viss riktning. Intervjuerna strävade till att likna 

”vardagssamtal” för att skapa en trygghet för de intervjuade och den i förväg framtagna 

intervjuguiden nyttjades endast för att vid stora utsvävningar leda tillbaka samtalet till studiens 

ämne. Att i förväg ha strukturerat intervjuerna har inte setts som önskvärt då det kan begränsa 

möjligheterna för att tydliggöra subjektiva erfarenheter, värderingar och känslor (Peters 2017, 

Valentine 2005).      

 Nyttjandet av kvalitativa intervjuer för denna studie kan ses grundas i studiens 

epistemologiska antaganden, vilka påverkar på vilket sätt empiri konstrueras (Rodaway 2006). 

För denna har ett fenomenologiskt förhållningssätt använts där studiens fokus har varit på 

intervjupersonernas upplevelser, erfarenheter och känslor (ibid). 

5.1.1.1  Genomförande av intervjuer 

Den första kontakten med deltagarna i den studiens intervjudel gjordes först via mejl där kontakt 

togs med en representant på lokalförvaltande nivå, som själv intervjuades för studien men som 

även agerade gatekeeper genom att föreslå ytterligare en intervjuperson, som i sin tur gav 

alternativ till fler intressanta personer att intervjua. På så sätt skedde ett snöbollsurval där min 

kontakt med representanten på den lokalförvaltande nivån resulterade i att mitt kontaktnät 

vidgades och alternativen till intervjupersoner blev större (Crang och Cook 2007). Upplevelsen 

av att ta kontakt med deltagare i studien är positiv, även om alla som kontaktades inte ville eller 

kunde medverka så gavs ett välkomnande intryck. Min personliga delvis lokala anknytning samt 

min relation till jordbruk upplevdes som något positivt i arbetet med att kontakta jordbrukare. Tid 

och rum för intervjuerna valdes av de intervjuade själva, för de två bönderna skedde intervjuerna 

vid köksborden i deras respektive hem medan intervjun med representanten för den lokala 

förvaltningen skedde i dennes kontor på arbetsplatsen.     

 Till förberedelserna inför intervjuerna skapades två olika intervjuguider (se bilaga 1 och 

2). Intervjuguiderna inledes med tydliga frågor gällande vem personen är och vad dennes arbete 

innebar, något som Crang och Cooks (2007) ser skapa en trygg stämning för den intervjuade 

genom att sakta få igång samtalet och övervinna eventuella nervositet hos intervjupersonen. Där 

efter kopplades den förberedda intervjuguiden naturligt in för att sakta börja diskutera landskapet, 

relationen och känslor till landskapet och världsarvsobjektet, för att sedan avslutas med tankar 

inför framtiden. Stor vikt lades till att de intervjuade själva skulle få möjlighet att leda samtalet. 

Under intervjuerna med jordbrukarna gjorde jag ett avståndstagande från akademisk jargong och 
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språk, vilket Crang och Cooks (2007) beskrivit skapa tillit och en bekväm situation för de 

intervjuade där min roll som undersökare och utomstående minskas resultera i en kulturkrock. 

Samtliga intervjuer spelades in med godkännande av de intervjuade, för att fungera som 

dokumentation från intervjun. Inspelningen skedde med syftet att skapa en mer avslappnad 

stämning där jag som undersökare kunde fokusera på intervjupersonens tankar och känslor 

snarare än på att föra grundliga anteckningar. Efter avslutade intervjuer transkriberades 

inspelningen så att den sedan kunde kodas. Inga rundvandringar på jordbrukarnas gårdar skedde 

tyvärr då decembermörkret föll tidigt och då jordbrukarna under denna årstid ej arbetar i särskilt 

stor omfattning ute i landskapet. 

5.1.1.1 Deltagare i studie 

Nedan följer en presentation av de deltagande i denna studie. Intervjupersonernas namn har blivit 

utbytta för att behålla anonymitet för de deltagande även om ingen av de intervjuade har begärts 

hållas helt anonyma. Att använda alias på de intervjuade tillåter en redogörelse av mer personlig 

karaktär.  

”Andreas” är i 30 årsåldern och arbetar som timanställd på en mjölkgård med 75 kor. Där är han 

heltidsanställd men arbetar även och hjälper till på sin hemgård, hans fars gård där de har 45 mjölkkor. 

Även om hemgården inte är hans försörjning är även den av stor vikt i hans arbete som jordbrukare. 

Tillsammans med sin bror har de börjat tänka kring ett eventuellt generationsskifte på gården och möjlig 

utveckling för hemgården.  

”Mikael” har varit jordbrukare i 30 år men är det inte längre. För några år sedan bestämde han och hans 

fru sig för att sälja gården. Under sina 30 år som jordbrukare arbetade Mikael med att utveckla familjens 

gård, delvis tillsammans med sin far och sin bror. Jordbruket utvecklades från en variation av odlade 

grödor och animalieproduktion, till att vid slutet endast vara ämnad åt mjölkproduktion och 

foderproduktion åt djuren.  

 

5.1.2 Studie av dokument 

För att besvara studiens frågeställning gällande hur jordbrukarnas känslor och drivkrafter beaktas 

i förvaltningen av världsarvet genomfördes en dokumentstudie. Dokumentstudien ämnar 

undersöka hur förvaltningen bokstavligen kommunicerar världsarvet samt dokumentens djupare 

innebörd genom i de syften de producerats och i vad de väljer att kommunicera. Detta innebär att 

en tolkning måste göras genom en djupare läsning av dokumenten för att söka efter dolda 

innebörder och strukturer (Denscombe 2009). Att nyttja dokument som empiri har fördelen av en 

ökad legitimitet, då de skriftliga källorna har tydliga uttryck och en ökad tillgänglighet än 

intervjuer.  Dokumentens legitimitet förutsätts här utifrån hur dokumenten, från de administrativa 

enheterna, granskats i ett antal processer och genom tjänstemäns godkännande innan de 
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publicerats. Att några av dokumenten har Länsstyrelsen som avsändare gör dem aktoritiva då de 

kan förstås som producerade av staten, samtidigt som dokumenten förstås som ämnade att vara 

objektiva då de producerats av tjänstemän (Denscombe 2009). Genom undersökning av 

gemensamma teman i både dokumenten och intervjuerna har likheter och skillnader kunnat 

analyserats från empirin (Crang 2005).   

5.1.2.1 Genomförande av dokumentstudie 

Dokumentstudien genom en systematisk sökning av förvaltningens dokument och utgivna skrifter 

gällande SÖO. Studien avgränsades genom att innefatta litteratur som skapats på en regional nivå, 

dokument från den nationella och internationella förvaltningen valdes bort på grund av världsarvs 

förvaltningens utformning som en högst lokal verksamhet. Studien riktades därför mot dokument 

från Förvaltningsrådet, arbetsgruppen för världsarvet och Länsstyrelsen Kalmar som närmsta 

myndighet. För kunna undersöka hur jordbrukarnas känslor och drivkrafter beaktas inom 

förvaltningen valdes dokument inom två områden, dokument som innebär planer för 

förvaltningen samt dokument som kommunicerar världsarvet.   

 De utvalda dokumenten lästes vid flera tillfällen för att skapa en djupare inblick i enskilt 

dokument samt i helheten av förvaltningens dokument. En innehållsanalys av dokumenten 

genomfördes för att belysa dolda budskap i dokumenten (Denscombe 2009). För att hantera 

mängden text plockades den isär i meningar och stycken som sedan kategoriserades utifrån de 

frågor och idéer som framkom i dokumentens berättelse. Kategorisering och kodning syftade till 

att undersöka och identifiera vad dokumenten framställer som relevant i förståelsen och 

förvaltningen av världsarvet, detta gjordes genom mätning av vilka aspekter som lyfts i ord och 

idéer och vilken prioritering de sågs ha i dokumentens berättelser om SÖO. För vidare analys av 

dokumentstudiens resultat jämfördes de identifierade kategorierna och temana mellan 

dokumenten och empirin från intervjuerna. 
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5.1.2.2 Presentation av dokument 

Förvaltnings- och utvecklingsplan 2017-2023 av Världsarvet Södra Öland (2016) 
Förvaltningsplan för södra Ölands världsarv har tagits fram av förvaltningsrådets medlemmar i 

enlighet med Unescos riktlinjer. Planen bygger delvis på tidigare överenskommelser inom rådet och 

ger övergripande kunskap om världsarvet och dess värden. Planen ska även fungera som ett verktyg för 

att skydda och utveckla platsens värden för dagens och framtidens generationer. 

 

Handlingsplan 2015-2016 av Världsarvet Södra Öland (2014)  

Handlingsplan för södra Ölands världsarv har tagits fram av förvaltningsrådets medlemmar. Planen ska 

fungera som ett verktyg för att skydda och utveckla platsens värden för dagens och framtidens 

generationer.  

 

Grödor och husdjur på Södra Öland av Moreau (2019) 
Del i Länsstyrelsens skriftserie om att fördjupa kunskapen om världsarvets kulturhistoriska värden. 

Skriften är riktad åt intresserade besökare och till såväl fritids- som åretruntboende. 

Skriften berör de grödor som odlas och de djur som jordbrukarna håller på södra Öland. 

 

Lantbrukets byggnader av Moreau & Eriksson (2019) 
Del i Länsstyrelsens skriftserie om att fördjupa kunskapen om världsarvets kulturhistoriska värden.  

Rapporten är en uppföljning av riksantikvarieämbetets inventering av jordbruksfastigheter och är en 

del i arbetet av att ta fram ett fördjupat kunskapsunderlag för SÖO.  

 

Södra Ölands odlingslandskap – ett levande kulturarv av Moreau, Fahlström & Lager (2002) 
Informationsskrift utgiven av Länsstyrelsen Kalmar som riktar sig åt besökare till världsarvet. Skriften 

presenterar världsarvet Södra Öland odlingslandskap genom dess utformning, nominering och historia.  

 

5.2 Metod för analys 

I denna studie används en tematisk analys för hanteringen av empirin, både empirin inhämtad från 

intervjuer och dokument. Intervjuerna transkriberades för att sedan kodas för att på börja den 

tematiska analysen utifrån studiens frågeställningar (Peters 2017). Genom den tematiska analysen 

har gemensamma teman och dess likheter och skillnader kunnat identifieras. För dokumenten 

genomfördes en innehållsanalys för att identifiera både artikulerad och underliggande förståelser 

av förvaltningen och världsarvs beskrivningen. Att undersöka den underliggande meningen 

gjordes utifrån förståelsen av att texterna inom förvaltningen är producerade och konstruerade. 

