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Abstract 
 
Persson, N. 2009. Förflutna landskap idag – en diskussion om begreppet landskap. 
Magisteruppsats i arkeologi. Högskolan i Kalmar vt 2009. Past landscapes today- a 
discussion of the concept of landscape. Master thesis in archaeology. University of 
Kalmar, spring term 2009. 
 
 
The first part of this essay focuses on how we relate to the landscape at the international 
and the national level today. The landscape convention is presented and compared to 
actual current Swedish policies. Different definitions of landscape are discussed. The 
second part renders the landscape in different archaeological contexts. The central 
theme is the attempt to investigate if and how we can approach prehistoric man by 
looking at the landscape as a socially constructed concept. How we should relate to the 
landscape from a prehistoric standpoint today is the topic of the third and final part of 
the study. 
 
 
Keywords: landscape, the European Landscape Convention, cultural environment, 
Swedish National Heritage Board, County Administrative Board, the fossilized 
agricultural landscape, contemporary archaeology 
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1. INLEDNING 

 
Landskap? Hur då menar du? ! Förmodligen är detta en av de vanligaste frågorna som 
har ställts när jag fått frågan om vad min uppsats ska behandla. En fråga som det inte 
alltid har varit lätt att ge ett enkelt och adekvat svar på. För vad är egentligen ett 
landskap? 

 
Ur ett arkeologiskt perspektiv skulle jag vilja hävda att begreppet landskap dels är den 
miljö som forna tiders människor levt och verkat i, ett livsrum. Dels att landskap är det 
medium som arkeologen brukar i sitt arbete. Eftersom arkeologer är verksamma med att 
försöka skapa kunskap om förhistoriska människor och samhällen utifrån forntidens 
materiella kultur som man finner i dagens landskap så kan det kanske bäst beskrivas 
som arkeologens arkiv. 
 
Landskap är för mig även helhet och, enligt min uppfattning, som sådan också en 
utgångspunkt samt slutpunkt för arkeologisk forskning. Åsikten är en bidragande 
anledning till att jag valt att fördjupa mig i ämnet, eftersom jag anser att det är av största 
vikt att förstå saker och ting utifrån ett helhetsperspektiv. Det är egentligen logiskt. Som 
arkeologistudenter börjar vi inte med att fördjupa oss i delarna t.ex. olika teoretiska 
diskurser, utan presenteras och får göra bekantskap med en allmän översikt av ämnet, 
helheten. 
 
Det jag vill uppnå med uppsatsen är att belysa och diskutera hur vi i dag och i framtiden 
förhåller/bör förhålla oss till denna helhet, landskapet. Hur definierar man begreppet 
och vilka möjligheter finns att utifrån landskap studera den förhistoriska människan? 
 
Jag har försökt att välja mina exempel dels utifrån en samhällsposition, vilket innefattar 
landskapsbegreppet på internationell och nationell nivå och dels med utgångspunkt i 
olika arkeologiska kontexter. Avsikten är inte att göra några avsevärda djupdykningar 
inom de valda ämnesområdena och som en konsekvens därav kan de komma att 
upplevas förenklade. Istället ät meningen med exemplen att få en nyanserad bild och 
välgrundad uppfattning av landskapsbegreppet som det sen är möjligt att bygga vidare 
på i analysen av frågeställningarna.  
 
Tyngdpunkten berör i huvudsak den västeuropeiska litteraturen och topografin. Det 
föreligger inte någon specifik kronologisk avgränsning utan exempel har hämtats från 
samtliga förhistoriska perioder samt vår egen samtid. 
 

 
2. MÅLSÄTTNING 

 
Målsättningen är att föra en analyserande diskussion om begreppet landskap och sätta 
det i relation med människan i ett förhistoriskt perspektiv.  

 
 Uppsatsen är uppbyggd kring följande frågor: 
 

• Vad är ett landskap, hur kan och bör vi definiera det? 
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• Hur kan man studera interaktionen människa – landskap i ett förhistoriskt 
perspektiv? 

 
• Hur bör vi förhålla oss till det förhistoriska landskapet i dag? 

 
I analysdelen kommer jag att diskutera frågeställningarna utifrån tidigare genomgång av 
relevant forskning och litteratur som presenterats i uppsatsen. Detta för uppnå en 
välgrundad slutsats. 
 

 
3. METOD OCH TEORI 

 
Med utgångspunkt i frågeställningens karaktär kommer en hermeneutisk 
forskningsansats att tillämpas. Metoden handlar om att pröva tolkningar och lämpar sig 
väl för frågor som har ett livsvärldsperspektiv d.v.s. frågeställningar som har för avsikt 
att beskriva hur människor upplever och känner sin omgivning. Tyngdpunkten ligger på 
beskrivning, tolkning och förståelse (Sjöström 1994: 85).  
 
En annan orsak till valet av hermeneutik är att den, till skillnad från fenomenologin, inte 
anser att det går att förhålla sig objektiv till forskningsmaterialet genom att vara 
medveten om sin förförståelse (mer om detta begrepp längre fram). Vi kan m.a.o. inte 
frigöra oss från våra värderingar och tidigare erfarenheter vilka styr vår tolkning 
(Thurén 2004: 53, 56). Istället för att försöka undvika tolkningar så accepteras de och 
synliggörs. Per-Johan Ödman, professor emeritus i pedagogik, uttrycker det så här: 
”Tolkning är… de hermeneutiska vetenskapernas främsta kunskapsform (Ödman 2007: 
48) ”…Hermeneutiken erkänner att vi alltid ser från aspekter, att vi aldrig kan ställa 
oss utanför oss själva när vi studerar verkligheten… Hur vi tolkar och förstår betingas 
av att vi är historiska varelser” (a.a: 14). 
 
Sista meningen i citatet ovan, som avser förståelseprocessen, för oss in på ett centralt 
begrepp inom hermeneutiken, nämligen det att grunden för vårt tolkande utgörs av 
förförståelse eller fördomar (Ödman 2007: 25, Jensen & Karlsson 1999: 27). Idén är att 
vi aldrig möter något eller någon förutsättningslöst (Sjöström 1994: 83). När vi tolkar 
så görs det mot bakgrund av vår egen verklighetsuppfattning formad utifrån det 
samhälles kultur som vi socialiserats in i (Jensen och Karlsson 1999: 58). Termen 
utvecklades framför allt från Martin Heideggers (tysk filosof, omvandlade 
hermeneutiken från metodlära till existentiell filosofi) och Hans-Georg Gadamers 
(ytterligare en av hermeneutikens portalfigurer, tog utgångspunkt i Heideggers 
resonemang för att studera de villkor som gäller för människans förståelse) idéer om 
texttolkning (http://www.ne.se/artikel/202053, 2009-02-01).  
 
Således har vi alltid en förförståelse av det vi tolkar. Förförståelsen bestämmer kurs i 
vårt sökande samt infallsvinkel på det som studeras (Ödman 2007: 26, 102). Den utgör 
med andra ord grunden för våra tolkningar och förståelse. Förförståelsen ska dock inte 
ses som statisk utan snarare en process då den hela tiden prövas och revideras mot nya 
erfarenheter (Jensen & Karlsson 1999: 27). Min egen förförståelse inför denna uppsats 
präglas bl.a. av de kunskaper i arkeologi som jag införskaffat genom studier vid 
Högskolan i Kalmar och Högskolan på Gotland.   
 
Som en bild av hur tänkande, förståelse och tolkning fungerar bör man se närmare på 
ytterliggare en viktig del av tolkning- och förståelseprocessens dynamik, den s.k. 
hermeneutiska cirkeln. Med början i ett exempel hämtat från Ödmans bok (Tolkning, 
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förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik), att lägga ett pussel. När vi börjar 
har vi en bild av hur det färdiga resultatet ska se ut. Denna bild, helhetsbilden är 
nödvändig för att vi ska förstå delarnas funktion. Delarna å andra sidan krävs för att 
bygga upp helhetsbilden (Ödman 2007: 97ff).  
 
Nu är pusselexemplet förvisso en förenklad bild av ”verkligheten” som ju inte alltid är 
lika entydig och explicit som ett pussel. Exemplet tydliggör dock vikten av växelspelet 
mellan helhet och del (Jensen och Karlsson kallar det för ”beroendeförhållande” och 
Ödman ”dialektisk rörelse”) för att nå fram till en mening. Helhet/del resonemanget 
utgör en sida av den hermeneutiska cirkeln. Den andra har redan berörts d.v.s. 
förförståelsens nödvändighet i förståelseprocessen (Ödman 2007: 100). 
 
Den hermeneutiska cirkeln har emellertid mött en viss kritik, bl.a. att förståelsen inte 
illustreras som en process utan istället som en ständig kretsgång mellan erfarenhet och 
förförståelse. För att ge en bättre bild av tolknings- och förståelseprocessen har 
begreppet hermeneutisk spiral införts. Ju mer erfarenhet man får desto bättre förståelse 
och ökad precisering i forskningen (Ödman 2007: 103, Jensen & Karlsson 1999: 27, 
Thurén 2004: 60). 
 
Metoden till föreliggande uppsats tillämpas på jämförande kvalitativa studier av 
landskapet och människan ur en förhistorisk aspekt. En viktig tanke i mitt arbete är den 
att uppleva det förflutna är att förstå det förflutna. Att förstå hur det förhistoriska 
landskapet finns i dagens landskap ger oss kunskap om den förhistoriska människan. 
 
 Litteraturen har tagits fram i samråd med handledare, databassökning i Libris, 
högskolan i Kalmars interna bibliotekskatalog och eget bokförråd. Begränsningar 
förekommer i form av tid; dels för uppsatsens omfattning och dels för vilken litteratur 
som valts. Muntliga källor har tillgåtts, framför allt när det gäller länsstyrelsens och 
länsmuseets organisation. 
 
 
4. FORSKNINGSHISTORIK  

 
För att ge en bakgrund till frågeställningarna kommer en övergripande framställning 
ges av de teoretiska synsätt som präglat det arkeologiska tolkningsarbetet. Från det att 
arkeologin etablerar sig som en egen forskningsdisciplin i slutet på 1800-talet, fram till 
de olika teoretiska diskurserna som florerar inom dagens arkeologi. 
 
 För att skapa en förståelse för den fokusering som idag ligger på kulturmiljöer inom 
antikvariska myndigheter och institutioner kommer en kort beskrivning av 
kulturminnesvårdens ökade integrering i samhällsplaneringen att ges. Det kommer även 
att behandlas Europeiska Unionens ståndpunkt och betydelse för landskapet och 
arkeologin, dess förutsättningar att verka på en internationell nivå samt 
landskapskonventionen och dess eventuella framtida betydelse för landskapsrelaterat 
arbete i Sverige. 
 