Detta innebar att inte enbart kodning av textens innehåll kunde genomföras, vad som även var 

viktigt för analysen var den text eller de perspektiv som inte lyftes och även de sammanhang i 

vilka dokumenten producerats. Genom den tematiska hanteringen av empiri från både intervjuer 

och förvaltningens egen producerade dokument kan en helhetsbild skapas från texternas innebörd 

(Crang 2005). I analysen av dokument tankar och idéer har studien kunnat urskilja de 

administrativa enheternas förståelse av världsarvet, dess värden och centrala element, samt till 

vilken grad jordbrukarna tillåts formulera världsarvet.  
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5.3 Metodologiska överväganden 

Metodvalet utgör en central del i att skapa förståelse för de resultat som studien i slutändan 

presenterar. Detta gör att metodvalet måste diskuteras för att urskönja eventuell påverkan på 

resultatet. Med intervju som metod finns risken att empirin påverkas av att intervjupersonen är 

medveten om studiens kontext (Denscombe 2009). Detta märktes till viss del av i de intervjuer 

som genomfördes då intervjupersonerna själva bland annat lyfte in den större skalan av världsarv 

vid frågor om deras personliga upplevelse. Detta kan innebära att resultaten förändrats beroende 

på situation men jag som intervjuare försökte då styra tillbaka ämnet på den subjektiva 

upplevelsen. En annan svårighet i att skapa neutral empiri är att jag som utförare av studien alltid 

är knuten till och en del av världen som studeras vilket medför att studien påverkas av min egen 

förståelse inför studieobjektet. Min roll och bakgrund nyttjades trotts detta vid intervjutillfällena, 

då min bakgrund från jordbruket öppnade upp för mer yrkesmässiga samtal där min förståelse 

nyttjades för att fördjupa frågorna samtidigt som den syftade till att skapa respekt och känslighet 

inför intervjupersonerna. Det är av stor vikt att förstå att de tolkningar som analysen innebär i 

slutändan är personliga och kan lära oss lika mycket om mig som forskare som om 

forskningsobjektet (Rodaway 2006) och att den humanistiska forskningen grundas i subjektiva 

upplevelser och möten vilket medför att en försiktighet bör tas vid generella slutsatser (Dunn 

2016).  

5.4 Avgränsningar 

Studien har i första hand geografiskt avgränsas utifrån studieobjektet SÖO. Detta innefattar även 

en avgränsning till förvaltningen utifrån ett världsarvsperspektiv, vilket medför att de dokument 

som undersökts tydligt har varit inriktade mot det specifika världsarvsobjektet och i skalan där 

den hösta instansen är Länsstyrelsen i Kalmar Län. En ytterligare avgränsning som genomförts är 

utgångspunkten i förståelsen av känslor och världsarvet utifrån jordbrukarnas perspektiv. De 

intervjupersoner som valts ut har varit jordbrukare, före detta och aktiva, med tyngdpunkten på 

att de har arbetet ute i landskapet samt att jordbruket har varit/är deras försörjning. Inom 

världsarvsområdet SÖO finns idag cirka 120 aktiva jordbruksföretag (Moreau 2019), vilket kan 

uppskattas till nästan det dubbla antalet möjliga intervjupersoner för denna studie. Då kvalitativa 

intervjuer har nyttjats har kärnan till studien legat i en djup subjektiv förståelse av känslomässiga 

relationer snarare än i en generell förståelse av yrkesgruppen jordbrukares känslor. Därför, och 

på grund av studiens begränsade omfattning, har studien avgränsats till endast två djupa 
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kvalitativa intervjuer om jordbrukarnas känslor och endast en intervju från de administrativa 

enheterna.  

5.5 Etiska ställningstaganden  

I denna studie har jag utgått från Fakulteten för konst och humaniora etiska riktlinjer (2014).  De 

etiska ställningstagandena utgår ifrån de fyra huvudkraven gällande: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta har inneburit att deltagarna i 

studien har blivit informerade om studiens syfte vid första kontakt och där de själva fått bestämma 

huruvida de ville delta i studien. De uppgifter jag fått om intervjupersonerna har bedömts utifrån 

dess känslighet där känsliga uppgifter utelämnats för att bibehålla intervjupersonernas 

anonymitet. Det material som arbetats fram genom intervjuerna kommer endast att användas till 

denna studie. Intervjuerna har varit frivilliga och intervjupersonerna har när de velat fått avbryta 

intervjun. Ytterligare har intervjupersonerna getts möjlighet att i efterhand bedöma materialet från 

intervjuerna. Intervjupersonerna har valts att presenteras anonymt, dock bedöms enklare 

beskrivning av intervjupersonerna som relevant, till exempel yrke, för att påvisa 

intervjupersonernas relevans och legitimitet för denna studie. Även studiens utformning har tagits 

ur etiska ställningstaganden då arbetet med studie till stor del ägnas åt att beskriva och påvisa hur 

undersökningen har gått tillväga för att konstruerat empiri och hur denna empiri senare har 

analyserats för att forma dess slutsats. Denna uppbyggnad av studien skapar en transparens för 

hela undersökningen, något som Vetenskapsrådet (2017) bedömer ligga som grunden för god 

forskning. 
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6 Presentation av resultat  

6.1 Södra Ölands odlingslandskap – presentation av plats och kontext 

Södra Ölands odlingslandskap upptogs år 2000 till UNESCO:s världsarvslista men arbetet och 

tanken om ett världsarv hade startat flera år innan dess (Lager och Moreau 2001). 

Naturvårdsverket föreslog i mitten av 1990-talet det Stora alvaret på ön som ett tänkbart naturarv 

då området erhåller en säregen flora och fauna med höga naturvärden. Efter att landskapet 

undersökts med ett fokus på världsarvsvärden framgick ganska snart att alvaret ej kunde betraktas 

som ett naturarv då naturvärdena i området är beroende av kulturvärdena som levnadssätt och 

jordbruk skapat genom generationer (Saltzman 1999). I landskapet finns en kontinuitet i 

markanvändningen som kan spåras tillbaka till de jordbrukare som nyttjade området under 

stenålder och markanvändningen har ej ändrats nämnvärt sedan dess (Lager och Moreau 2001). I 

världsarvskommitténs motivering för utnämningen av SÖO beskrivs de unika värdena: 

”Södra Ölands landskap är präglat av dess långa kulturhistoria och 

anpassningen till de naturliga förutsättningarna i form av platsens geologi och 

topografi. Södra Öland är ett unikt exempel på mänsklig bosättning där de 

olika landskapstyperna på en enskild ö tagits till vara på ett optimalt sätt.” 

(Riksantikvarieämbetet 2019) 

 
Geologin och vegetationen har skapat möjligheter och begränsningar i hur landskapet har kunnat 

nyttjas. Detta tydliggörs i markindelningen mellan inägor och utmarker som till stor del formades 

och färdigställdes under medeltiden då all odlingsmark redan hade tagits i anspråk (Lager och 

Moreau 2001). Som betesmark nyttjas fortfarande de medeltida utmarkerna samt en av de mest 

betydande betesmarkerna historiskt, men även samtida, som är Stora alvaret med ett stäpp-

liknande ekosystem med sitt karaktäristiska ekosystem (Lager och Moreau 2001). Det har 

historisk varit fritt att låta djur beta på Stora alvaret och tack vare miljöersättningar från staten 

och EU har betandet av markerna fortsatt och utökats (Moreau och Folkesson 2015). 

 Världsarvsutnämningens kategorisering av SÖO som ett levande kulturlandskap förutsätter 

en fortsatt aktivt brukande av marken för att odlingslandskapet skall kunna bevaras och fortleva 

(Moreau och Folkesson 2015). Kulturlandskapets värden ses inom området som organiskt 

utvecklat genom att sociala, ekonomiska och administrativa processer som långsamt format den 

naturliga miljön (Unesco 2019a), där det samtida jordbruket fortsätter att ständigt forma 

kulturlandskapet.   
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6.2 Jordbrukande baserat på känslor 

Det finns ett uttryck som är ganska slitet men det stämmer väldigt bra ”att vara 

lantbrukare är inget jobb utan en livsstil” och det stämmer väldigt, väldigt väl 

för du är så hundraprocentigt närvarande i allt som händer och ske. 

   - F.d. mjölkproducenten Mikael 

 
Att vara jordbrukare kan inte endast ses som ett arbete, det är i mångt och mycket en livsstil med 

en tillhörande identitet genom jordbrukandet. Vid första anblick kan denna identitet vara svår att 

särskilja, och den varierar från person till person. Detta avsnitt syftar till att med hjälp av denna 

studies intervjuer och de teoretiska utgångspunkterna öka förståelsen av jordbrukarens känslor till 

landskapet, hur landskapet är och görs meningsfullt. Samt att öka förståelse för hur den 

känslomässiga relationen påverkar praktikerna i landskapet.  

 Den känslomässiga relationen mellan jordbrukaren och det jordbrukande landskapet är 

komplext och mångfacetterat. Bland de känslomässiga relationerna urskiljs olika drivkrafter som 

skapar känslorna i landskapet, grundvalar som baserar sig på företagsekonomiska aspekter, arv 

och livsstilsutformning. Nedan följer en redogörelse och analys över de känslor inför landskapet 

och känslornas relation till praktiker som har framträtt genom intervjuer med denna studies 

jordbrukare.  

6.2.1 Del i ett större sammanhang  

Vad som först och tydligast framkommer som en stor del i de båda intervjuade jordbrukarnas 

känslor till jordbrukandet är hur de är en del i en sammanlänkning till tidigare generationer. De 

båda jordbrukarna beskriver hur jordbruket har varit närvarande och centralt under hela deras liv. 

Mikael beskriver hur han är uppväxt med jordbruket i modersmjölken och hur han sedan han var 

en tvärhandhög var pappas lilla dräng. Omgivningen, både socialt genom familjen men även 

fysiskt i landskapet, beskrivs för de båda jordbrukarna ha varit naturligt präglad av jordbruk. Vid 

en första anblick beskriver Andreas att han arbetar som jordbrukare som en brist på fantasi, att 

det föll sig så naturligt och att valet av yrke inte behövdes ifrågasättas. Att förvalta jorden, både 

den som tidigare generationer eller familjemedlemmar brukat, har lyfts som viktigt för de 

intervjuade jordbrukarna. Att jordbrukarna framhäver sin familjs tradition av att bruka jorden 

förtydligar Robertsons & Websters (2017) teori om hur människor skapar sig en identitet i relation 

till det förflutna genom sina vardagliga praktiker. Genom arbetet som jordbrukare placerar de sig 

själva in i den historiska länkningen genom att förvalta det fysiska arvet av kulturlandskapet. 

Förvaltningen av arvet från tidigare generation förklarar Andreas som att ge rättvisa åt tidigare 
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generationers slit, och de båda ser hur förvaltningen även innebär förbättringar och utveckling i 

samtiden.   

/../om man är gammal och lägger ner täckdikning så är ju det för nästa 

generation eller så. Men det är ju att man för det framåt. /../ det skall helst vara 

bättre när man lämnar det än när man tog det en gång i tiden.  

 
Vad Andreas här beskriver kan förstås som Håkanssons och Widgrens (2007) begrepp 

markbundet kapital av långsiktiga investeringar i landskapet som syftar till att öka kapitalet och 

möjligheterna för kommande generationer. Även Mikael beskriver hur han har fått ärva dessa 

långsiktiga investeringar från hans egen fars och hur hans far talade om det som ett sätt för honom 

att öka möjligheterna för Mikaels son i framtiden.   

 Sin egen relation till landskapet beskriver Mikael som att han enbart förvaltar, man lånar 

ju markerna utav sina barn, det är ju ett arv man förvaltar under en period. Genom Mikaels 

vardagspraktiker ser han sig förvalta markerna inför kommande generationer. Dessa små men 

långsiktiga praktiker styr utvecklingen av landskapet och tydliggör hur människor är den del av 

landskapet även i ett framtidsperspektiv (Bennet 2018).  

 Andreas, vars familj brukat markerna längre än vad någon kan minnas, lyfter hur det tydliga 

platssammanhanget av det historiska brukandet har gett tydliga avtryck i deras samtida kunskaper 

Vi vet ju hur naturen fungerar riktigt, det är ju flera generationers erfarenheter 

som vi har, hur saker och ting fungerar på denna plats. Du kan ha hur fin 

utbildning som helst med du har ju ändå inte den grunden som vi har över hur 

det fungerar. Var och en vet ju bäst om stället.   

 
Sammankopplingen mellan generationerna av brukande innebär alltså inte endast en plats eller 

gård, utan även ett immateriellt arv av kunskap om landskapet och praktiker för det specifika 

landskapet. Praktikerna ges nästintill en mer central roll än kontinuiteten i vilka marker som 

brukas. Detta blir tydligt hos Mikael, vars släkt och familj flyttat mellan gårdar och i stor 

utsträckning utökat de brukade markerna. Kontinuiteten i det arv som Mikael beskriver ligger 

snarare i praktikerna än i den fysiska arealen. För Mikael tydliggjordes detta när han och hans fru 

fattade det svåra beslutet att sälja gården och sluta med jordbruket. Det skapade en känslostorm 

kring den historiska anknytningen och om viljan att föra familjens arv genom jordbrukspraktiker 

vidare.  
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/../när vi beslutade att sälja så kände jag att jag svek mina föräldrar och alla 

släktingar, alla som har jobbat med det innan. Att jag var den som bröt cirkeln 

på något vis. /../ man kände att man var den som skulle föra arvet vidare på 

något vis, och att man bröt den kedjan. Det kändes kan jag säga, på ett tråkigt 

sätt. -Mikael 

 
Att sälja gården upplevdes för Mikael som att inte ge sin far rättvisa för det hårda slit han gjort 

för att bygga upp gården och jordbruket. För Mikael var det just känslan av att bryta familjens 

tradition av att leva som jordbrukare som blev mest känslosam, endast en liten del av den mark 

han bedrev jordbruk på i slutet hade tillhört tidigare generationer av släkten. På det sättet kan man 

förstå det som arvet av familjens praktiker snarare än arvet av landskapet. Han beskriver brottet 

med familjens arv vägde tyngre snarare än hans privata yrkesroll som jordbrukare. Efter beslutet 

om försäljningen lättade känslorna för Mikael genom att gården i sin helhet såldes vidare, med 

alla djur, maskiner och marker. Detta skapade hos Mikael ändå en känsla av att arvet från familjen 

fördes vidare av en och samma person genom att det han tillsammans med sin familj har byggt 

upp finns kvar och förs vidare. Mikael kände sig initialt osäker över huruvida han skulle kunna 

bo kvar i huset på gården efter försäljningen men han bor idag kvar och tror att just det faktum att 

gården behöll sin ursprungliga form vid försäljningen är det enda skälet till att han mentalt har 

klarat av att bo kvar på gården. Även om Mikael lägger större vikt vid uppbrottet med familjens 

praktiker snarare än marken visas tydligt även de fysiska banden till platsen ett symbolvärde. På 

samma sätt som Westholm (1992) beskriver är marken och gården betingad av symbolvärde 

genom släktkänslan som jordbruket innebär. 

6.2.2 Förankrad i landskapet 

Känslan och relationen till landskapet kan tydligt påverkas av tidigare generationer och inte endast 

genom att bruka samma marker, viket beskrivits ovan, utan tidigare generationer kan även skapa 

en känsla och förståelse av landskap som stärker jordbrukarnas egna relationer. När Mikael skall 

berätta om platser i landskapet som betytt mycket för honom framträder gården där hans far växte 

upp som tydligast då den betydde så mycket för hans far och farföräldrar. Familjen hade tidigare 

haft det mycket svårt och när de flyttade till gården beskrev de det som israeliternas barn när de 

kom till Kanaans land, alltså det var som himmelriket. Att Mikael har fått höra den berättelsen 

har påverkat honom mycket, den kan ses ha skapat en känsla av samexistens mellan dåtid och 

samtid. Det historiska arvet genom berättelserna Mikael fått höra har skapat vad Lowenthal 

(1985) kallar ”sense of past” genom att denna samexistens har fördjupat Mikaels upplevelse av 
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landskapet förstorat de känslomässiga banden.     

 I samtalen om gårdarna och landskapets betydelse framkommer känslor som är svåra att 

beskriva. Men vad som lyfts är en hemkänsla som innefattar trivsel och trygghet. När jag bad 

Andreas att berätta om hans relation till gården svarade han att det är ingen specifik känsla mer 

än så, utan bara en hemkänsla och det är inte bara hemma på gården utan ute på åkrarna, det är 

ju hemma det också, hela miljön här runtikring ser jag som hemma. Vad han beskriver är ett 

symbolvärde hos hela landskapet som en del av hemmet. Westholm (1992) beskriver hur ägare 

tillskriver sin egendom med symbolvärde genom känslor av trygghet, stolthet och identitet, och 

det är denna typ av värde som framhävs genom Andreas definition av hemmet. 

 Att hemmet inte är ett närliggande geografiskt område visar sig även i Andreas berättelse 

om hur de bytt bort mark inom jordbruket. Han berättar om hur hans familj bytt mark med en 

annan jordbrukare på grund av praktiska distansaspekter. De bytte en av deras äldre marker mot 

en mark som låg mycket närmre gården. Bytet kan ses ge ekonomiska effekter, så som 

transportkostnader, men samtidigt framkommer saknaden av mark som man tidigare förvaltat, 

omarbetat och förbättrat.   

det är någonting man saknar ändå, det var långt att åka bort dit men det var kul 

att vara där borta faktiskt, det är någonting jag saknar från det för där har man 

varit med och gjort mycket. Och där fick vi ju till och med tillstånd för att få 

plocka mur då, så det blev ju ett jäkligt fint skifte där då. Farsan var som ett 

barn på julafton när han fick bort och plocka mur och greja, så det har vi 

utvecklat väldigt mycket och sen så. Nu känns det ju jäkligt tråkigt när man 

spenderat hela sin barndom med att köra bort där och sen byta bort den. /../men 

jag får fortfarande jaga där uppe i alla fall så jag är och tittar till det någon 

gång ibland i alla fall. 

 
Marken som byttes bort kan alltså ses även ha ett symbolvärde för Andreas, något som till viss 

del överväger det ekonomiska värdet. Marken som Andreas beskriver har tydliga kopplingar till 

barndomsminnen och ses för Andreas innefattas i hans barndomsbild av hemmet.  Precis som 

Lowenthals (1985) förståelse av historiska landskap som skapare av trygghet och nostalgi kan de 

urskiljas i Andreas relation till de gamla markerna som är fulla av barndomsminnen. De historiska 

attributen av marken värdesätts och ges mening av Andreas i samtiden.     

6.2.3 Frihet och den konstanta bundenheten 

Vad som av jordbrukarna i denna studie presenteras som avgörande för att låta jordbruket bli en 

livsstil snarare än ett yrke är den känsla av frihet som de upplever i sin yrkesverksamhet och 

vardag. Andreas lyfter friheten som jordbrukets roligaste delar. Han beskriver arbetet som 

motsatsen till att jobba på en industri, utan monotona sysslor, då han i arbetet som jordbrukare 
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istället har ett varierande, kul och utmanande yrke där jag får styra mitt arbete vilket för Anderas 

skapar en känsla av frihet. I intervjuerna framkommer samtidigt en komplexitet i den upplevda 

friheten, en frihet under ansvar, som Mikael benämnde det. Han beskriver hur man som 

jordbrukare trots frihetskänslan även är bunden till arbetet hela tiden.  

Det är liksom aldrig det där att är klockan fyra så stänger vi av eller är det en 

fredagskväll så stänger vi av tills på måndag, utan du är aldrig egentlig 

ledig/../men samtidigt var det även på något mystiskt sätt en frihet på samma 

gång. Vi var ändå oss själva, även om vi jobbade extremt mycket i timmar, i 

princip varje dag, så gjorde vi det för oss själva och vi kunde planera in åka in 

mellan ladugårdspassen in till stan och uträtta ärenden eller sånt där. 

 
Vad de båda jordbrukarna beskriver är att friheten grundar sig i självbestämmandet och 

möjligheten av att forma sitt arbete och liv på det sätt de själva önskar och att självbestämmandet 

väger högre än att på pappret ha lediga timmar. Som jordbrukare behöver man, enligt Mikael, 

utveckla strategier och skyddsnät för sin verksamhet så att de lediga stunderna kan nyttjas och 

uppskattas fullt ut. Att ha möjligheten till handlingsfrihet i relation till mark identifierar Westholm 

(1992) som ett symbolvärde, att ha möjligheten att styra över landskapet och marken kan därför 

ses som en del i jordbrukarnas upplevda frihet. Källström (2002) har tydliggjort vikten av 

frihetskänslan hos jordbrukare genom att en av de viktigaste beståndsdelarna av jordbrukares 

identitet och som skapar en egen form av drivkraft hos jordbrukaren.  

 De båda jordbrukarna ser även hur den nära relationen med naturen kan påverka känslan 

av frihet, att naturens gång skapar en tydlig förståelse över att man som människa kan påverka 

sin vardag ytterst lite. Mikael beskriver relationen till naturen genom att man som jordbrukare är 

så hundraprocentigt mitt upp i det så det är precis som att man verkligen är med i allt som händer 

och sker. Samtidigt blir det ju en sårbarhet och en viss måtta av oro givetvis eftersom man är så 

extremt kopplad till det.  I Mikaels berättelse kan man få förståelsen av det som Robertson och 

Webster (2017) beskriver som en emotionell relation mellan människor och landskap, där de båda 

bygger på varandra och kan ses som en oskiljbar helhet. 

6.2.4 Landskapet, en spegling av jordbrukaren  

Åkern ses genom jordbrukarna även ha ett symboliskt värde ur en estetisk och identitetsskapande 

aspekt, en välskött och fin plöjd åker anses vara eftersträvat då åkerns skick kan ses som en spegel 

av jordbrukaren själv. Den före detta mjölkproducenten Mikael menar att man i alla fall tidigare 

har kunnat urskilja hur yrkesskicklig en jordbrukare är genom att se på hur åkern ser ut, att åkern 
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blir en avspegling av jordbrukarens förmågor och relation till landskapet. Vad de båda 

jordbrukarna identifierar som en av aspekterna som tyder på jordbrukarens skicklighet är en rak 

plöjd eller sådd åker. Med moderna maskiner blir det allt lättare att med hjälp av GPS plöja åkern 

rakt, men tanken om att rakheten innebär en hög yrkesskicklighet lever kvar. Andreas poängterar 

att det bara är för att det skall vara snyggt, det växer lika bra om det är krokigt, det är liksom inga 

problem. Men det är typiskt sån bonnaöga, att det skall se fint ut det är viktigt. Vad som lyfts här 

är rent estetiska värden i hur landskapet jordbrukarna skapar ser ut och att de estetiska värdena 

värdesätts av Andreas. Värderingen av estetiken som Andreas lyfter kan ses som en tydlig 

förståelse av Sauers kulturlandskap, där kulturen, jordbrukaren är aktören med landskapet som 

sitt uttrycksmedel och där kulturlandskapet blir resultatet (Gregory & Johnston 2014). 