4.1 Forskningstraditioner 
 
Tillvägagångssätten och målet med att studera de materiella spåren efter människor i 
det förflutna har under åren varierat inom den arkeologiska forskningen. Bilden av vår 
förhistoria har således sett annorlunda ut beroende på vilka forskningstraditioner som 
rått inom disciplinen. Olika forskningsmetoder och synsätt har skapat olika sanningar 
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om de förhistoriska samhällena och dess invånare. Något som har lett till tanken att 
”arkeologisk sanning” inte skall ses som något statiskt utan snarare en 
utvecklingsprocess (Thurén 2004: 10f).  
 
Det finns tre stycken generella teoretiska riktningar som man brukar skilja mellan: 
kulturhistorisk arkeologi (benämns även traditionell arkeologi eller kulturarkeologi), 
processuell arkeologi (kallas också för ”New Archaeology”) samt post-processuell 
arkeologi (Burström 1999: 40).  
 
4.1.1 Kulturhistorisk arkeologi 
 
Från mitten av 1800-talet till århundradets slut, utvecklades arkeologin till en egen 
vetenskaplig disciplin (Carlie & Kretz 1998: 11, Karlsson 2001: 4ff). Som orsak till att 
den kulturhistoriskt orienterade forskningen tog form kan nämnas 1828 års förordning 
om fornminnen. Ur denna går det att urskilja en annan orientering av synen på 
fornlämningar. Meningen ”bewarande minnet av fäderneslandets inbyggare i 
forntiden”, som kommer från just denna förordning, tyder på en uppmärksamhet för det 
egna landet och dess invånares gemensamma historia. Man tog med andra ord ett steg 
bort ifrån den tidigare idén att fornminnena endast var ett indicium på kungarnas storhet 
i förhistorien. Detta ledde i sin tur till att staten började intressera sig för fornminnena 
som en kunskapskälla och inledde därmed en antikvarisk/arkeologisk dokumentation av 
dessa (Carlie & Kretz 1998: 10f). Som en konsekvens av statens involvering i 
”fornforskningen”, blev den allt mer centraliserad och bunden till Stockholm (Jensen 
2001: 22). 
 
Ett annat skäl som bör nämnas till att den arkeologiska disciplinen växte fram och fick 
möjlighet att dokumentera och säkra lämningars vetenskapliga kunskapspotential var 
den tilltagande markexploateringen i landskapet p.g.a. av den allt snabbare 
samhällsutvecklingen och befolkningstillväxten. Utbyggnad av vägar och järnvägar 
ledde till en omfattande förstörelse av fornminnen vilka sågs som ett hinder för 
utvecklingen. Detta skapade i sin tur en medvetenhet om landets fornminnen och 
nödvändigheten av en bättre fornminneslagstiftning som skydd för dessa (Carlie & 
Kretz 1998: 13). 
 
Arkeologins etablering mot andra vetenskapsgrenar var en långdragen process. Den 
kulturhistoriska traditionen kom att dominera de teoretiska diskussionerna inom 
västerländsk arkeologi ända fram till 1960-talet (Karlsson 2001: 4ff). 
 
4.1.2 Processuell arkeologi 
 
Som en reaktion mot det kulturhistoriska synsättet kom det under 1960-talet att 
utvecklas nya teoretiska resonemang om hur arkeologin skulle förhålla sig till samt 
tolka människans förhistoria. Dessa förändringar kom främst ifrån USA och England. 
Som några av förgrundsgestalterna kan nämnas Lewis Binford och Colin Renfrew 
(Carlie & Kretz 1998: 16f), även om de i sin tur inspirerats av den amerikanske 
arkeologen Joseph Caldwell som var den som kom med idéer om den ”nya arkeologin” 
i slutet av 1950-talet (Jensen & Karlsson 1999: 15). 
 
 Den ”nya arkeologin”, s.k. processuell arkeologi, var dock inte så ny som dess namn 
ger sken av, utan följde snarare strömmen inom 1950- och 60-talens humanvetenskaper. 
Bl. a. så hämtade man inspiration ifrån de snabbt växande samhällsvetenskaperna och 
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kanske främst ifrån den kulturgeografi som kallas för ”New Geography” (Welinder 
2003: 110f). 
 
Den kritik som processuell arkeologi främst riktade mot den kulturhistoriska 
orienteringen berörde både dess teorier och metoder som man ansåg vara begränsande, 
ovetenskapliga och ibland rakt oriktiga (Jensen & Karlsson 1999: 14, Karlsson 2001: 
7). Man ville bort från det specifika, beskrivande induktion- och subjekt-orienterade 
som tidigare dominerat de teoretiska diskussionerna (Karlsson 2001: 4). Istället 
strävade man efter att finna olika generella lagar för den förhistoriska människans 
beteende inom olika kulturmiljöer (Jensen & Karlsson 1999: 21). Fokuseringen låg på 
människors vardagsliv, ekonomi samt social struktur (Carlie & Kretz 1998: 16). Strikta 
krav ställdes på vetenskaplig objektivitet. Således tog man stort intryck av det 
positivistiska och naturvetenskapliga forsknings- och kunskapsidealet (Burström 1999: 
40, Jensen & Karlsson 1999: 13). 
 
I Sverige upplevde arkeologin en kris under 1950-talet. Man insåg att en stor del av den 
litteratur som producerades var spekulativ och subjektiv. Krav började ställas på en 
metodisk och kunskapsteoretisk diskussion och medvetenhet (Welinder 2003: 109f).  
 
Även inom den förvaltade kulturminnesvården, som från och med 1970-talet fått en 
ökad integrering i samhällsplaneringen, påverkades man av de processuella 
resonemangen (a.a:109f). 
 
4.1.3 Post-processuell arkeologi 
 
Från att ha studerat mänskliga beteenden i relation till olika naturmiljöer kom man 
under mitten av 1970-talet vid Cambridge University med ledning av Ian Hodder, att 
rikta sitt intresse mot de forntida människornas sociala och ideologiska sfär. Inspiration 
hämtades bl.a. ifrån kulturantropologin samt den feministiska kritiken inom 
antropologin (Welinder 2003: 136, Burström 1999: 40). Under 1980- och 90-talen 
utvecklades dessa tankar ytterliggare inom vad som kom att kallas för postprocessuell 
arkeologi (i början av 1980-talet kallade man kritiken mot processuell arkeologi för 
postmodern arkeologi (Welinder 2003: 135)). Den postprocessuella arkeologin, så som 
vi känner till den idag, innehåller ett brett spektrum av olika teoretiska källor. Bl. a. så 
finner man tankegångar inspirerade från modern fransk poststrukturalistisk filosofi, 
hermeneutik, fenomenologi, strukturalism samt olika marxistiska riktningar (Karlsson 
2001: 9, Jensen & Karlsson 1999: 31). Den postprocessuella arkeologins karaktär kan i 
det närmaste beskrivas som mångskiftande och därmed inte ge intryck av att ha något 
”enhetligt program”. Det finns dock en rad gemensamma nämnare som binder samman 
de olika teoretiska resonemangen. 
 
Grundläggande är att människan i första hand ses som en kulturvarelse. Hon använder 
sig aktivt av den materiella kulturen i sociala och politiska syften. Således kan 
arkeologen nå kunskap om den förhistoriska människan genom den materiella kulturen 
som, enligt detta resonemang, speglar sociala relationer mellan olika grupper. Man 
tillskriver med andra ord det arkeologiska källmaterialet symboliska innerbörder. 
Vidare anser man det nödvändigt att vid tolkningsprocessen av den materiella kulturen, 
låta denna inkorporeras i en större helhet och se till hela det kulturella sammanhanget 
(Carlie & Kretz 1998: 17, Burström 1999: 40). 
 
En annan intressant aspekt vilken genomsyrar diskussionerna inom den post-
processuella arkeologin är den att vår syn på forntiden uppfattas som en samtida 
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konstruktion snarare än en rekonstruktion (Karlsson 2001: 9). Uppmärksamheten riktas 
mot den arkeologiska tolkningsakten, förståelsen, kunskapsproduktionen och dess 
relation till sitt rådande socioekonomiska sammanhang. ”…och centrala frågor är 
därför hur tolkning, förståelse och kunskap påverkas av och påverkar den samtid i 
vilken verksamheten bedrivs, och hur arkeologins olika tolkningar av det förflutna 
använts eller används för diverse politiska och ideologiska projekt” (a.a.: 9).  Eller som 
Jensen uttrycker det: ”För allt fler arkeologer har det blivit uppenbart att kunskap i 
allmänhet, och den om forntiden i synnerhet, ofrånkomligen är färgad av samtida 
sociala, kulturella och språkliga förhållanden” (Jensen 2001:26). Följaktligen 
tydliggör man vilka förutsättningar och begränsningar arkeologisk verksamhet har 
kunskapsteoretiskt.  
 
4.2 Kulturmiljövård 
 
Fornminnesvårdens historia i Sverige går tillbaka till stormaktstiden. År 1666 
utfärdades den första fornminneslagstiftningen vars syfte var att juridiskt skydda fasta 
fornlämningar. Länge var det ”punktobjekten” d.v.s. det enskilda, unika och märkliga 
föremålet som sattes i fokus. Denna objekt- och monumentinriktade bevarande-policyn 
har idag utvecklats till ett helhetstänkande. Föremålen och objekten betraktas 
kontextuellt och betoningen ligger på samlade miljöer (Nilsson 2003: 199, Carlie & 
Kretz 1998: 15ff). 
 
Men, vad är egentligen en kulturmiljö? En definition finner man i ”Sveriges 
nationalatlas – kulturminnen och kulturmiljövård” (1994). Författaren till artikeln, Nils 
Blomkvist, anser att en kulturmiljö är ”den historiska dimensionen i dagens landskap, 
definierad utifrån människan”. Han hänvisar, i enlighet med kulturminneslagen, till att 
kulturmiljön i någon mening är allas arv och därmed allas ansvar. Den är en källa till 
insikter och upplevelser. Den ger även perspektiv på vår egen roll i historien vilket 
inger en känsla av allmän orientering och identitet. Med den ”historiska dimensionen” 
menar Blomkvist, sett ur ett helhetsperspektiv, människans anordningar för produktion, 
konsumtion och socialt liv, både såna som har gett avsiktliga spår och sådana som gett 
oavsiktliga. Kulturmiljö blir med andra ord människans samspel med naturen och sin 
omvärld (Blomkvist 2000: 7, Blomkvist 1994: 147).   
 