 Mikael lyfter även in en känsla av tillfredställelse då han beskriver hur det inte fanns något 

härligare än när plogen bara smekte över och lättade och du fick det jämnt som ett salsgolv, då 

var man ju å andra sidan jävligt stolt. Då njöt man ju om man fick till en klockren rak rygg eller 

slutfåra, då satt man rak i ryggen ett tag. Tillfredställelsen som Mikael beskriver kommer från 

både en personlig yrkesstolthet över sitt kunnande och över att få visa upp hur skicklig han var i 

sitt arbete. Att plöja eller så rakt är inget som ger någon merbetalning i arbetet utan handlar istället 

om immateriella värden i känslan av landskapet och en tydlig markör över jordbrukarens påverkan 

på landskapet. Att skapa raka tillfredställande linjer i landskapet ser Mikael som ett sätt att vörda 

landskapet, genom att nyttja sina kunskaper gav han rättvisa åt det fantastiska landskap han 

brukade.      

 Mikael ser att bedömningen av jordbrukares skicklighet utifrån landskapets estetik kan vara 

en förenkling, men samtidigt påpekar han att estetiken kan vara ett mycket tydligare och sannare 

bedömning än exempelvis antal kilo per hektar, information som man som utomstående aldrig 

kunde bekräfta. Men den här biten, det kunde du liksom aldrig ljuga bort eller så. Åkern kan på 

detta sätt förstås som en ”scen” för jordbrukarna att visa upp sig på då de båda erkände att de 

ibland kunde skämmas över resultat i brukandet som inte var tillfredställande. En mista, det är 

skämmigt som in i helsike berättar Andreas och poängterar att den känslan alltid är tydligare om 

det är på marker som ligger nära vägen och där många passerar. Samtidigt som Mikael beskriver 

hur han led med att utföra arbetet och led och skämdes av att se resultatet om det inte blev på det 

sätt som han hade förväntat sig då det upplevdes som ett svaghetstecken. I förståelsen av 

jordbrukarnas landskapande tydliggörs de kapital som Burton (2011) tidigare identifierat, ett 

vackert landskap påvisar kulturellt kapital genom jordbrukarens färdigheter och kunskaper, 

samtidigt som omvandlingen av landskapet skapar socialt kapital genom yrkesstoltheten och 
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möjligheten att positionera sig bland andra jordbrukare.    

 Åkerns tillstånd har självklart en ekonomisk påverkan, vilket Mikael poängterar genom att 

förklara hur dålig plöjd mark kan skapa en ogräshärd men att det i sammanhanget med känslan 

av raka linjer i landskapet är just det där lilla finliret, det som skiljer agnarna från vetet. Att det 

finns en ekonomisk aspekt av den beskrivna estetiken, men att den är av mindre betydelse än de 

estetiska aspekterna sammanfaller med både Burtons (2011) och Schneiders (2010) teori om att 

utseendet på landskapet har identitetsspeglande funktion för jordbrukarna.   

6.2.5 Ett landskap av produktion 

Hur landskapet brukas, oavsett om raka linjer eftersträvas eller ej önskas ett produktivt landskap 

där markerna nyttjas på bästa möjliga sätt. Jordbrukarna i denna studie värderar högt att markerna 

hålls öppna, att de brukas. Landskapet ses erhålla ett stort ekonomiskt värde. Andreas förklarar 

olika ekonomiska värde i landskapet genom att betesmarkerna har sitt värde, där har vi djuren 

ute hela den säsongen så det är stort värde så. Åkrarna har sitt värde i allt vi producerar och hur 

vi sköter det.     

 Produktionslandskapet ses av den tidigare mjölkproducenten Mikael ha ytterligare värden 

än de konkret ekonomiska. Han ser ett symboliskt värde i hur landskapet, med bete och åkrar, 

omvandlas till produkter så som kött och mjölk. Han ser sig själv som så mycket i centrum och så 

mycket del i den processen. Man är verkligen i samspel på ett väldigt tydligt sätt. Samtidigt ser 

han värdet i att ett produktivt landskap skapar fantastiska hävdade marker. Mikael ser sig som 

ytterst central i produktionslandskapet. Likt Robertson och Webster (2017) förståelse av 

jordbrukares roll i landskapet framträder genom Mikaels berättelse en känsla av att vara både 

människlig och icke mänsklig i produktionslandskapet. Detta poängteras när Mikael beskriver att 

 nu är jag ju bara en åskådare, förut var jag en del i naturen på något vis. Jag 

var med och hjälpte naturen, jag skapade naturvärden/../och djuren de är både 

ens arbetskamrater och en försörjning på samma gång så det blir ganska 

konkret och komplext på en och samma gång.  

 
Jordbrukarens roll kan därför ses som materiell och immateriell på samma gång, de har en 

styrande roll i landskapandet samtidigt som landskapet styr jordbrukaren. I detta sammanhang 

framträder vad Stenseke (1997) kategoriserar som livsformsratioinellt jordbruk där drivkraften 

för produktionslandskapet ses ligga i den agrara livsformen och en inkludering av ekonomiska 

och kulturella värden genom att hantera och förvalta landskapet.   

 Speciellt möjligheten för att utveckla jordbruket lyfts av de intervjuade jordbrukarna, i 
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synnerhet till frågor rörande världsarvsstatusen. Vad Andreas ofta återkommer till under intervjun 

är att betona bilden av jordbrukare som företagare och att man som jordbrukare inte kan komma 

ifrån de ekonomiska incitamenten. Andreas ser med delad syn på hur brukandet av landskapet 

styrs av ekonomiska aspekter, framför allt i Länsstyrelsen och EU:s ”produktion” av de öppna 

landskapen.  Det är likadant med allting, med olika miljöarbeten och såna grejer som de vill att 

vi skall hålla på med, jag menar allting grundar sig i pengar det är ju ingen annan som gör 

någonting gratis. Han ser hur myndigheternas bild av det öppna landskapet på alvaret inte riktigt 

sammanfaller mad hans egen upplevelse. Han beskriver hur bidragen för bete på alvaret har skapat 

ett för hårt betestryck vilket enligt honom har skapat en förlust i den varierande terrängen och 

djurlivet på platsen. I de bästa av ekonomisk världarna där man inte behöver de [bidrag] 

pengarna hade man inte haft så hårt bete där. Andreas ser att det hårda betet på Stora Alvaret har 

vad Lindeborg (1986) beskriver som monetära nytta, genom de bidrag som jordbrukare får. Men 

samtidigt beskriver Andreas hur icke-monetär nytta försvinner genom det hårda betet, han ser hur 

djurlivet på alvaret har förändrats vilket har bidragit till att jakten försämrats. De monetära 

värdena som skapats genom förvaltningen har ökat det som Westholm (1992) benämner som 

symbolvärde, genom att stärka länsstyrelsens platskänsla av alvaret, dock har de monetära värden 

för Andreas ersatt vad Westholm beskrivit som användarvärde, möjligheten till jakt och 

återhämtning vid jakttornet. I den hantering av landskapet som Andreas presenterar här ses 

drivkrafterna för brukandet av marken styras av vad Stenseke (1997) benämner som ekonomisk 

rationalitet. Bidragen från länsstyrelsen blir helt styrande i hur landskapet förvaltas oavsett om 

den enskilde jordbrukaren bedömer andra värden som mer värdefulla. Detta förklarar Andreas 

beror på att odlingsmarken inom världsarvsområdet är hårdvaluta, vilket medför att marken måste 

nyttjas så produktionseffektivt som möjligt.  

6.2.6 Det vackra i naturen 

Det är inte endast landskapets produktionsförmåga som värderas högt, även landskapets skönhet, 

årstidsskiftningarna och de naturliga förutsättningarna värderas högt, trotts att uppskattningen inte 

alltid dyker upp i vardagen. Naturens förutsättningar och inverkan i jordbrukarnas vardag blir 

tydligast genom årstidsväxlingarna. Mikael beskriver hur jordbrukande med årstiderna och hur 

naturens skönhet har lämnat fina minnen från jordbruket.   

Årstidsväxlingarna är väldigt påtagliga, att man jobbar med och i årstiderna på 

ett väldigt tydligt sätt. En utav årets höjdpunkter det var att få stängsla nere vid 



 

 

 

 

 

 

37 

sjön på vårarna, särskilt om det var en härlig vårdag, att liksom höra vipor, 

spovar, strandskator kvittrandes nere vid sjön. Det är mäktigt. 

 
Det vackra i naturen upplevde Mikael som den totala helheten av jordbrukandet, man var både i 

jorden, det agrara med växter, att se växligheten, att få plöja runt en ny tilta och se den svarta 

jorden komma upp igen. Och när man satt harven i marken på våren och liksom startade 

jordbruket. Skönheten och estetiken som Mikael beskriver ligger i de praktiker han utförde, av 

att vara en del i naturen och att se hur hans handlingar påverkade och under året förändrade 

landskapet. Den nära koppling till naturen genom årstidsanpassningar och naturliga processer ser 

Nitsch (2009) skapar njutning och trygghet för jordbrukarna och blir en drivkraft i förvaltandet 

av landskapet. Naturens skönhet ses här även av Andreas ligga i möjligheten till liv och 

förändring. Under de senaste 10 åren har Andreas varit med i att anlägga kantremsor i blommande 

träda, i ett lyckat försök för att få antalet rapphöns i byn att öka. Andreas beskriver dessa 

kantremsor, som för varje säsong förflyttas, som platser där det brukar vara kul att stanna upp 

och titta lite där på sommartid. Och det brukar vara ett helt virrvarr av djur som lever i det där 

och det brukar vara kul och det ser väldigt fint ut när det blommar också. Njutningen av 

landskapets skönhet ses komma i vardagssituationer. De tillfällen när Mikael stannar upp och 

känner in känslorna från landskapet beskriver han som banala stunder, att det är där och då som 

han kan tänka till, man var ung och gallrade och rensade betorna och satt och fikade på vändtegen 

eller en åkerkants gren eller så där.  Att de banala småsakerna fick honom att riktigt se 

omgivningen och se det man åstadkommit eller tillfört i landskapet kan ses kopplat till ”sens of 

place”, där enskildas personliga känslor skapar ett samband mellan det egna jaget och platsen 

(Gregory & Johnston 2014). Att stanna upp och reflektera i vardagen. Känslorna de upplevt har 

skapat en positiv betingning, vilken gör att de gärna återkommer till dessa platser (Gren och Hallin 

2003), även om de olika platserna är olika lokaliserade från år till år. 

6.2.7 Känslan till världsarvsobjektet 

Förståelsen inför SÖO har genom världsarvsutnämningen ändrats avsevärt, landskapet har blivit 

märkt som unikt och i samma kulturella nivå som bland annat Taj Mahal. Jordbrukarna i denna 

studie visar sig dock ha mycket skilda uppfattningar till världsarvsobjektet och i vilken mån de 

skapat eller förstärkt känslorna inför landskapet. Andreas upplever inte att världsarvsutnämningen 

har påverkat hans egen känsla för landskapet, han tror att:  
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det är nog mer speciellt för andra människor. Det är ju som allt annat, den som är turist kallar det för 

paradis och den som bor kallar det för jävla håla. Vi som bor här och alltid har bott här vi, det är ju 

inget speciellt för oss liksom /../ jag tror inte att det är något vi vanliga bönder bryr oss så hårt om, om 

det är ett världsarv eller inte. Vi har våra gårdar och sköter våra jordar. Det är väl andra som ser 

såna värden i det.” 

 

Andreas kan förstås koppla världsarvet till utomståendes föreställningar och känslor inför 

landskapet. Han menar att världsarvet i sin utformning är oberoende av jordbrukarnas egna 

känslor inför världsarvsobjektet. Andreas upplevelse av obefintliga känslor inför 

världsarvsbeteckningen kan förstås komma från den del som MacRae (2017) beskrivit som 

världsarvets oundvikliga utformning från top-down perspektiv. Att Andreas uttrycker 

obefintliga känslor inför världsarvet visar på att de olika byråkratiska nivåernas artikulation 

av världsarvet inte sammanfaller med de lokala idéerna och verkligheterna (MacRae 2017). 

 Mikael beskriver dock att hans känslor till landskapet och hans jordbrukspraktiker har 

förstärkts av världsarvsutnämningen. Utnämningen ger ett ansikte åt den stolthet som 

Mikael privat känner för sitt jordbrukande och att utnämningen ger ett erkännande från 

omvärlden.  Att det som jag känner inombords faktiskt finns andra som också tycker, det 

blir litegrann en form av erkännande för det. Så det skapar ju också en större stolthet. Att 

Mikael upplever en förstärkt privat stolthet inför världsarvsutnämningen kan förstås som att 

förvaltningen av världsarvet lyckas ge jordbrukarna en central roll i landskapet och 

processen av att skapa världsarvet. Johanssons (2014) koncept idéarv framträder genom 

Mikaels ord, hans samtida kopplingar till landskapet är hans förståelse av världsarvet, vilken 

förstärker den känsla av stolthet han redan känner. För Mikael blev världsarvsutnämningen 

en förtydning och ett tillägg på att föra arvet vidare. Känslan för världsarvet kan Mikael se 

växer med tidens gång, att värdet av världsarvet ökar när man själv börjar närma sig sin 

mansålder, det är lättare att ta till sig det då när det är lättare att se vad man själv har gjort. 

Då plaster kan förstås som sammankopplade med minne, och att dessa platser genom 

minnen är i ständig tillblivelse (McDowell 2008) skapar en förståelse för att relationen till 

världsarvet kan variera över tid och, likt Mikael beskriver, utvecklas genom att minnas vad 

man har gjort.   

 Världsarvssammordnaren tror verkligen att jordbrukarna inte endast ser sin roll som 

producenter och försäljare av livsmedel, utan även som vårdare av landskapet. Att de 

känner att ”om våra djur inte betar här så ser det annorlunda ut och om inte vi odlar här, 

de känner nog att de är en del i landskapet, i att skapa det. Världsarvssammordnaren tycker 
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att det är av yttersta vikt att jordbrukarna känner sig betydelsefulla i sin roll av att skapa och 

vårda landskapet, det är ju LRF, det är ju bönderna som äger och förvaltar, jag tror att det 

är oerhört viktigt att de får känna att de är superviktiga. Och det är inte bara från kommunen 

eller så utan från Sverige. 

6.3 Känslor i förvaltningen 

6.3.1 Förståelsen av världsarvet 

Världsarvssamordnaren ser hur jordbrukarna lyfts och gör centrala i världsarvsutnämning, de syns 

och de får allt beröm för landskapet och de får ju också fram vad är ett kulturlandskap. I den 

nuvarande förvaltningsplanen är det ju väldigt tydligt hur viktiga dom är, att utan jordbrukarna 

så faller allt.      

  I styrdokumenten över förvaltningen framträder en tydlig bild av hur världsarvet förstås 

inom förvaltningen. Området presenteras med förståelsen av landskapet som starkt präglats av 

hur jordbrukarnas arbete format och förändrat landskapet under årtusenden (Världsarvet Södra 

Öland 2016). Förvaltnings- och utvecklingsplanen från Världsarvet Södra Öland (2016) beskriver 

hur världsarvets värden ligger i just kontinuitet i det nära samspelet mellan människa och natur.

 För att de unika natur- och kulturvärdena, som utgör världsarvsutnämningen, skall finnas 

kvar utrycker Förvaltnings- och utvecklingsplanen från Världsarvet Södra Öland (2016) att det 

även i framtiden också måste finnas ett levande lantbruk. Ett levande och modernt lantbruk som 

förvaltar och utvecklar världsarvets värden är en förutsättning för framtiden. 

Världsarvssammordnaren fördjupar förståelsen om det levande jordbruket och landskapet genom 

att beskriva världsarvet som:  

ett världsarv som hela tiden måste utvecklas och skapas. Vårt världsarv skapas 

varje år, varje år när man släpper ut djuren, varje år när man är ute på åkrarna, 

då skapas det. Så det är egentligen ett nytt världsarv varje år, eller till och med 

varje årstid. För det ändras ju, vad man odlar på åkrarna, är det fodermajs då 

ser världsarvet ut på ett visst sätt på höstarna, är det raps då blir landskapet 

knallgult på vårarna. Det är ju en landskapstavla som målas om för varje årstid 

och varje år.   

 
Den förståelse som världsarvssammordnaren här presenteras kan tydligt förstås genom 

Hägerstrands (1992) begrepp förloppslandskap, landskapet tillsammans med årstiderna och 

jordbrukarna har skapat en inneboende föränderlighet i förståelsen av landskapet. Beskrivningen 

av världsarvet som hela tiden måste skapas inkluderar alla av Hägerstrand (1992) teoretiserade 

processer, både abiotiska, biotiska och kulturella processer.    
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 I Moreau, Fahlström och Lagers (2002) skrift, via länsstyrelsen, om världsarvsområdet 

beskrivs den här förståelsen av landskapet som ett uttryck av en förändrad syn på landskap och 

bevarande. De ser hur strävan i landskapsförvaltningen inte längre riktas åt konservering utan åt 

att låta moderna tidens utveckling få bli en del av landskapet (Moreau, Fahlström & Lager 2002).  

De visar en medvetenhet åt att synen av den moderna jordbrukarens brukande av marker som en 

del i av människans historiska landskapande kan kännas ovant, men poängterar vikten av att 

kulturarvsförvaltningen riktar sina blickar mot framtiden, och inte endast dåtiden (Moreau, 

Fahlström & Lager 2002). Vad skriften från länsstyrelsen påvisar är en bild av kulturlandskapet 

där processen av tillblivelse bör ges större utrymme i förvaltningen än landskapets materiella 

element, vilket sammanfaller med García-Esparzas (2017) förståelse av kulturlandskap som 

erfarenhetskulturella rum.     

 I den tidigare handlingsplanen från Världsarvet Södra Öland (2014) poängteras i 

förståelsen av världsarvet att en stor tyngdpunkt i bevarandet ligger i insatserna från dem som i 

dag brukar jorden och låter sin boskap beta. Det är tack vare dem som detta unika arv kan lämnas 

vidare till kommande generationer. Den tidigare jordbrukaren Mikael ser förändringen som 

inneboende i världsarvslandskapet, han ser hur utnämningen grundas i utvecklingen:  

att hade vi inte haft en utveckling, om vi hade gått direkt från 6000 år tillbaka 

när det började till idag, då hade vi förmodligen inte fått ett världsarv idag /../ 

anledningen till att vi har hamnat här i dag är att det har utvecklats och 

anpassats på samma gång och att det måste få göras. 

 
Förvaltningen av världsarvet ses alltså som riktad mot att stödja immateriella värden i form av 

praktiker och levnadsätt inom världsarvsområdet, för att i sin tur kunna bevara vad som förstås 

som ett mer materiellt kulturlandskap. Saviano et al. (2018) har på samma sätt beskrivit hur 

förvaltningen av landskap under de senaste decennierna har riktats åt hållbar utveckling snarare 

än konservering av biologisk mångfald. Detta sammanfaller med  Moreau, Fahlström & Lagers 

(2002) uppmaning om att förvaltningen bör rikta sina blickar mot framtiden.  

 Mjölkbonden Andreas poängterar att det är viktigt att inte se världsarvsutnämningen som 

ett hinder för jordbrukarnas utveckling eller företagande genom att:  

världsarvet går ju egentligen ut på att det är ett landskap i förändring och det 

bygger på det arbetet som vi gör varje dag. Och det är det som gör att vi är ett 

världsarv. Jag ser ju inte att just att det är ett världsarv, det är ju inget negativt 

för oss utan det är ju liksom, det är vi bönderna som är världsarvet, för är inte 

vi här så hade det ju inte varit något världsarv överhuvudtaget. Så är det ju. 
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Vad som styr förvaltningen av världsarvet från statligt håll genom lagutrymmet är de redan 

befintliga lagarna, huvudsakligen av miljöbalken, plan- och bygglagen och kulturmiljölagen 

(Världsarvet Södra Öland 2016). Stora områden i världsarvet ingår i det europeiska nätverket 

Natura 2000, vilket medför EU:s lagstiftningar. Andreas känner sig inte särskilt påverkad av de 

olika lagstiftningarna, de finns där likt de finns för alla andra jordbrukare och är inget som märkts 

av ytterligare från världsarvsutnämningen. Utformningen av lagutrymmet för förvaltningen av 

världsarvet kan ses genom Alberts och Hazens (2010) förståelse om att världsarvskonventionens 

utformning inte innebär någon implementerande makt över bevarandet av världsarven. Alberts 

och Hazen (2010) ser dock att implementeringen av världsarvsförvaltningen sker lokalt genom 

den enskilda statens lagstiftningar, vilket i detta svenska fall ej medför nya lagrum eller 

förordningar. Världsarvet kan alltså genom den svenska staten förstås som vilket annat landskap 

som helst med höga kultur- och naturvärden.   

6.3.1.1 Tendenser till skilda förståelser 

I avsnittet om produktionslandskapet framkom från Andreas att förståelsen över hur och vad som 

skall förvaltas inte alltid sammanfaller i hanteringen av SÖO.  

 Världsarvssammordnaren upplever att förståelsen av världsarvet inte helt knyts an till hur 

man arbetar på nationell nivå. Hon ser ett behov av förändrade perspektiv i diskussionen om 

världsarven. Hon vill se fördjupade och specifika frågeställningar, inte ”hur många besöker ert 

världsarv?”, utan istället ”hur är det att bo i ett världsarv?” men hon upplever att det inte helt är 

en del av förvaltningens nationella strategier. Detta kan förstås som att förståelsen av ett levande 

landskap, det förloppslandskap som presenteras i förvaltnings- och utvecklingsplanen försvinner 

i den nationella förståelsen av världsarvsförvaltningen. Vad världsarvsammordnaren beskriver 

kan förstås likt Blandford (2007) tidigare identifierat, att komplexa världsarv inte har fått en 

utvecklad och teoretiserad plats i världsarvsförvaltningen och tenderar att utformas utifrån 

erfarenhet snarare än generella riktlinjer. Att förvaltningen saknas strategier för komplexa 

världsarv skapar förståelse för varför det kan skapas känslor av att inte inkluderas på nationell 

nivå.     