En gemensam nämnare för vården av kulturminnen/miljöer i Sverige är att den hela 
tiden mer eller mindre varit en statlig angelägenhet (Welinder 2003: 74). Under 1900-
talets början, i samklang med arkeologins framväxt som egen disciplin, ökade statens 
intresse och involvering i arkeologi och kulturminnesvård. En av orsakerna till det 
ökade engagemanget hängde ihop med den allmänna samhällsutvecklingen som 
kännetecknades av att staten tog kontroll och ansvar över allt fler delar av samhället. En 
annan förklaring hör ihop med disciplinens etablering. En yrkeskår växte fram som 
producerade forskningsarbeten med nya teoretiska tankesätt och analysmetoder utifrån 
den växande grävningsverksamheten i landet (Welinder 2003: 73, Carlie & Kretz 1998: 
15). 
 
 En ingående kunskap och insikt om det vetenskapliga värdet hos fornlämningar 
tydliggjordes 1937/38 då riksdagen beslutade att den ekonomiska kartan (benämns idag 
fastighetskartan), skulle redovisa fasta fornlämningar och 1938 började 
Riksantikvarieämbetet en rikstäckande fornminnesinventering efter att ha fått sitt första 
statliga anslag (Carlie & Kretz 1998: 16).  
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Inventeringen som sedermera resulterade i fornminnesregistret kom under 1970-talet att 
få betydelse för kulturminnesvårdens inlemmande i samhällsplaneringen då registret 
användes som underlag för den fysiska riksplaneringen, ett arbete ett arbete som i stort 
går ut på att planera hur mark och vatten skall användas för olika ändamål samt att 
fastställa planer av olika slag t.ex. kommunernas upprättande av detaljplaner. Behovet 
kom ur en vilja att ha en övergripande långtidsplanering för att hushålla med de resurser 
landet innehåller. Kulturminnesvården kom under 1980-talet alltmer att närma sig 
kulturmiljöarbete och miljöfrågor. Som en följd av detta, och den diskussion som 
arbetet med underlaget till den fysiska riksplaneringen gav upphov till och de 
processuella tankegångar som hade introducerats, började en ny syn på landskapet och 
den fysiska miljön få genomslag. Ledorden blev helhetsperspektiv och resurstänkande 
(a.a:16ff). 
 
Begreppet kulturmiljövård infördes i slutet på 1980-talet för att markera den nya 
inriktningen i arbetet (Nilsson 2003: 199, Carlie & Kretz 1998: 16). 1990-talet står för 
en ökad teoretisering samt ett större engagemang av kulturmiljön i den allmänna 
kulturdebatten. Man har också inom det arkeologiska ämnet alltmer intresserat sig för 
landskap som ”något… mentalt aktivt agerande” (Hyenstrand 1999: 15). 
 
Kulturmiljöarbetet i Sverige verkar idag på flera olika nivåer i samhället. 
Riksantikvarieämbetet är den centrala myndigheten och regeringens expertorgan vad 
det gäller t.ex. kulturmiljövård. Man arbetar bl. a. med frågor om kunskapsuppbyggnad, 
vård, information, myndighetsbeslut och fördelning av bidrag inom kulturarvsområdet. 
Man har även uppdragsarkeologisk verksamhet. Fram till 1976 hade 
Riksantikvarieämbetet allt ansvar. Som ett led i den nya kulturpolitikens vilja att ”föra 
ut kultur” närmare medborgarna blev från och med detta år länsstyrelsen regional 
myndighet för den statliga kulturmiljövården. 
 
Länsstyrelsens uppgift kan beskrivas som att vara regeringens förlängda arm ute i 
landets olika län. De frågor som man svarar för gäller kulturmiljövård och kulturarv ur 
ett myndighetsperspektiv. Detta innebär att man ansvarar för kulturmiljövårdens 
intressen i samhällsplaneringen enligt naturresurslagen, plan- och bygglagen, 
kulturminneslagen etc. Länsstyrelsens primära mål för kulturmiljöarbetet tar sin 
utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen (se bilaga 1) och de statliga 
kulturmiljömål som specificerades i proposition 1998/99: 144. Vad man önskar uppnå 
är: 
 

• Ett försvarat och bevarat kulturarv 
• Ett hållbart samhälle med goda och stimulerande miljöer och med 

kulturmiljöarbetet som en drivande kraft i omställningen. 
• Allas förståelse, delaktighet och ansvarstagande för den egna kulturmiljön 
• Nationell och internationell solidaritet och respekt inför olika gruppers 

kulturarv  
 

Länsmuseernas uppgift inom kulturmiljövården är att fylla funktionen som regionala 
kunskaps- och kompetensbanker. Detta innefattar bl. a. att ge råd till ex kommuner, 
enskilda och hembygdsrörelser inom regionen i frågor som rör kulturmiljön och 
kulturarvet. Man samverkar även med länsstyrelsen angående uppdrag som berör 
arkeologi, byggnadsvård, kulturlandskap m.m. (Nilsson 2003: 192, Hyenstrand 1999: 
14f, Muntligt: Landsantikvarie Malmlöf 2006-09-19, Länsstyrelsen Kalmar Län 
www.h.lst.se 2006-09-11). 
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I miljöbalkens första kapitel, angående balkens mål och tillämpningsområde står det att 
läsa under andra punkten: ”Miljöbalken skall tillämpas så att värdefulla natur- och 
kulturmiljöer skyddas och vårdas” (Miljöbalken 1998:808). Tankegångar om vad som 
skall betraktas som kulturhistoriskt värdefullt är, något översiktligt, att det dels handlar 
om miljöer som hjälper oss (samhället) att minnas längre bakåt än vår egen tid och dels 
att det är en miljö som inte går att restaurera om den en gång förstörts. Graden av 
ursprunglighet d.v.s. oförstörd miljö avgör med andra ord graden av värde. Det är bl. a. 
därför som fornlämningar anses ha ett högt värde och därmed också står under en stark 
skyddslagstiftning. De arkeologiska lämningarna är oförvanskade (Muntligt: Widholm 
2006-08-29). 
 
Det arkeologiska arbetet med kulturmiljöer innefattar en rad olika inriktningar. 
Riksantikvarieämbetet startade 1987 ett projekt där man gjorde ett urval av miljöer med 
sådana kulturvärden att de ansågs vara av riksintresse. Som en följd av det arbetet 
inleddes senare ett projekt ”Kulturmiljöprogram för Sverige”, som redovisade den 
kulturhistoriska referensramen bakom det urval av områden i Sverige som utpekats 
såsom riksintressanta för kulturmiljövården. [syftet] ”…avser att fördjupa och förklara 
den bild av Sveriges kulturhistoria som riksintresseurvalet syftar till att förmedla” 
(Blomkvist 2000: 124).  
 
Riksantikvarieämbetet bedriver även samarbete med andra organisationer i avsikt att 
skydda och bevara samt sprida kunskap om fornlämningar och kulturmiljöer. 
Tillsammans med skogsstyrelsen har man t.ex. tagit fram en bok ”Kulturmiljövård i 
skogen” (1992) för att sprida kunskap och insikt om de förhistoriska lämningar och 
kulturminnen som döljer sig i den svenska skogen. På så vis önskar man minska risken 
att dessa utsätts för onödig skadegörelse (Olsson m.fl. 2003: 7). 
 
För att nå kunskap om samspelet mellan människa och miljö i ett långtidsperspektiv 
tangeras ett flertal ämnesområden. Detta utgör både en styrka och en svaghet för 
arbetsutövare inom kulturmiljövården såtillvida att det ställer stora krav på 
organisationen att kunna samordna och sprida den kunskap som genereras. 
 
 4.3 Fältarkeologi 
 
De första arkeologiska utgrävningarna med en vetenskaplig struktur sammanfaller, helt 
naturligt, med arkeologins framväxt som en egen disciplin. Som tidigare nämnts skedde 
detta i Sverige vid slutet av 1800-talet. Dock var det främst specifika monument och ett 
insamlande av fornsaker till museerna som man koncentrerade sig på. Efterkrigstidens 
expansiva karaktär ledde till en ökad exploatering av marken vilket i sin tur gav upphov 
till ökade arkeologiska uppdragsundersökningar i landet. Detta ledde till att man fick 
upp ögonen för fler typer av fornlämningar t.ex. boplatser belägna i bygd dominerad av 
åker, stenåldersboplatser i norrland, medeltida stadskärnor etc. (Blomkvist 1994: 158).  
 
Grunden till hur fältarkeologin är organiserad idag lades under 1960-talet. Orsaker till 
detta var ökade exploateringar samt en starkare hävd av kulturminneslagen. Ytterliggare 
en fas i utvecklingen som präglat fältarkeologin är den länsantikvarie-organisation som 
skapades på 1970-talet (Lönn 2006: 9).  
 
De undersökningar man gjort/gör beror främst på exploatering av mark s.k. 
uppdragsarkeologi. Vetenskapligt motiverade grävningar är till antalet få (Blomkvist 
1994: 158). Marianne Lönn tar i sin bok ”Uppdragsarkeologi och forskning” (2006) upp 
problematiken till den uppdelning som råder inom svensk arkeologi mellan forskning 
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och undersökning. Denna anser hon bero på uppdragsarkeologins oerhörda expansion 
sen 1960-talet. Tudelningen hör hemma i de processuella tankegångarnas tid eftersom 
tanken att vissa gräver och andra forskar ställer krav på objektiv data.  
 
Idag är man av den uppfattningen att det inte går att dokumentera fullständigt och 
objektivt. Likväl lever uppdelningen mellan fältarkeologisk verksamhet och forskning 
kvar i dagens arkeologi, vilket enligt Lönn är fel, då hon anser att arkeologiska 
undersökningar är ”färskvaror” (Lönn 2006: 15f). 
 
Problemet är dock inte ouppmärksammat. Eftersom perspektivet idag inte längre ligger 
på faktainsamling och dokumentation utan mer på studiet av kulturmiljöer d.v.s. 
människan i landskapet utifrån sociala och humanekologiska aspekter har man insett att 
det behövs ett annat arbetssätt på de undersökande institutionerna. Ett av de tyngre 
kraven från samhällets sida på de grävande institutionerna är det att producera ny och 
tillgänglig kunskap utifrån sina undersökningsmaterial. Syftet är att undersökningarna 
skall bli effektiva och medvetet riktas mot kunskapsmål vilka skall kunna vara 
föränderliga och utvecklingsbara i takt med resultaten från den grävande verksamheten. 
Dessa krav är explicit uttryckta i regeringens forskningsproposition 1993/94 (se bilaga 
2).  
 