 Världsarvssamordnaren har även mottagit frågor på mejl från allmänheten om varför man 

tillåter jordbrukarna att ha betande djur vid vandringslederna på Stora Alvaret.  Och då är ju bara 

svaret ”att utan korna så finns inte alvaret. Men visst är de snälla som öppnar upp sina marker 

så vi kan ha vandringslederna?”, berättar världsarvssammordnaren när hon förklara hur hon 
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arbetar mycket med att försöka vända perspektiv. I sin roll av att skapa förståelse och perspektiv 

ser världsarvssammordnaren att världsarvets roll även blir att informera och bilda en länk mellan 

människor och odlingslandskapet då samhällstrenden tycks vara att allmänheten förlorar allt mer 

förståelse om jordbruket.     

 Även Mikael har stött på situationer där förståelsen av SÖO inte alltid är samspelt. Vid en 

diskussion om utökad vindkraft upplevde han hur olika aktörer försökte få igenom sina agendor 

genom att nyttja världsarvstatusen, agendor som Mikael upplevde som hämmande. I diskussionen 

om vindkraft fanns både privata aktörer men även ICOMOS (International Council on 

Monuments and Sites), som lyfte hur utökad vindkraft kunde resultera i förlorad världsarvsstatus. 

Mikael förklarar hur det i slutändan var frågan om risker i förlorat fågelhabitat som hindrade 

vindkraftutbyggnaden. Han ser en stor vikt i att informera om detta och att man är försiktig med 

att tala om världsarvet på det sättet. Risken är också att man slänger sig med statusen i tid och 

otid så de som inte riktigt har koll på det tror att världsarvsstatusen är en hämsko /../ upprepas 

en lögn tillräckligt många gånger blir den tillslut sann. Vad dessa resultat presenterar kan förstås 

som att de olika förhållningssätten, det som Mikael har jämfört med ICOMOS, är två olika 

landskapsförståelser. Mikael presenterar förståelsen av landskapet som ur Hägerstrands (1992) 

förloppslandskap och även ur Johanssons (2014) koncept av idéarv, där landskapets alla aktörer 

görs centrala och idén om att bruka landskapet väger tyngst i Mikaels förståelse.  Den konflikt 

som Mikael presenteras relaterar till världsarvets skalproblematik som Blandford (2007) lyfter 

genom att nationell och lokal politiks olika agendor formar förståelsen och förvaltningen.  

6.3.2 Säkerställande av jordbrukares förvaltning 

Eftersom jordbrukarna ges en så central roll i förståelsen av skapandet av SÖO ses de även hamna 

centralt i diskussionen kring förvaltningen och säkerställandet av världsarvets värden. Vad som 

tydligast och mest utvecklat lyfts är ett säkerställande av jordbrukarnas företagsekonomiska 

trygghet. Att lönsamheten i dessa agrara produktionsgrenar inte försämras, är en förutsättning 

för att det unika odlingslandskapet ska kunna bevaras och fortleva (Moreau, Fahlström & Lager 

2002). Att de företagsekonomiska aspekterna för jordbrukarnas fortsatta bruk lyfts är vad 

Milojković, Brzaković och Nikolićs (2018) ser sker på lokal nivå då ekonomisk och politisk 

utveckling ses som mer drivande i utformningen av förvaltningen.   

 I utformningen av förvaltningen av världsarvet är det Förvaltningsrådet, även kallat 

Världsarvsrådet som ansvarar för att de unika värdena bevaras och för att jordbruk skall kunna 

bedrivas och utvecklas på ett företagsekonomiskt rimligt sätt (Världsarvet Södra Öland 2016).  
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 I förvaltningsrådet finns jordbrukarna representerade genom LRF, vilket innebär en tydlig 

lokal aktörsanknytning. Som Blandford (2007) sett förenklas förvaltningen genom att 

jordbrukarna får en direkt talan inom förvaltningen.    

 I säkerställandet och vårdandet av världsarvet lyfter även världsarvssamordnaren hur det 

är viktiga att tänka företagsekonomiskt  

innan låg det kanske sex gårdar i en by, nu ligger det kanske en gård som har 

köpt upp marken, det är mycket färre gårdar och det innebär att gårdarna blir 

större. /../ det viktiga vi tittar på är ju att behålla betestrycket, sen spelar det 

inte så stor roll om det är 1 aktiv jordbrukare eller flera. Utan det är betestryck, 

vilka arealer hen odlar upp. Att ha kvar det.” 

 
Även om gårdarna blir större och antalet jordbrukare minskar ligger vikten i att säkerställa att 

landskapet, andelen jordbruksareal fortfarande vidhålls. Rationalisering av jordbruket har 

inneburit att antalet jordbrukare har minskat kraftigt och den utvecklingen är fortlöpande, inte 

endast på Öland. Däremot har ingen åkerjord tagits ut produktion inom världsarvsområdet, vilket 

är fallet på fastlandet (Moreau & Eriksson 2019, Moreau 2019). I förvaltningsdokumenten lyfts 

alltså inte det sjunkande antalet jordbrukare som ett direkt problem för bevarandet av värden, det 

lyfts däremot som något negativt av de intervjuade jordbrukarna. Andreas ser en stor vikt socialt 

i att det finns ett större antal yngre jordbrukare runt omkring genom att kunna ha någon annan 

ung person att prata med på dagarna /../ är du ensam ung bland en jäkla massa män så är det ju 

inte så jäklar kul, då flyttar man ju liksom. Enligt Andreas känsla kan alltså en negativ spiral 

skapas från det sjunkande antalet jordbrukare, att unga väljer att flytta om det inte finns ett starkt 

socialt nätverk runt dem. I Länsstyrelsen av Moreau (2019) poängteras ungdomarnas flytt till 

fastlandet som illavarslande både för södra Öland och för världsarvet, det enda som presenteras 

som direkt avgörande för jordbruket är att en avbefolkning kan försvåra för storsatsande 

jordbrukare att finna bra personal. Ett problem som även Andreas lyfter.    

 Det minskande antalet jordbrukare skulle även kunna innebära en minskad frihet för 

etablerade jordbrukare. Detta förstås utifrån Mikaels berättelse om hur han i sitt jordbruk kunde 

planera in fria stunder genom att samarbeta med kollegor inom andra jordbruksföretag. Vi var 

backup för varandra och lite sånt där, så vi tog jouren om det var något strul och den ena var 

borta, för man kunde inte bara ge sig iväg utan att ha planerat. Ett stabilt antal jordbrukare kan 

alltså innebära en större trygghet och en ökad känsla av frihet. Enligt Hägerstrand (1992) är 

människans drivkrafter och mål ett ständigt projekt i landskapet som förändrar det. Med den 



 

 

 

 

 

 

44 

förståelsen blir de förändrade jordbruksförhållanden med större och färre gårdar en del i 

landskapet.      

 Länsstyrelsens senaste skrift i skriftserien för att fördjupa kunskaperna om världsarvet 

lyfter upp jordbrukarnas mer privata behov som sätt för att säkerställa bevarandet av 

odlingslandskapets kultur- och naturvärden. Moreau (2019) skriver att moderna och högt 

teknikutvecklade jordbruk kräver en allmän samhällsservice för att kunna fungera. Hon lyfter 

behovet av verkstäder och underhållspersonal för maskiner inom närområdet och även behovet 

av bland annat veterinärer för att företagen skall fungera effektivt. Världsarvssammordnaren 

lyfter detta som en problematik när det kommer till strategier och planer för förvaltningen. Vi har 

helt andra system bakom för hur vi vårdar världsarvet, egentligen handlar det om 

landsbygdsutveckling. För att förvalta världsarvet per se krävs en utveckling och försträckning av 

hela samhället och dess strukturer. Denna bevarandeutmaning beskriver Albert och Hazen (2010) 

som ett behov av skyddade levnadssätt och strukturer för att inte riskera att autenticiteten i 

landskapet försvinner i samhällsutvecklingen.      

 Bland dessa struktur lyfter Moreau även in strukturerna för en trygg och enkel distribution 

av jordbrukarnas producerade varor. Distributionen ser lokalt kopplats till Kalmar på fastlandet 

och sker oftast inom ekonomiska föreningar. Andreas tydliggör hur enkel och säker distributionen 

är genom att beskriva att den skapar en trygghet, det kommer alltid någon och hämtar mjölken, 

det är en trygghet. Och även när vi skickar till slakt så skickar vi alltid till KLS oavsett, man kan 

ringa akut om det är fullt och man behöver skicka en så löser det sig. Vad han beskriver är en bra 

och stabil organisation kopplade till jordbruksföretag och att de är av stor betydelse för att 

överhuvudtaget kunna verka som jordbrukare. Vad länsstyrelsen presenterar här genom Moreaus 

skrift är behovet av levnadsätt, vilket Alberts och Hazen (2010) även ser kräver skydd av 

strukturer för att behålla världsarvets autenticitet. 

6.3.3 Att kommunicera världsarvet 

Under de senaste åren har jordbruket på södra Öland haft tuffa perioder, båda jordbrukarna i denna 

studie lyfter hur torkan och foderbristen har varit och skapat framtida orosmoln. Från 

förvaltningens sida har man tagit denna oro på allvar och Länsstyrelsen, kommunen och LRF har 

tillsammans gjort två informationsutskick till riksantikvarieämbetet där beskriver oro för 

världsarvet, för att världsarvets unika universella värden ses hotas av vattenbrist, 2016, och 

foderbrist, 2018. Där beskriver världsarvssamordnaren hur tyngden i skrivelsen låg på att 

foderbristen och vattenbristen skapar stora svårigheter för jordbrukarna att driva en 
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företagsekonomisk gård. Utöver att informera högre myndigheter om världsarvets situation 

arbetar Världsarvsrådet mycket med att kommunicera om världsarvet och att skapa upplevelser 

av världsarvet för besökare och boende inom området (Världsarvet Södra Öland 2016). Många 

av jordbrukarna inom området har redan sedan 70-talet arbetet med att försöka säkra sitt 

vattenbehov genom att anlägga bevattningsdammar. Detta är en av de utvecklingstankar som 

Andreas har inför ett eventuellt generationsskifte av hemgården.     

 I Länsstyrelsen egna skrift, av Moreau och Eriksson (2019), har de inverterat jordbrukets 

byggnader, då byggnaderna är påtagliga i landskapsbilden och rationaliseringen har inneburit att 

byggnader förlorat sitt syfte och i vissa fall rivits. Inventeringen tar avstamp i landskapets visuella 

utformning och hur utvecklingen påverkat och kommer påverka landskapet visuellt. Vad som 

lyfts i inventeringen är det materiella arvet från jordbrukares praktiker och vilken möjlighet de 

har att bevaras trotts att de ej längre fyller en ekonomisk funktion för jordbrukarna. Författarna 

till studien finner sig frågande över hur många byggnader som underhålls trots deras ringa nytta 

och att dessa på längre sikt ej kan förväntas bibehållas (Moreau och Eriksson 2019).  