Ovanstående fordran medförde en diskussion om behovet av vetenskapliga program. 
För riksantikvarieämbetet undersökande verksamhet ledde detta till upprättande av 
vetenskapliga verksamhetsplaner för de olika kontoren i landet. Några samfällda syften 
för dessa är att: 
 

• skapa ramverk för kontorets verksamhet 
• policy-dokument samt arkeologisk inriktning innehåller en bakgrund samt 

en kort sammanställning av det arkeologiska forsknings- och kunskapsläget 
• ha vetenskaplig markering – ska fungera som bas för dialoger med 

länsstyrelser, museer och universitet 
• ha levande dokument d.v.s. att dokument utvecklas och förnyas i takt med 

arkeologisk inriktning och utveckling 
• spegla arkeologisk kompetens och aktuell inriktning som finns inom UV:s 

geografiska verksamhetsområde. 
 

Härmed kan man se en strävan att uppdragsarkeologin skall vara en del av dagens 
forskningsprocesser där de enskilda undersökningarna önskas sättas in i en vidare 
kontext (Rapport UV ÖST 2000: 21, Rapport UV SYD 1999: 35ff). 
 
4.4 Landskap enligt EU 
 
Liksom kulturmiljövårdens holistiska syn på människan i landskapet samt 
fältarkeologins strävan att ta del och vara en del av forskningsprocessen intresserar sig 
även Europeiska Unionen för att analysera landskapet ur en humanistisk synvinkel. Det 
”kulturella intresset” gjorde sig på allvar gällande i Unionen genom Maastricht-
fördraget som trädde i kraft under slutet på året 1993. Förslag på tre stycken 
kulturprogram presenterades av kommissionen som sedermera, efter beslut taget av 
ministerrådet och Europaparlamentet, kom i bruk under 1996-1997 (Fahlén 2002: 33).  
 
Redan 1998 ankom kommissionen med ett nytt utkast som var tänkt att ersätta 
programmen. I början av år 2000 antogs det nya programmet, ”Kultur 2000”, ett s.k. 
ram-program för kultur med en inriktning på större och mer långsiktigare projekt än 
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tidigare. ”Kultur 2000 skall lyfta fram och sprida kunskap om europeiskt kulturarv samt 
främja metoder för bevarande och skydd. Kulturell mångfald och utvecklingen av nya 
kulturella utvecklingsformer skall främjas” (a.a: 33). 
 
Som ett led i denna utvecklingsprocess grundade år 2000 ”Council of Europe” en 
landskapskonvention. Enligt denna utgör alla olika landskapstyper i Europa ett 
gemensamt arv. Definitionen av landskap lyder: ” ett område sådant som det uppfattas 
av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan 
naturliga och/eller mänskliga faktorer” (Europeiska landskapskonventionen, se bilaga 
3). Landskapskonventionen är det första dokument som exklusivt ägnas åt skydd, vård 
och planering av alla landskap i Europa. 
 
Samma år som man utformade och antog landskapskonventionen startades ett treårigt 
projekt inom ramen för Kultur 2000. Projektet drevs av ett nätverk som bildats under ett 
EU-stipendieprograms ledning, det s.k. PCL, ”Pathways to the Cultural Landscape”. 
Nätverket bestod av cirka 70 arkeologer, historiker och kulturminnesvårdare från olika 
länder, bl.a. Sverige, med intresse för kulturlandskapet som gemensam nämnare. PCL 
var i sin tur en fortsättning på ett tidigare projekt som varat i två år mellan fem 
medverkande länder.  
 
Syftet med det projektet var att utbyta idéer och erfarenheter om landskapet samt 
begrunda tillvägagångssätt för att väcka intresse hos en bredare allmänhet (Clark m.fl. 
2003: 3). Detta syfte tog man som utgångspunkt i PCL-projektet som varade 2000-
2003. Tre huvudmål ställdes upp: 
 

• Öka förståelsen för kulturlandskapet 
• Finna sätt att presentera denna kunskap 
• Främja hållbara metoder att vårda landskapet 

 
Som ett vägledande ramverk för projektet använde man sig av den Europeiska 
landskapskonventionen och dess principer om landskap: 
 

• landskapet är ett gemensamt arv 
• det finns ett behov av en verklig demokratisering av landskapet 
• nödvändigheten av en hållbar landskapsvård 
 

Slutresultatet av projektet kom att presenteras i boken ”Pathways to Europe´s 
Landscape” (2003). Den tes man förmedlar i boken är den att landskap förkroppsligar 
historia, kultur och identitet. Utgångspunkten är att belysa historier utifrån dessa 
samlade ifrån tolv olika områden i Europa. Historierna är arrangerade utifrån olika sätt 
att förstå och beskriva landskap. Betoningen ligger inte på det specifika och 
monumentala, utan snarare tvärtom. Detta gjordes medvetet inom projektet eftersom 
man ville understryka att alla landskap i Europa har historier att berätta och att de alla 
sammantaget bidrar till det gemensamma europeiska landskapsarvet (Meier m.fl.2003: 
1ff, 4ff). 
 
För arkeologins vidkommande har man valt att lägga perspektivet på hur man skall reda 
ut de spår och förklara de processer som har skapat det moderna landskapet men även 
kunna ”se det förflutna” utifrån dagens landskap. Slutsatsen är att landskap är en idé 
och inte ett materiellt ting. ”Landscape is an ’idea’, not a thing: we construct it in our 
minds using the stimulus of the real world, from the artefact that is the historic 
environment” (a.a: 103).  
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Det finns många sätt att förstå ett landskap vilket PCL-projektet visar med sina 
åtskilliga exempel. Och även om man inte kommer fram till några explicita, universella 
metoder för att uppnå sina huvudmål så uppfylls ändå en viktig aspekt, nämligen den att 
föra samman inte bara experter från olika regioner för att utbyta erfarenheter av 
landskapet och dess förhistoria utan även att förmedla och föra diskussion med andra 
människor utanför disciplinen. Detta stämmer för övrigt väl överrens med de riktlinjer 
som Europeiska Unionens konstitution har författat över kulturbegreppet (se bilaga 4 
(Öberg 2005: 125f)).  
 
I Sverige är det framför allt Riksantikvarieämbetet som handhåller de internationella 
kontakterna och samarbetena inom kulturmiljöområdet. T.ex. så informerar man om de 
olika program, gemenskapsinitiativ och stödmöjligheter som finns att tillgå, angående 
kulturarvet, inom EU. Man ser även till att de internationella konventioner vilka berör 
kulturarvsområdet och som Sverige undertecknat, efterföljs. Genom 
Riksantikvarieämbetet har Sverige en representant i Europarådet och i Nordiska 
ministerrådet, 
(http://www.raa.se/cms/extern/utveckling/eu_och_internationellt.html,2007-10-10). 
 
4.4.1 Landskapskonventionen och landskapsbegreppet i Sverige 
 
 ”Enligt landskapskonventionen ska landskapet erkännas som 

en väsentlig beståndsdel i människors omgivningar, som ett 
uttryck för mångfalden i deras gemensamma natur- och 
kulturarv och som en grund för deras identitet. Den är ett 
juridiskt ramverk som både erkänner landskapets betydelse för 
människors välbefinnande och samtidigt säkrar den 
demokratiska processen” (Rapport 103-03188-2006 Raä: 25). 

 
 
Landskapskonventionen är signerad av Sverige men inte ratificerad vilket innebär att 
regeringen inte godkänt och antagit den ännu d.v.s. den är inte juridiskt bunden (a.a: 5). 
På uppdrag av regeringen har Riksantikvarieämbetet tagit fram ett förslag på hur den 
europeiska landskapskonventionen ska kunna genomföras i Sverige (a.a: 7). Frågan är 
alltså inte om utan hur den ska genomföras.  
 

 
 
Figur 1. Symbolen för landskapskonventionen  samt dess lägesstatus i Europa 2007-11-
27 (www.raa.se) 

 
Kulturdepartementet mottog rapporten januari 2008 där man efter beredning krävde 
ytterliggare kompletteringar av Riksantikvarieämbetet om vilka författningsändringar 
som skulle krävas för deras förslag till genomförande. Dessa inkom december 2008. I 
dagsläget kommer kulturdepartementet att remitera förslaget och bereda ärendet vidare. 
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Det finns i nuläget ingen tidsplan för när en eventuell ratificering kommer att äga rum 
(Laurin, Kulturdepartementet 2009-02-04). 
 
Det tongivande förslaget, av tre, är ett konsekvent genomförande av 
landskapskonventionen. Detta innebär att den ska vara en bärande del i vårt samhälle. 
Samtidigt som vi ratificerar den bör alltså åtgärder vidtas för att få in den i vår 
samhällsstruktur. Men varför bör Sverige anta landskapskonventionen? Vilka behov 
fyller den? 
 
Faktum är att landskapskonventionen delar samma grundvärderingar som återfinns i de 
svenska miljökvalitetsmålen (se bilaga 5). Vad som skiljer konventionen från 
miljökvalitetsmålen är att den lyfter fram landskapet som ett eget begrepp med 
självständigt värde. Landskapskonventionen innehåller även övergripande mål för 
landskapskvaliten och utgör på så vis en plattform för nationella strategier för 
landskapet (Rapport 103-03188-2006 Raä: 32f). 
 
Ett av målen är att uppnå en nationell landskapspolitik (a.a: 9) som står i relation till 
både internationell och europeisk landskapspolitik och utgör ramverk till den 
landskapspolitik som bedrivs inom län, regioner och kommuner (a.a: 58). En 
samordning av landskapet behövs då den berör många områden, både nationellt, 
regionalt och kommunalt. Idag så regleras t.ex. nyttjandet av landskapet utifrån olika 
fristående områden såsom skog, vatten, jordbruksmark och bebyggelse. Landskapet har 
inget värde som eget begrepp. Denna infallsvinkel ger upphov till ett statiskt 
förhållningssätt när det gäller synen på landskapet. Intressekonflikter och otydliga samt 
överlappande regelverk är en konsekvens av detta (a.a: 8, 9, 26, 29). Ett införande av 
landskapskonventionen skulle med andra ord fungera som ett paraply för ”samordning 
av de många nationella, regionala och kommunala områden som påverkar landskapet” 
(a.a: 9). 
 
Andra sakskäl som lyfts fram i rapporten från Riksantikvarieämbetet till varför 
landskapskonventionen bör antas av Sverige är: 
 

• det råder brist på övervakning och koordination av landskapet (a.a: 51) 
• splittrad och vag bild av landskapsbegreppet leder till skilda tolkningar av 

vad landskapsperspektiv innebär (a.a: 52) 
• lokala perspektiv på landskapet lyfts fram som en del av en större helhet 

(a.a: 50). 
• kompletterar forskning och utbildning med en högre grad av helhetssyn (a.a: 

53) 
• krävs för att landskapet ska bli en förhållningsfråga på politisk nivå (a.a: 33) 
 

När Sverige antar landskapskonventionen så innebär detta ett åtagande att skydda, 
förvalta och planera i samstämmighet med konventionens avsikter. Detta innebär att: 
 

• ”erkänna landskapets betydelse i den egna lagstiftningen. 
• öka medvetenheten om landskapets värde och dess betydelse i det civila 

samhället, i privata organisationer och hos offentliga myndigheter 
•  främja delaktighet i beslut och processer som rör landskapet lokalt och 

regionalt 
• utveckla en helhetssyn på landskapets värden och hållbar förvaltning av 

dessa 
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• utbyta kunskap och delta i europeiska samarbeten om frågor som rör 
landskapet” 
(http://www.raa.se/cms/extern/kulturarv/landskap/europeiska_landskapskon
ventionen.html, 2009-02-02) 

 
 
Ovan har vi sett att det saknas en uttalad svensk landskapspolitik och att begreppet 
landskap inte finns som ett eget självständigt värde, utan definieras utifrån det 
politikområde som det brukas i. Men hur lyder den svenska definitionen av landskap? 
 
I nationalencyklopedin finner vi följande definitioner på vad ett landskap är: 
 

• människans fysiska omgivning i vid bemärkelse. Förr ett väl avgränsar område 
som identifierades av de som bodde där 

• verkliga eller tänkta miljöer, anknytning till natur. Begreppen landskap och 
natur kom därigenom att sammanblandas, vilket fortfarande är vanligt 

• mosaik av naturgivna och kulturella fenomen  
• historisk landsdel som bygger på äldre politisk indelning som i sin tur grundar 

sig på kulturella och geografiska särdrag 
• hur vi iakttar och upplever den fysiska omgivningen 
• en helhet som består av både naturgivna och kulturbundna inslag som är ett 

tydligt och karakteristiskt resultat av samspelet mellan ett specifikt samhälle, 
dess kulturella preferenser och potential samt de naturgeografiska 
förutsättningarna 

 
Det som gör ett landskap, enligt nationalencyklopedin, är hela tiden pågående 
processer, fysiska, biologiska och kulturella. Vidare så består landskapet av vissa 
grundelement. Det processerna gör är att sätta samman delarna till en geografisk helhet. 
På så vis går det att läsa innehållet i ett landskap genom att systematisera 
delkomponenterna (http://www.ne.se/artikel/237223landskap, 
http://www.ne.se/artikel/237219 2009-01-06). 
 
 
5. SÄTT ATT SE PÅ LANDSKAP 

 
Hur människor såg och upplevde sin omgivning och hur man kan studera detta har 
under de senaste två decennierna setts som en allt viktigare del för att nå kunskap om 
den förhistoriska människan. Själva ordet landskap är i huvudsak ett västerländskt 
begrepp som rymmer flera olika meningar. Även om bristen på entydighet kan upplevas 
som en komplicerande faktor så är det just i begreppets breda spektrum av olika och 
överlappande innebörder som dess styrka anses ligga (Cummings & Whittle 2004: 10). 
Följande kapitel kommer att i en arkeologisk kontext presentera olika teoretiska 
resonemang och metoder vilka alla har landskapet som utgångspunkt. 
 
5.1 Fenomenologi 
 
Under 1990-talets början publicerades ett antal texter som belyste och undersökte 
landskapets betydande roll i arkeologiska kontexter. En av dem som kommit att influera 
många är Christopher Tilley med sin bok ”A phenomenology of Landscape” (1994). 
Enligt Tilley så hjälper ett fenomenologiskt förhållningssätt till att förstå den 
mångskiftande karaktären av upplevelse och varseblivning som landskapet inger, t.ex. 
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ser han vägar genom landskapet som metaforer för resor, mönster av utbyte eller sociala 
relationer (Cummings & Whittle 2004: 10, 14). 
 
Fenomenologi betyder läran om det som visar sig för medvetandet och är en filosofisk 
analys av vårt medvetandes innehåll. Från början var fenomenologin benämningen på 
en filosofisk deldisciplin som studerade det abstrakta i förhållande till det verkliga, 
konkreta. ”Phänomenologie des Geistes” (1807), är ett verk av Hegel, en av 
företrädarna för den tidiga fenomenologin. Hegel valde att fokusera på andens 
framträdelseformer i dess utveckling från naivt, sinnligt medvetande över 
självmedvetande till absolut vetande (http://www.ne.se/artikel/168377, 2007-10-18).  
 
Den moderna fenomenologin, vilket dagens teoretiska resonemang har utvecklats ifrån, 
är i hög grad en mans verk. Vid sekelskiftet 1800/1900 införde den tysk-tjeckiske 
matematikern och filosofen Edmund Husserl (1859-1938) en ny användning av 
begreppet fenomenologi i sitt verk ”Logische Untersuchungen” (1900-01). Istället för 
att som tidigare, övervinna verkligheten/det konkreta, ville han åskådliggöra den givna 
verkligheten på dess egna villkor (http://www.ne.se/artikel/168377, 2007-10-18, 
Bjurwill 1995: 5). Detta innebär att man måste gå tillbaka till sakerna själva och studera 
dessa som fenomen. Med fenomen menar man så som sakerna visar sig d.v.s. inga 
teorier mellan tolkare och föremål. På så vis uppstår en ömsesidighet mellan subjekt 
och objekt eftersom det krävs någon att visa sig för att det ska gå att visa sig 
(http://www.ne.se/artikel/168377, 2007-10-18).  
 
Det Husserl ville uppnå med sitt tankeresonemang var att komma fram till universella 
regler för hur människan genom erfarenhet d.v.s. förförståelse bygger upp sin verklighet 
(Jensen & Karlsson 1999: 79). Med en filosofs syn på hur verkligheten vetenskapligt 
borde studeras kom fenomenologin att bli en av de större filosofiska traditionerna med 
kända namn såsom Heidegger och Merleau-Ponty, vilka kom att utveckla teorin 
ytterliggare (http://www.ne.se/artikel/168377, 2007-10-18). 
 
Det den arkeologiska disciplinen främst har anammat och vidareutvecklat från 
fenomenologin är tankegångarna om det subjektiva erfarandet. Det är dock inte enbart 
den förhistoriska människans egna upplevelser om sin omgivning som man är 
intresserad av utan även hur arkeologer tolkar och upplever sin omgivning (a.a: 79f, 
88). 
 
 Som nämnts ovan så var Tilley en av de första att använda fenomenologins teorier i sitt 
arkeologiska arbete om landskapet och människan. Enligt Tilley så är det platser och 
namngivna lokaler vilka är relaterade och sammanlänkande till varandra av ex. vägar, 
rörelse, berättelser etc. det som utgör ett landskap. Således är landskapet ett ramverk för 
ett omfattande system där sociala processer organiseras, reproduceras och 
transformeras, utforskas och struktureras (Tilley 1994: 34). 
 
 Landskapet representerar en allmän ordning som betonar relationer. Att undersöka 
platser utifrån dess ekologiska drag och relatera dem till demografiska mönster, 
teknologier och territorier för att tolka relationen mellan landskap och den förhistoriska 
människan är något som Tilley försöker att komma ifrån då han anser att detta arbetssätt 
gör att den kulturella meningen går förlorad. 
 
 Det Tilley väljer att diskutera i sin bok ”A phenomenology of Landscape” (1994) är på 
inget sätt unikt eller säreget. Diskussionerna som förs baserar sig på frågan varför vissa 
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platser väljs framför andra som en naturlig hemvist och andra för byggande av 
monument. Varför föredrar man en viss plats och utesluter en annan?  
 
Det ”traditionella” sättet att närma sig den här frågan har, enligt Tilley, följt den 
västerländska funktionella logiken med allt vad den innebär med systemskapande och 
indelningar av människor i kategorier som jägare-samlare, odlare etc. Det Tilley gör 
genom att tillämpa fenomenologiska tankar i sin landskapsanalys är att pröva på en ny 
infallsvinkel som fokuserar på rörelser/förflyttningar i landskapet. Genom det 
”traditionella” sättet går man, som tidigare nämnts, miste om den kulturella meningen. 
Inte för att det traditionella sättet är fel men det behöver, menar Tilley, kompletteras 
med vad platser betytt för människan. Med andra ord så behövs den kulturella eller 
symboliska logiken i forskningen för att uppnå en helhet (Tilley 1994: 67). 
 
Ovanstående tankegångar har inte förblivit okritiserade, teorin att förstå den 
förhistoriska människan genom att själv röra sig i landskapet eller omkring det 
monument eller den byggnad man undersöker är, enligt Joanna Brück (senior lecture 
vid UCD School of Archaeology, Dublin 
(www.ucd.ie/archdata/staff/bruck_joanna/index.htm 2009-01-29), kanske det som mest 
debatterats (Brück 2004). För hur är det egentligen möjligt att som arkeolog genom sin 
fysiska närvaro generera kunskap om det förflutna? Hur vet man att nutidens syn på 
landskapet, som inte är statiskt utan förändras över tid, går att jämföra med vad ögon 
från det förflutna uppfattat? Går det att sätta en parantes runt sin egen förförståelse? Sett 
utifrån denna synvinkel förefaller arkeologens tolkningar, utifrån upplevelser i 
landskapet säga mer om samtida uppfattningar och än vad de gör om det förflutna (a.a: 
57). 
 
5.2 Tim Ingold 
 

”Meaning is there to be discovered in the landscape, if we only know 
how to attend to it” (Ingold 2000: 208). 

 
Tim Ingold, professor i socialantropologi (studiet av världens olika kultur- och 
samhällstyper), tar i sin bok ”Perception of the Environment: Essays in Livelihood, 
Dwelling and Skill” (2000) upp en diskussion angående tid och landskap vilka han 
anser är de två begrepp som förenar antropologin och arkeologin. Liksom Tilley hämtar 
Ingolds inspiration från fenomenologin och då främst hermeutisk färgad fenomenologi 
från Heideggers resonemang kring människan och hur hon existerar i världen med 
frågor i centrum som: vad betyder världen för de människor som befolkar den? Det 
Ingold utgår ifrån är: 
 

1. Mänskligt liv är en process vilket även innefattar en resa i tid 
2. Det mänskliga livet, livsprocessen, är också processen att forma landskapet i 

vilket man levt (Ingold 2000: 189, Jensen & Karlsson 1999: 81, 88). 
 