6.3.3.1 Kunskapsspridning 

Det är i kunskapsspridningen och upplevelseskapandet som jordbrukaren känslomässiga 

relationer ges tydligast och fler uttryck än just företagsekonomiska. Mikael berättar hur han, i sin 

roll som representant i LRF, tillsammans med världsarvssammordnaren ordnar träffar med 

lokalavdelningar inom LRF och med hembygdsföreningar för att prata om världsarvet, dels 

handlar det om att diskutera världsarvet idag men även om att berätta historien om 

världsarvsutnämningen för den nya generationen så att förståelsen inte faller i glömska.  Politiskt 

har det även tagits fram en kulturplan som inbegriper alla elever i årskurs 9 inom 

världsarvsområdet får besök av världsarvssamordnaren i syftet att skapa förståelse för landskapet 

och världsarvet. Den kunskapsspridning som förvaltningen utför förstås som en 

kunskapsspridning om landskapsbegreppet. Detta kan förstås som ett fortsatt involverande av 

världsarvets lokala intressenter. Med bidrag från Länsstyrelsen byggde man inom förvaltningen i 

våras upp en utställning på turistbyrån i Färjestaden. I utställningen kompletterar de en redan 

existerande utställning om landskapet och naturen genom att sätta in och belysa människorna i 

det landskap som redan presenteras. En av delarna i utställningen är ”bondens år”, vilket är ett 

hjul som besökarna kan snurra på för att se jordbrukarens praktiker under årets olika delar och 

skapa en förståelse för jordbruket. Precis som Blandford (2007) belyser det lokala engagemanget 

som viktigt vid implementeringen av statusen borde en fortsatt involvering ses som god för 
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förvaltningen genom den nya generationen.  

 Världsarvssammordnaren berättar att världsarvet ingår i ett projekt, ”Unika historiska 

Kalmar Öland” som jobbar med att lyfta unika platser på Öland och Kalmar, och som nu har tagit 

fram en app för att kommunicera om de unika platserna.  

Kommer man till Kalmar slott så kan man prata med Gustav Vasa, kommer 

man till Borgholms slott så är det Karl X Gustav. Men kommer man till 

Mysinge hög, när man ser hela mörbylångadalen och det stora alvaret då vill vi 

att man pratar med ”Tomas” som är lantbrukare, som driver sin gård nu. 

 
Samordnaren upplever att detta är ett nytt sätt att tänka inom kulturarvsområdet men ser att det 

inte finns någon anledning för världsarvet att söka sig bakåt för berättelser för de finns här och 

nu. Vad vi i så fall skall titta åt är ju nästa generation, som är mer intressant egentligen än vad 

som hände en generation bakåt. Här ges jordbrukarens egna förståelser och känslor en 

betydelsefull roll genom att få kommunicera sitt världsarv, en sådan möjlighet kan enligt Stenseke 

(2009) skapa en känsla av respekt och en känsla av att bli förstådd. Jordbrukarnas relation till 

landskapet och det sätt de brukar har varit betydelsefullt att lyfta och markera i kommunikationen 

av världsarvet. I både bild och filmmaterial har presentationen av moderna tekniker lagts i fokus 

för att visa på världsarvet som ett utvecklande landskap. En av världsarvets egna filmer har givits 

namnet ”Heroes of the Landscape” för att tydligt visa på jordbrukarens roll då filmen helt bygger 

på att en jordbrukare får berätta om sitt jordbruk och landsskapande.   

 I kommunikationen av världsarvet läggs det stor betydelse i att besökare skall tas ut i 

landskapet och uppleva det på plats. Samordnaren förklarar att de inte bara vill jobba med en 

plats /../ vi vill finnas på flera platser, det finns 87 byar i världsarvet och alla är fantastiska. För 

att få besökarna ut i landskapet och uppleva jordbrukarnas landskap ordnas det alltid vid besök 

av större grupper gårdsbesök där jordbrukarna själva får berätta och visa upp sin verksamhet. 

Gårdsbesöken blir alltså en möjlighet för jordbrukarna att själva kommunicera sin 

landskapsförståelse och hur deras arbete formar världsarvet. Utöver gårdsbesöken har stor kraft 

lagts vid att etablera vandringsleder i landskapet och för att förtydliga jordbrukets relation till 

landskapet och årstiderna skall de under våren anordna fem stycke olika vandringar med guide 

för att lyfta världsarvet ur olika perspektiv och miljöer. Världsarvssamordnaren lägger stor 

betydelse vid att besök kommer ut i landskapet  

att man ser att det ser olika ut, med den bördiga Mörbylångadalen, där man kan 

odla bruna bönor och du kan experimentera med öländska gråärtor. Sen går du 
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över på östra sidan och där är det mer foder till djuren, för där är det mer 

mjölkgårdar som ligger på grund av att det inte är lika bördigt och inte lika 

stora areal. Man förstår vad som händer och varför det ser ut som det gör. 

 
På detta sätt försöker de inom världsarvsförvaltningen att kommunicera jordbrukarnas landskap, 

vad jordbrukarna gör och varför. Denna involvering av jordbrukarna i rollen som kommunikatörer 

skapar känslor av delat ägandeskap inför världsarvet (Blandford 2007). 

6.3.4 Vad världsarvet har bidragit med 

Världsarvsutnämningen har skapat förändring inom jordbruket i SÖO. Genom att använda 

benämningen världsarv kunde LRF få igenom ett bönstöd för odlingen av bruna bönor på Öland, 

något som Mikael beskriver inte hade varit möjligt utan världsarvet som ett ess i rockärmen.  

 Framför allt har utnämningen medför en närmre dialog mellan Länsstyrelsen, kommunen, 

region och LRF och pratar om lantbruksföretagens förutsättningar. Samordnaren ser det som att 

världsarvet är skälet till att den starka dialogen finns idag och det är den dialogen som har lett 

vidare till att vi har skickat den här informationen vidare upp till riksantikvarieämbetet, 

vattenbristen, foderbristen, torkan. Dialogen mellan aktörerna är nog tydligare tack vare 

världsarvet. Utnämningen har även medfört att jordbrukarna belyses och får framföra sin talan på 

fler platser än annars. Tack vare världsarvet fick Mikael berätta om sitt jordbruk och sitt landskap 

för kronprinsessan under hennes landskapsvandring genom världsarvet. Detta är några av de 

fördelar som världsarvssammordnaren ser, möjligheten att kommunicera berättelsen om 

landskapet och dess aktörer.      

 På grund av världsarvet finns det även mycket information om området, det genomförs 

studier och inventeringar på ett helt annat sätt än på andra platser vilket bidragit till att kunskapen 

om SÖO ökat och därigenom även värdena. De bidrag som denna berättelse om världsarvet 

presenterar överensstämmer med Albert och Hazen (2010) syn på att Världsarvskommittén till 

största del agerar som uppmuntrande i förvaltningen men att själva utnämningen medför ett skydd 

enbart genom kategoriseringen, som här kan ses bidra i ökade möjligheter att få artikulera 

landskapets berättelser och skapa en större förståelse och kunskap om världsarvsobjektet.  
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7 Avslutning 

7.1 Diskussion 

7.1.1 Jordbrukarnas känslor till landskapet 

Genom intervjuerna med de två jordbrukarna inom världsarvsområdet framträdde ett komplext 

nätverk av känslor kopplade till landskapet. Landskapet framträder på olika sätt som 

identitetsskapande, dels genom den arvstanke som vissas ligga djupt rotad i de bägge jordbrukarna 

där förvaltningen av familjens marker och praktiker, likt Robertson och Webster (2017), se skapa 

en länkning mellan olika tider, både historisk och för framtiden. I denna länkning mellan tider ges 

gården, markerna och praktikerna vad Westholm (1992) benämner som symbolvärde genom det 

immateriella värdet av identitet och platskänsla, vilka ses skapa känslor av trygghet och stolthet i 

jordbrukarnas berättelser. I Mikaels berättelse om försäljningen av gården och jordbruket blir 

detta symbolvärde tydligt, försäljningen väckte starka känslor och är än idag mycket känslosam 

speciellt ur arvsaspekten. Dock påvisas att de identitetsskapande effekterna av landskapets 

symbolvärde ej är beroende av Mikaels aktiva praktiker eller landskap då det tidigare brukandet 

fortfarande ses ha stor inverkan i hans identitetsskapande. Detta kan förstås genom Lowenthals 

(1985) teori ”sense of past” då minnen från tiden som jordbrukare samexisterar med Mikael nutida 

liv genom att de bygger på och ökar hans känslomässiga förståelse av landskapet. Landskapet är 

alltså sammankopplat med minnen och genom minnen kan landskapets förstås som i en ständig 

tillblivelse (McDowell 2008).    

 Genom förståelsen av odlingslandskapet som Hägerstrands (1992) förloppslandskap, där 

jordbrukarna blir en del i en helhet av abiotiska, biotiska och kulturella processer, lyfts 

jordbrukarna in i den symbiosliknande landskapsförståelse de har över sin egen roll. Mikael blev 

i sitt jordbrukande och landskapandet en del i naturen och kan med Robertson och Websters 

förstås som både mänsklig och icke-mänsklig i sin interaktion med landskapet.  

 Återkommande i berättelsen om jordbrukarnas känslor till landskapet är stoltheten, stolthet 

över generationers slit eller sin egen yrkesskicklighet. En stolthet över att visa upp sitt landskap. 

Själva stoltheten över landskapet kan förstås som att landskapet är en förlängning till jordbrukaren 

identitet. Stoltheten kan grundas i att jordbrukarna genom sina interaktioner med landskapet och 

landskapandet skapar en ”sense of belonging”, i hur de tillhör, påverkar och förvaltar landskapet 

(Robertson och Webster 2017). Denna tillhörighet förtydligas genom Bennets (2018) förståelse 
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av hur jordbrukares små vardagspraktiker har större inverkan i landskapets utformning än stora 

okontrollerbara miljöförändringar. 

7.1.2 Känslornas påverkan på praktiker 

Jordbrukarnas känslomässiga relation till landskapet och dess identitetsskapande processer har 

identifierats innebära stora och starka drivkrafter för jordbrukarnas praktiker i denna studie.  Att 

jordbrukare ofta begreppsliggörs som företagare med ekonomiska motiv tydliggörs i resultaten 

då det inneboende i jordbrukarna tycks finnas en drivkraft av att förvalta och nyttja landskapet 

fullt ut. I den centrala känslan av att föra arv vidare vilar en drivkraft av att utveckla och förbättra 

jordbruksmarkerna och möjligheterna för kommande generationer. Håkansson och Widgrens 

(2007) teori om markbundet kapital skapar en tydlig förståelse över dessa drivkrafter för 

landskapandet. Det markbundna kapitalet visar en ekonomisk drivkraft, men en drivkraft som ej 

innebär ekonomiska fördelar för den samtida jordbrukaren utan för kommande generationer och 

för landskapet som helhet. Att framställa jordbrukare som endast drivna likt Stenseke (1997) 

ekonomiskt rationella jordbrukare kan därför ifrågasättas då ekonomitanken inte endast grundas 

i det egna företagandet.  Förvaltningen av landskapet ur ett arvsperspektiv med förvaltning över 

långa tidsperioder ses ha en större känslomässig drivkraft än den kortsiktiga förvaltningen.  