I sin utveckling av olika slutledningar och ovanstående premisser har Ingold valt att 
fokusera på vad han kallar för landskapets ”temporality”. Genom att göra så vill han 
dels undvika synen att landskap är en kuliss till mänsklig aktivitet, dels den kulturella 
aspekten att landskapet är en kognitiv eller symbolisk indelning av rum. Rum associerar 
till en ”ovan-känsla”, något utklippt, en del istället för det man bör fokusera på, 
helheten. 
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Det perspektiv Ingold utgår ifrån är bostaden samt de platser som människor valt att 
uppehålla sig vid (eng. ”dwelling”). Landskapet runt dessa platser är, enligt Ingold, en 
varaktig källa av information om de liv och arbeten av förflutna generationer som har 
bebott dem. Fyra olika områden diskuteras för att belysa premisserna; definitionen av 
landskap, ”taskscape” samt ”temporality”, och relationen ”temporality” – ”taskscape”, 
”temporality” -  landskap (Ingold 2000: 189f). 
 
Landskapet är, som redan konstaterats, inte en kuliss d.v.s. statiskt, utan är enligt Ingold 
en levande process. Med det menar han att landskapet är världen för dem som vistas där 
och för den som bebor dessa platser och reser på de vägar som förenar platserna. För att 
belysa begreppet ytterliggare jämför han landskapet med den mänskliga kroppen vilka 
han menar är två termer som kompletterar varandra eftersom båda har sin betoning på 
form. Kroppen som formen en varelse är närvarande i världen och världen visar sig i 
formen av landskapet. 
 
Begreppet ”temporality”, som Ingold brukar, associeras vanligtvis med historia och 
kronologi och hur dessa står i relation till varandra som kompletterande motsatser. Det 
är dock inte hans avsikt med begreppet eftersom han anser att det inte är ett reguljärt 
system av daterande tidsintervall när händelser ägt rum och det är inte en serie av 
händelser som kan dateras tidsmässigt i förhållande till deras förekomst i ett eller annat 
kronologiskt intervall. 
 

”In the mere succession of dates there are no events, because everything 
repeats; in the mere succession of events there is no time, as nothing 
does” (a.a:194). 
 

Tid, anser han är inneboende i skeendet av händelser och händelser är som en rad av 
pärlor på en tråd, d.v.s. det finns ingen kronologi i händelser och således är tid inte 
kronologisk (a.a:194). 
 
Ytterliggare ett begrepp Ingold använder sig av för att nå kunskap om relationen 
människa – landskap är ”taskscape”. Med ”taskscape” menas det som uppstår i 
aktiviteten mellan ”temporality” och historia vilket bär framåt den process som socialt 
liv innebär. Det är med andra ord själva aktiviteten som utgör ”taskscape”. ”Task” ska 
tolkas i betydelsen av vad en individ utför praktiskt i vardagslivet med andra ord de 
dagliga arbetsuppgifterna kring bostaden. 
 

”Every task takes its meaning from its position within an ensemble of 
tasks, performed in series or in parallel, and usually by many people 
working together” (a.a: 195). 
 

Det är helheten av de vardagliga arbetsuppgifterna d.v.s. alla dess strukturer och 
integrationer, som utgör ”taskscape”. 
 
En intressant teori som Ingold framför är synen på nutid och dåtid och hur dessa i sin 
tur påverkar möjligheterna att tolka landskapet. Som antytts ovan skiljer sig hans syn 
från hur vi vanligtvis uppfattar tiden; oundvikligt framåtskridande och regelbunden med 
ingen möjlighet att ta sig tillbaka. Han menar nämligen att nutiden inte är skild från det 
förflutna som den ersatt och heller inte skild från framtiden som skall ersätta 
densamma. I själva verket finns både det förflutna och framtiden i nutiden, ”… like 
refractions in a crystal ball” (a.a: 196). Ingold jämför denna tes med hur vi förflyttar 
oss från plats till plats i landskapet utan att korsa några gränser eftersom det som utgör 
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identiteten för en plats i själva verket ändras med tiden vilket sker redan i vår rörelse 
m.a.o. redan under tiden vi förflyttar oss. Liksom denna vandring, från plats till plats i 
landskapet, kan vi förflytta oss från en nutid till en annan utan att korsa några 
kronologiska barriärer, som endast utgör ett hinder som separerar varje ”nu” från nästa 
eller föregående (a.a: 196f). 
 
Det tredje område Ingold berör är ”the temporality of taskscape” vilken han ser som 
social eftersom människor besöker varandra eller samarbetar när de utför sina 
vardagliga arbetsuppgifter (eng. tasks). Här ser ingold flera paralleller med musik 
eftersom: 
 

1. båda innehåller cykler och repetitioner vilka i huvudsak är rytmiska vilket i sin 
tur är väsentligt för själva rörelsen. Styckena i en låt tar slut liksom en individs 
liv, socialt liv har dock inget slut 

2. musik liksom socialt liv innehåller inte bara en rytmisk cykel utan flera stycken 
i ett komplext system. Det är i relationerna mellan de olika rytmerna som 
begreppet ”taskscape” visar sig och själva nätverket, helheten, utgör ”the 
temporality of landscape”. 

3. formen av ”taskscape” visar sig genom rörelse. Musik existerar endast när det 
utförs, liksom ”taskscape” endast när människor aktivt utför handlingar, i det 
här fallet kring hemmet. 

 
För att åter fokusera på landskapet så är dess form, i likhet med ”taskscape” också 
något som genereras ur rörelse. Landskapet skall därför inte behandlas som ett objekt 
utan en levande process. Samma aktiviteter som formar ”taskscape” formar även 
landskapet. Landskapet och ”taskscape” kan aldrig ses som färdiga, avslutande utan är 
alltid i utveckling. Skillnaden mellan dessa begrepp är dock att landskapet är vad vi ser 
omkring oss medan ”taskscape” är vad vi hör (a.a: 197ff). 
 
Slutligen diskuterar Ingold kring ”the temporality of landscape”. Med utgångspunkt 
kring vardagssysslorna kring hemmet, där boendeprocessen ses som tidsbestämd måste 
landskapet tolkas utifrån ”temporality”. Genom detta förhållningssätt kommer man 
förbi barriärerna mellan naturvetenskapen, som ser naturen obestämd av tiden, och den 
dematerialiserade humanistiska inriktningen (a.a: 208). 
 
Den mänskliga aktiviteten är inget som sätter ytliga spår i naturens yta, liksom en text 
att läsas, snarare vävs människors livsöden ihop tillsammans med växter och djurs för 
att i själva verket utgöra ytan. Landskapet kan sägas vara en stelnad form av 
”taskscape”. Ser man världen i sig som en organism där människor och djur är en del av 
dess livsprocess innebär människans boende i världen att vi rör oss med världen istället 
för att agera utanför den. Våra handlingar ändrar inte världen utan är istället en del av 
världen som ändrar sig självt. Således är våra handlingar också en del av tiden (a.a: 
207f ). 
 

”Landscape change; and change is itself an intrinsic aspect of our 
experience of landscape” (Ingold 2000: 208).  

 
5.3 Fördelaktiga platser 
 
I boken “Places of Special Virtue – Megaliths in the Neolithic Landscapes of Wales” 
(2004), diskuterar Vicki Cummings och Alasdair Whittle hur den förhistoriska 
människan kan tänkas ha sett och upplevt landskapet samt även världen i stort. 
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Resonemanget belyses både teoretiskt och praktiskt med presentation av, enligt 
författarna, adekvata metoder att undersöka landskapet arkeologiskt med. Det är, i 
enlighet med Christopher Tilleys tankar, genom att undersöka själva placerandet av 
monumenten i landskapet, Cummings och Whittle har för avsikt att nå kunskap om hur 
människor såg och förstod världen de levde i. 
 
Innan själva den teoretiska analysen av begreppet landskap tas upp ställer författarna en 
intressant fråga; hur rättfärdigar man en studie som till större delen baserar sig på att se 
och titta sig omkring i landskapet? Insikten att det är synen som mer än något annat 
styrt hur arkeologer studerat, pratat, presenterat och engagerat sig i landskapet 
presenteras. Enligt Cummings och Whittle, går detta tillbaka till 1500-talets empirism 
som i sin tur gav upphov till den tryckta världen, målningar (t.ex. landskapsmålningar) 
och kartor. Men, vilket de fullt korrekt påpekar, så ger synen endast en tillgång till ytan, 
det är genom våra andra fyra sinnen som vi lär oss förstå den fulla kontexten av objekt. 
Lukten, till exempel, kan ge upphov till starka band mellan individer och platser vilket 
även påpekats av Timothy Insoll, etnoarkeolog och professor vid Manchester 
University, med hänvisning till ett forskningsprojekt som han varit delaktig i, beläget i 
norra Ghana, Afrika. Folkslaget som nu levde på den plats vars förhistoria man 
studerade gjorde s.k. ”power packets” av ihopsamlade slaktrester, vilka trots en 
fruktansvärd stank placerades på utvalda platser i byn (Insoll 2007-11-12, muntligt). 
Möjligheterna att undersöka lukt och dess betydelse i förhistoriska samhällen är av 
förklarliga skäl något begränsad. Även vikten av hörselintryck påpekas. 
 
Med detta sagt återgår Cummings och Whittle till att bygga sin analys av landskapet, 
människan och monumenten utifrån olika sätt att se. Perspektivet växlar mellan försök 
att både se ut från och titta in på platser. En plats är, enligt författarna, en lokal som har 
betydelse för en person eller sak och som definieras utifrån de aktiviteter som sker där, 
således är platser socialt konstruerade. Vidare så är platser aldrig fixerade eller bundna 
utan kan alltid ändras, eftersom de heller inte är tidsbundna, och kan endast upplevas 
från insidan. 
 

”Places are always in a state of flux and change, dependent not only on 
aspects like the built form of a place, but also on how people are viewing 
and using that place. Most places, then, are constantly being altered, 
either by humans, the environment or simply the passage of time” 
(Cummings & Whittle 2004: 9) 

 
Ett landskap är fullt med platser som i sin tur utgör lokaler inom landskapet där själva 
”kroppen” i rummet (t.ex. monument av varierande slag) är placerad. Cummings och 
Whittle anser t.ex. att de neolitiska monumenten kan betraktas som platser i sig, vilket 
utgör en utgångspunkt i deras tankegångar.  
 