  I jordbrukarnas berättelser identifieras även en drivkraft om viljan att skapa ett estetiskt 

landskap. Den estetiska drivkraften kan förstås som kortsiktig och högst personlig genom Burtons 

(2011) och Schneiders (2010) teorier om landskapet som en spegel av jordbrukarens sociala 

ställning och kulturella kapital. Det estetiska förvaltandet blir ett självuppfyllande som skapar 

stolthet för jordbrukaren både inför sin egen kunskap men även inför landskapandet. Ytterligare 

en drivkrafts som identifierats är vad Stenseke (1997) beskriver som livsformsrationell där 

jordbrukarna strävar efter möjligheten att leva i den agrara livsformen och har en vilja av att både 

skapa ekonomiska, kulturella och naturvärden i landskapet. I undersökningen av jordbrukarnas 

drivkrafter framkommer alltså flera av Stensekes (1997) kategoriseringar av jordbrukare 

samtidigt, vilket visar på en mycket komplex bild av flera olika drivkrafter som samexisterar. De 

olika drivkrafterna ses skapa olika värden i landskapet och där arbetet för att stärka värden kan 

resultera i förlust av andra värden. Detta tydliggörs i berättelse om alvaret, där den monetär nyttan 

av att låta boskap beta har resulterat i att platsen enligt Andreas förlorat sitt symbolvärde och 

användarvärde, vilket bekräftar Milojković, Brzaković & Nikolić (2018) tidigare förståelse för 

hur ekonomisk- och politisk utveckling är de starkaste faktorerna för hur förvaltningen av 

världsarv utformas på lokal nivå.  
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7.1.3 Jordbrukarnas känslor inom förvaltningen 

Med denna komplexa väv av jordbrukares drivkrafter för landskapet som presenterats tidigare ges 

förståelsen för att förvaltningen bör innebära mer än att jordbruket skall stöttas genom att 

utvecklas på ett företagsekonomiskt rimligt sätt, vilket det nu läggs tyngd på i Världsarvet Södra 

Öland Handlings- och utvecklingsplan (2016).  

Jordbrukarna och deras praktiker ges i dokumenten om förvaltningen och artikuleringen av 

världsarvet en central roll, då samtligt material i denna studie belyser hur världsarvet och dess 

framtid är helt beroende av att jordbrukarnas praktiker upprätthålls. Undersökningen tydliggör 

dock att säkerställandet av deras verksamhet ur ekonomiskt perspektiv ges större utrymme än till 

exempel deras känslostyrda drivkrafter av att föra jordbrukets arv vidare. Detta framkommer 

tydligt i Moreau och Erikssons (2019) skrift där författaren blir förvånad över det goda skick vissa 

av de övergivna byggnaderna befinner sig i då de inte längre fyller en ekonomisk funktion. Här 

ses tydligt hur förvaltningen i viss mån bortser från jordbrukares övriga drivkrafter och att 

byggnaders estetiska utseende, likt Burton (2011) och Schneider (2010), skapat socialt kapital för 

jordbrukarna. Tydligt blir att förvaltningen grundas i Stensekes (1997) kategorisering av 

ekonomiskt rationella jordbrukare där drivkrafterna baseras på produktionseffektivitet snarare än 

den nyfikenhet och utvecklingsanda som jordbrukarna i denna studie själva beskriver. 

 I den senaste skriften från Länsstyrelsen, Moreau (2019), tydliggörs en mer komplex bild 

av jordbrukets behov för att fortleva. Förvaltningen lyfter in sociala, tekniska och samhälliga 

förutsättningar för det fortsatta jordbruket, viket skapar en djupare bild av jordbrukarna relation 

till landskapet genom att belysa deras oro över avbefolkningen och deras behov av trygghet, som 

Andreas beskriver kommer från starka nätverk även utanför SÖO. Förvaltningen ses därigenom 

få en inriktning mot vad världsarvssammordnaren kalla landsbygdsutveckling. Detta följer den 

utveckling som Saviano et al. (2018) sett av att förvaltningen av landskap riktats åt hållbar 

utveckling snarare än konservering av biologisk mångfald. Genom förvaltningsstrategierna från 

SÖO ges bilden av att förvaltningens inriktning åt att skapa hållbar utveckling kan ses som ett 

delmål, för att jordbrukarna skall ges möjlighet att fortsätta bruka och leva i landskapet, som i sin 

tur medför att förvaltningens huvudmål om att bevara ekosystem och den biologiska mångfalden 

uppnås.     

 Jordbrukarnas känslor lyfts tydligast inom förvaltningens arbete med att kommunicera och 

visa upp landskapet, där jordbrukarna själva ges en stor roll i att få beskriva och presentera sitt 

landskap. Besöken på gårdarna, informationsutställningarna, filmerna och appen ses helt tillåtas 
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utgå ifrån den enskilde jordbrukarens perspektiv. Vilket tillåter jordbrukarna att artikulera andra 

känslor och drivkrafter till landskapet och landskapandet än de rent ekonomiska. Precis som 

Blandford (2007) belyser att det lokala engagemanget är viktigt vid implementeringen av statusen 

ses förvaltningen av SÖO fortsätta arbetet med att implementera landskapsförståelsen och 

världsarvstanken genom samtal och möten med den nya generationen. På så sätt kan all 

kunskapsspridning ses som ett fortsatt lokalt involverande där nya perspektiv på drivkrafter och 

känslor ges utrymme.  

7.2 Slutsats 

Denna studies syfte har varit att kartlägga jordbrukares känslor och drivkrafter i relation till deras 

landskap och landskapande inom SÖO, samt hur dessa känslor och drivkrafter beaktas inom den 

administrativa förvaltningen av SÖO. Från uppsatsens resultatredovisning kan jag dra slutsatsen 

att jordbrukarna i studien har en stor variation av känslor kopplade till sitt landskap och till sina 

praktiker av att bruka landskapet. De olika känslorna skapar varierade drivkrafter för 

jordbrukarnas brukande och förvaltande av landskapet.  Känslorna inför kulturlandskapet visar 

samband på att jordbrukaren och landskapet är nära sammanlänkande då många av känslorna, så 

som stolthet, platsanknytning och frihet ses ha en identitetsskapande verkan hos jordbrukarna. 

Resultaten tyder på att ekonomiska faktorer är en stark drivkraft hos jordbrukare men att den 

ekonomiska drivkraften inte genomsyrar alla delar av landskapandet. I landskapet visar sig mer 

långsiktiga drivkrafter än företagsekonomisk vinning, så som den starka känslan av att föra ett 

arv vidare, att förbättra förutsättningarna för kommande generationer, att ge rättvisa åt tidigare 

generationers bruk och av att skapa ett vackert landskap.    

 Undersökningens del som riktas åt den förvaltningen av världsarvet påvisar att den 

komplexa bilden av jordbrukarnas känslor till landskapandet har börjat formulerats inom 

förvaltningen. Jordbrukspraktikerna ses i förvaltningen tidigare artikulerats som grundade i 

drivkraften av att skapa ett kostnadseffektivt jordbruk men börjar inkludera jordbrukarnas 

levnadsvillkor och sociala sammanhang. I kommunikationen av världsarvet ges jordbrukarna en 

central roll genom att förvaltningen låter dem vara berättare av kulturlandskapet och dess 

processer. Studien har ej kunnat urskilja huruvida jordbrukarna i dessa sammanhang faktiskt lyfter 

sina egna känslor i berättelsen om kulturlandskapet men den kan påvisa att möjligheten ges och 

uppmuntras genom den landskapsförståelse som förvaltningen påvisas ha för världsarvet.  



 

 

 

 

 

 

52 

7.3 Vidare studier 

Denna studie har bidragit med en ytterligare förståelse om jordbrukets drivkrafter och den 

komplexa väv av känslor som ligger till grund för landskapandet. Genom att identifiera 

jordbrukarnas känslor kopplade till praktiker har studien skapat en förståelse av landskapande 

som ett uttryck av identitetsskapande. Vidare studier kan innebära fördjupning inom hur 

jordbrukarnas rumsliga praktiker påverkas av känslor till landskapandet för att tydliggöra 

landskapandets rumsligheter. Undersökningen har tydliggjort hur förvaltningen av komplexa 

kulturarv, så som SÖO, oftast grundas i lokala erfarenheter snarare än generella riktlinjer så som 

bland annat Blandford (2007) konstaterat. Undersökningen av förvaltningens utformning och 

artikulering bidrar med kunskap om att även förvaltningen av ett odlingslandskap är i en ständig 

tillblivelse där förutsättningarna och målen förändras tillsammans med landskapsutveckling. Det 

kan därför skapas kunskap genom att studera studieobjektet vidare, då generationsskiften och 

samhällsförändringar förväntas omvandla jordbruket drastiskt.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide Världsarvssamordnare  
 

- Vill du börja att berätta lite om dig själv och din roll? 

- Hur hamnade du inom världsarvet? 

- Vad är världsarvet, beskriv kort.  

- Skiljer den beskrivningen sig något från din egna personliga?  

- Upplever du att det finns olika relationer till världsarvet hos er som 

”administrerar” det?  

- Finns det olika förståelser om vad världsarvet är?  

- Hur sammankopplas dessa förståelser i Världsarvet?  

- Tror du att känslan för landskapet har förändrats för bönderna? Har det 

förändrats för dig?  

- Kan den förändrade landskapskänslan ha skapat några problem? Att den 

kommer uppifrån?  

- Möjligheter och begränsningar? 

- Ni skall ju informera om hot – vilka hot har ni identifierat?   

- Vad är det för uppföljningsprogram ni har tagit fram för att besvara the 

periodic reporting?  
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Bilaga 2 - Intervjuguide Jordbrukare 
 

- Vill du berätta lite om dig själv/ din verksamhet? 

- Hur kommer det sig att du blev jordbrukare? Hur länge har du arbetet/haft 

gården? 

- Vad är det för typ av jordbruk?  

- Berätta om din gård. Storlek, drift, verksamhetstyp? 

- Hur har verksamheten sett ut på gården tidigare?  

- Hur stor besättning/ areal har ni? 

- Vilken typ av mark brukar ni?  

- Hur ser du på dig själv som jordbrukare?  

- Vad identifierar en jordbrukare?  

- Vad har du för bekymmer som jordbrukare?  

- Vad är det bästa med att vara jordbrukare?  

 

Landskapet:  

- Vad betyder ditt jordbrukslandskap för dig? 

- Hur skulle du beskriva landskapet här?  

- Har det förändrats under din livstid? Till det bättre eller sämre? 

- Vad betyder gården för dig? Vad betyder jordbruksmarkerna? 

- Finns det någon speciell plats inom jordbruket som betyder mest för dig?   

- Vilka känslor skapar landskapet? Lugn, ångest, stolthet, oro, glädje… 

- Vad kommer de känslorna ifrån? 

- Vilka värden finns i ert jordbruk? Ekonomiska, icke ekonomiska?  

- Är det viktigt för dig hur gården och landskapet du brukar ser ut? Vad 

tycker du är viktigt att bevara i landskapet?  

- Hur påverkas du av landskapet? I det dagliga arbetet? Mentalt? 

- Är landskapet avgörande för ditt arbete?  

- Hur påverkar känslorna till landskapet hur du brukar det?  

- Hur ser du på landskapets historia? 

- Vill du åstadkomma något speciellt med jordbruket, kommande 

generationer, landskapet? Varför? 

 

Världsarv:  

- Vad är världsarvet, har du en annan definition är UNESCOs?  

- Har världsarvsutnämningen påverkat hur du ser på landskapet?  

- Har världsarvsutnämningen skapat några speciella känslor? Har det 
förändrat din syn? 

- Vad tror du tidigare generationer hade tänkt om världsarvsutnämningen?  

- Tycker du att din bild av ditt arbete har fåt bli en del i hur man beskriver 

världsarvet?  

- Skulle du vilja påverka förståelsen av världsarvet på något sätt, är det något 

som saknas? 
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