Men vad är ett landskap? Först konstaterar författarna att det är ett västerländskt 
begrepp med ett brett spektrum som för arkeologins del har fått alltmer betydelse under 
senare år i sammanhanget av individuella platser. Vidare framförs argumentet att 
landskap och tid är odelbara och står i ett konstant dialektiskt och dynamiskt 
förhållande till varandra. Resonemanget bakom detta påstående är att landskap, liksom 
platser, är socialt konstruerade, det är mediumet i vilket socialt liv uppförs och 
kontexten för socialt agerande, med andra ord, all mänsklig aktivitet tar plats i 
landskapet. Landskapet i sin tur är aldrig statiskt, det ändrar sig från stund till stund. 
Det betyder i sin tur att hur man upplever landskapet är beroende av tidsdjupet (a.a: 
12ff). 
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Som nämnts ovan utgår Cummings och Whittle från de neolitiska monumenten i västra 
Wales. Metoderna som man använder sig av i fältarbetet grundar sig på det visuella 
seendet samt upplevelsen av de platser man besöker (alla platser man undersöker 
besöks minst en gång). Det första som bör göras enligt bokens författare är att rita en 
enkel 360o karta över landskapet med utgångspunkt från monumentet. Detta för att 
påvisa regelbundenhet, upprepningar och huvudbetoningen av monumentens/platsernas 
placerande i landskapet, samt att klargöra hur kullar och berg ligger i landskapet. 
Därefter bör man beskriva landskapet i text och fotografera en 360o bild av området. 
Även det runt platsen omkringliggande landskapet bör undersökas efter speciella 
särdrag.  
 
Användandet av GIS (=Geografiska Informationssystem) ses också som ett sätt att 
skapa en bild av omgivningen runt monumenten även om författarna håller sig något 
kritiska till denna metod eftersom de anser att man kommer ifrån landskapet m.a.o. man 
missar det kulturella värdet genom att använda sig av GIS eftersom det enbart grundar 
sig på seende och inte upplevelse. GIS kan med andra ord inte ersätta fördelen av att 
besöka platserna och landskapet.  
 
5.4 Social och meningsbärande konstruktion 
 
Den övergripande målsättningen med arkeologen Magnus Anderssons avhandling 
”Skapa plats i landskapet” (2003) är att fästa avseende vid tre perspektiv i relation till 
landskapet; rummet, tiden och den sociala interaktionen, på platsnivå, regional nivå och 
interregional nivå. Det är nämligen, enligt Andersson, genom tidsperspektivets 
integration med olika mönster i rummet som nyckeln till förståelsen av den 
förhistoriska samhällsutvecklingen ligger.  
 
Enligt egen utsago har Anderssons tankegångar influerats av handlingsteorier 
utvecklade inom sociologin och socialantropologin, med idéer som att landskapet bör 
betraktas som en social och meningsbärande konstruktion vars innebörd förändras över 
tid och rum. Det är utifrån dylika studier av människan och hennes föreställningsvärld 
som man bör försöka förstå de olika uttryck som mänsklig verksamhet kan ta sig 
(Andersson 2003: 9, 13, 37, 43, 310f). 
 
Det Andersson intresserar sig för är att gå bortom de funktionella och adaptiva 
aspekterna av människans förhållande till landskapet d.v.s. yttre omständigheter såsom 
ekologiska förutsättningar, vegetation, fauna, klimat vilka i sin tur ofta relateras till 
demografi, teknologi och territorialitet, och istället koncentrera sig på samhällets inre 
dynamik. Utifrån dessa tankekonstruktioner ser han i neolitikum en ny ideologi ta form 
där det gällde att behärska rummet och tiden genom t.ex. domesticering av växter och 
djur, varuutbyten men även uppförandet av (grav)monument. På så vis kom en 
omvandling, en s.k. socialisering av landskapet att ske. Anderson konstaterar att det 
troligtvis är genom uppförandet av monument som etablerade bygder och landskapsrum 
bildades (a.a: 38, 287, 295f). 
 
Samma tankegångar går att finna i ”Arkeologisk landskapsanalys med visuelle metoder” 
(Gansum m.fl. 1997), där man med s.k. visuell landskapsanalys försöker att närma sig 
det förhistoriska samhället. Grundtanken som förs fram i boken är att de arkeologiska 
platser och monument som är en del av dagens landskap kan ge indikationer om hur 
landskapet brukades och betraktades i det förflutna. Vidare försöker man studera 
forntidens samhällen ur ett ”icke funktionalistiskt perspektiv” d.v.s. istället för att 
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diskutera problemställningar baserade på ekonomi, teknologi och produktivitet, vilket 
enligt författarna till boken, lätt kan leda till att den ”… sociala sfären blir reducerad 
till en funktion av ekonomin” (a.a: 10). M.a.o., istället för se samhället som en 
konstruktion utifrån produktionsmässiga strukturer, fokusera på de förhistoriska 
samhällenas ideologi och symbolik. T.ex. menar man att gravarnas placering i 
landskapet sannolikt är mer styrt av ideologi och symbolik än av produktionsmässiga 
orsaker. 
 
 Utgångspunkten och grunden till den metodik Gansum m.fl. förespråkar i boken, 
baserar sig på att de landskap som varit bebodda av människor innehar olika strukturer. 
Man pratar om en visuell,- kulturell-och arkeologisk struktur. Genom att analysera den 
visuella och arkeologiska delen försöker man att rekonstruera en förhistorisk kulturell 
struktur d.v.s. ett försök till att skapa en trolig bild av kulturmiljön i ett geografiskt 
avgränsat område under en specifik tidsperiod (a.a: 10). Hur ett landskapsrum uppfattas 
beror på var i rummet betraktaren befinner sig. För arkeologen blir det fornminnets 
placering som bildar utgångspunkten för själva analysen av landskapsrummet (a.a: 14). 
 
Magnus Andersson ser landskapsrummen som socialt konstruerade och socialt 
bestämda. Han påpekar vikten av en medvetenhet om att den mentala och fysiska 
utbredningen och avgränsningen är otydliga och kan variera över tid. Hur vi betraktar 
ett specifikt landskap idag kan givetvis skilja sig markant från andra upplevelser av det i 
förhistorien. Det man bör koncentrera sig på och rekonstruera är en bild av de element 
som varit en del av ett särskilt landskap och utifrån dem göra tolkningar som berör dess 
betydelse för människorna som befolkade just det landskapet.  
 
Således, eftersom landskapet bör ses i ett tidsperspektiv så ska man heller inte se på det 
som ett objekt utan en levande process. Platserna, landskapsrummen, utgör i själva 
verket delar av ett system som får sin mening genom inbördes relationer i ett socialt och 
historiskt perspektiv. De fornlämningar man finner i landskapet, t.ex. monumenten, 
skall ses som tecken att tydas av arkeologen, då de kan betraktas som spår efter olika 
aktiviteter av varierande intensitet, innebörd och varaktighet. Platserna är viktiga 
eftersom de ger möjlighet att definiera karaktären på sociala relationer och aktioner.  
 
Väsentligt är att man tar med tids –och- rumsrelationerna i analysen av all förhistorisk 
social interaktion t.ex. hur människan organiserade sig i det sociala rummet, dels inom 
platserna men också mellan platserna i landskapsrummet. Vidare bör platsen i 
landskapet ses som en viktig del för specifika gruppers identiteter i avseende att härleda 
och bekräfta deras existens. Landskapsrummen motsvaras med andra ord av det 
geografiska område där ett samhälle av lokal karaktär, utförde säsongsvisa och årliga 
verksamheter. Andersson påpekar att landskapsrummen är rent hypotetiska 
konstruktioner men som ändå är behjälpliga av att skapa en uppfattning om hur 
människor uppfattade och rörde sig i landskapet (Andersson 2003: 36f, 38f, 42, 310, 
315f). 
 

”Det kan således konstateras att människan utnyttjande och uppfattning 
av landskapet och platsen varierade över tidig- och mellanneolitisk tid 
på ett sätt som kan relateras till hur den sociala organisationen var 
utformad. Förändringar inom samhällets organisatoriska uppbyggnad 
påverkade hur människan socialt och fysiskt rörde sig i och inverkade på 
landskapet. Samtidigt innebar utnyttjandet av omgivningen att denna i 
sin tur berörde den sociala sfären” (Andersson 2003: 322). 
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5.5 Genusaspekt 
 
Genus är ett uttryck av socialt utövande och trosföreställningar om könsliga skillnader. 
Tidigare kapitel har utifrån varierande infallsvinklar och teoretiska resonemang 
betraktat landskapet som en social konstruktion. Det kan därmed vara av intresse att se 
närmare på olika tankegångar kring begreppet genus med utgångspunkt från landskapet 
och platsernas genusspecifika sammanhang. För att förstå dessa resonemang kommer 
först det grundläggande teoriresonemanget bakom genusarkeologins framväxt att 
beröras. 
 
Genusforskningen (eng. gender, i de flesta nordiska länder har man valt benämningen 
genus) innebär i sin enklaste förklaring att man på sitt källmaterial applicerar teorier om 
ett så kallat ”konstruerat” kön d.v.s. psykologiska, sociala och kulturellt skapade 
skillnader mellan könen. Exempel på dylika konstruktioner är föreställningen att flickor 
skall leka med dockor och pojkar med bilar, hon skall ta hand om hemmet/barnen, han 
om försörjningen/karriären. 
 
I det arkeologiska källmaterialet - i egenskap av människans fysiska lämningar, det 
påverkade landskapet, kroppen (gravmaterialet) och den materiella kulturen (kläder, 
smycken, redskap etc.) – innebär genusperspektivet att man behandlar frågeställningar 
som t.ex.: uppfostrade man barnen till pojkar och flickor eller fanns det andra 
genuskategorier? Hur upprätthålls eller förändras kvinnliga och manliga roller, 
relationer samt identiteter? Frågor som blir aktuella att ställa när man önskar att förstå 
förhållandet och kraften mellan människor som lever tillsammans (Harrison 2003: 78, 
Jensen & Karlsson 1999: 62). 
 
 Det går även att lägga ett genusperspektiv på den egna disciplinen. Aktuella frågor kan 
då vara om manliga respektive kvinnliga arkeologer framställer förhistorien annorlunda 
eller vilken roll mansdominansen i arkeologins början kan ha inneburit för ämnets 
fortsatta utveckling, vilken konsekvens har det fått när arkeologistudenter förmedlats en 
förhistoria som byggt på en androcentrisk tolkning av forntiden där kvinna och barnen 
marginaliserades i sin framställning etc. (Werbart 2002: 140)? 
 
Det är lite drygt under de senaste tjugo åren som genusbegreppet har vuxit fram inom 
den nordiska postprocessuella arkeologin (mitten/slutet på 1980-talet, i USA tog den sin 
början på 1970-talet). En del av dess ursprungliga idéer har hämtats ifrån en generell 
feministisk diskussion och kanske som ett arv därifrån kom genusforskningen i sin 
början att studera kvinnan i förhistorien (Jensen & Karlsson 1999: 61). Under de första 
försöken att belysa genus i den arkeologiska forskningen använde man sig oftast av 
binära oppositionspar: man/kvinna, jord/himmel, natur/kultur. Detta fick till följd att en 
alltomfattande motsättning mellan just manligt och kvinnligt skapades. Konsekvensen 
av denna konstruktion blev dock att andra eventuella genuskategorier uteslöts som till 
exempel barn och HBT-personer (Homo,-bi-och transsexuella)Werbart 2002: 140, 
Jensen & Karlsson 1999: 43). Sättet att betrakta genus i forskningens början genom 
t.ex. ovan nämnda oppositionspar är influerat från strukturalism men även spår av 
konstruktivism och strukturmarxism går att skönja (Jensen & Karlsson 1999: 68). 
 
De konstruktivistiska resonemangen går i stort ut på att man skapar sin verklighet 
genom språket. Med detta menas att vi endast kan varsebli sådant som vi har ord för. 
Således skapar olika språk olika verklighetsuppfattningar. I boken ”Aktuell 
samhällsteori och arkeologi uttrycker författarna (Jensen & Karlsson) det såhär: 
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 ” Vad vi har ord för, språkliga begrepp och yttryck, och hur språket är 
konstruerat avgör… vad vi överhuvudtaget kan tänka, och hur vi 
uppfattar oss själva och vår omgivning. Detta avgör följaktligen att det 
är språket som avgör vad det är jag kan se för saker runt omkring mig, 
eftersom det i princip endast är sådant som jag har ord för som jag kan 
varsebli…”vi är fångar i språket”… eftersom det finns olika språk som 
sätter olika ord på olika saker, finns det följaktligen olika 
verklighetsuppfattningar. ”Verklighet” är därför något relativt”  (a.a. 
35f).  
 

Denna argumentering går att härleda till den så kallade Sapir/Worf-hypotesen där man 
hävdar att verklighet inte är något ”färdigt tillstånd” utan en språklig konstruktion. 
 
I det arkeologiska teoritänkandet kan man illustrera det konstruktivistiska tänkandet när 
till exempel arkeologen ser på förhistoriska artefakter. Under sin utbildning har denna 
lärt sig facktermer samt att se skiftningar i materialet. Följaktligen: där en person i 
allmänhet ser en stenbit kan arkeologen se och uttyda så mycket mera. Det kan till 
exempel vara en skrapa gjord av kristianstadflinta mm., mm. Anledningen till de olika 
synsätten beror, enligt det konstruktivistiska synsättet, således på att arkeologen har lärt 
sig se skillnaderna genom inlärda begrepp för materialets olika egenskaper. 
Verkligheten är konstruerad (a.a: 36). 
 
Parallellen mellan konstruktivism (benämns även som etnometodologi och 
etnometologisk vetenskapssociologi inom sociologi och vetenskapsteori) och 
genusforskning kan bland annat ses i diskussionen kring sociala konstruktioner som 
identitet, manligt och kvinnligt etc. Inom genusarkeologin utgår ju resonemanget utifrån 
psykologiska, sociala och kulturellt konstruerade skillnader mellan könen d.v.s. man 
tillskriver individer egenskaper med utgångspunkt i, för disciplinen, kända begrepp. En 
verklighet synliggörs med hjälp av språket (a.a: 36f).    
 
Tillämpningen av strukturalismens tankegångar och resonemang på det arkeologiska 
materialet och i genusforskningens diskussioner beror på en önskan att kunna förstå 
tingens meningsinnehåll. I arkeologens fall rör det sig alltså om en vilja att kunna tolka 
materialet, ge det en adekvat förhistoria och sätta in det i sin rätta kontext. 
 
 Om man utgår ifrån konstruktivismens tes ”verkligheten är konstruerad” och sen 
vidareutvecklar med att ”den konstruerade verkligheten är strukturerad” så har man 
tillfört en av strukturalismens grundidéer. Uttryckt på ett annat vis: 
”…[strukturalismens] utgångspunkt var att kulturella organisationsformer och 
trosföreställningar är manifestationer av omedvetna mentala strukturer som beror på 
den mänskliga tankens natur. Liksom språket bestäms av grammatiska regler är 
människans kulturyttringar i stort formade av en sorts omedveten ”grammatik” 
(http://www.ne.se/artikel/317139, 2007-10-26). 
 
Vad innebär detta för arkeologen? Jo! Trots att språket begränsar oss när vi önskar 
förstå andra människors, nutida som forntida kulturers, ”verklighet” så kan man tillgå 
en generell förståelse då alla människor, i ett försök att skapa ordning i sin omvärld, gör 
det på ett likartat sätt. Allt enligt samma underliggande mentala principer och bestämda 
omedvetna strukturer (Jensen & Karlsson 1999: 38f). Individen ses till en följd av 
denna tankegången som någon vars idéer, värderingar och normer styrs av ett kollektivt 
medvetande. När man studerar samhällen kan man därför sätta en parantes kring 
individen och istället se närmare på strukturen allt eftersom individens handlingar 
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enbart kan förklaras utifrån samhället som helhet (http://www.ne.se/artikel/317139, 
2007-10-26). 
 
Tidigare nämndes att genusarkeologin hämtat inspiration från det strukturalistiska 
tänkandet kring binära oppositionspar. Det strukturalisterna menar med innebörden av 
detta begrepp är, liksom de konstruktivistiska teserna, i grunden hämtat ifrån språket. 
Språket, menar strukturalisterna, får sin betydelse för vad det inte är. T.ex. så definieras 
färgen gul utifrån vilka andra färger gul inte är. Således kan man säga att de enskilda 
orden står i motsats till varandra och tillsammans bygger de upp ett system av 
skillnader. 
 
Vad har då detta för betydelse för genusarkeologin? Tankespåret är relevant eftersom 
strukturalisterna hävdar att språkets system av skillnader går att tillämpa även på andra 
sociala system t.ex. bosättningsmönster. Det man studerar får sin betydelse utifrån sin 
position inom systemet och inte utifrån egna kvalifikationer. ”… att människan för att 
klassificera och skapa ordning registrerar sin omvärld i form av kontraster/ 
ytterligheter, s.k. binära oppositioner” (Jensen & Karlsson 1999: 43). Dessa går sedan 
enligt de strukturalistiska tankarna att kombinera till ett system av oppositioner. Det 
genusarkeologin använder sig av härifrån, om man ska ta det något förenklade exemplet 
manligt och kvinnligt, är att man kombinerar detta oppositionspar med andra. Kvinnan 
paras till exempel ihop med mjuk, ljus, svag och mannen följaktligen med hård, mörk 
och stark.  Denna struktur som byggs upp av olika antagonistpar brukar ses som 
asymmetrisk med en inbördes hierarki detta då t.ex. ”manligt stark” tillskrivs bättre 
egenskaper än ”kvinnligt svag” (http://www.ne.se/artikel/317139, 2007-10-26). 
 
Det genusarkeologin har hämtat ifrån strukturmarxism är att båda vill betona de sociala 
relationerna och kulturella värderingarna i förståelsen av olika samhällen. 
Strukturmarxisterna anser också att strukturen är bestämmande för de enskilda 
elementen och således finns det en strukturell ”överbestämning”. Vidare ser man också 
samhället som hierarkiskt och att det finns en gemensam livsåskådning i samhället som 
är till för att dölja dessa ojämlika förhållanden (a.a: 50ff). 
 
Utifrån feminism, konstruktivism, strukturalism och strukturmarxism kan man 
sammanfatta den primära definitionen av genus i två punkter: 
 

1. Genus är en språklig, social och kulturell konstruktion av manligt och kvinnligt 
(per definition, även om andra genusklassifikationer skulle kunna vara möjliga). 

2. Genus är en dikotomi. Detta system av skillnader är asymmetriska. 
 
Diskussionen har hittills berört det grundläggande teoriresonemanget bakom 
genusarkeologins framväxt, men på vilket sätt kan teorier om genus tillämpas på det 
arkeologiska landskapet idag?  
 
Wendy Ashmore, professor i antropologi vid universitetet i Riverside, Kalifornien, 
diskuterar i artikeln ”Gender and Landscape” (Nelson 2006) frågor som berör under 
vilka omständigheter, på vilka sätt och av vem, landskapet präglas. För som hon 
uttrycker det, landskapet består vanligtvis eller allmänt av genuskonstruktioner och 
därför är det ovidkommande att diskutera om arkeologiska landskap bär spår eller inte 
av dessa konstruktioner. 
 
Enligt Ashmore finns det tre principer som definierar ett landskap: 
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1. som en mätbar, fysisk värld oberoende av mänsklig påverkan 
2. som en bildlig representation av världen 
3. som en meningsfull, socialt konstruerad plats innefattande kroppslig och 

kognitiv upplevelse, 
Där det är punkt nummer tre med en klar humanistisk prägling som igenkännandet av 
genus oftast uppträder (Ashmore 2006: 199). 
 
Enligt Ashmore så är det, på gott och ont, västerländska forskare som kommit att 
konstruera genus i landskapet genom att upprepande tolka begreppet landskap som en 
produkt vilken blivit präglad av kapitalismens framväxt med dess åtföljande orättvisor 
såsom klass och kön. Hon exemplifierar sitt påstående med en betraktelse kring 
landskapsmålningar som beställts av rika landägare. Dessa målningar, oftast gjorda av 
män, tenderar att objektifiera omgivningen vilket i sin tur gör landskapet distanserat och 
avskilt från direkta upplevelser. Applicerat på den könsliga konstruktionen manligt – 
kvinnligt, definieras männen som aktiva initativstagare och beskådare, i detta fall av 
landskapsmålningar, medan kvinnan blir identifierad med landskapet som ett passivt 
objekt enbart till för att visuellt beskådas. Att betrakta kapitalismen i landskapet 
indikerar på att blotta begreppet rymmer genusrelationer av både kontroll (männen) och 
hierarkisk (de rika) karaktär. Men genus är inte, som konstaterats ovan, enbart en fråga 
om två kön och två genus manligt vs kvinnligt utan det finns flera alternativ att söka 
och finna i de förhistoriska samhällena t.ex. genusidentiteter som ändras under en 
människas livscykel eller p.g.a. sociala omständigheter (a.a: 200f). Det gäller med andra 
ord att se bortom dikotomierna. 
 
Att tolka spår i dagens landskap för att nå kunskap om förhistoriska trosföreställningar 
och gestaltningar av genuskonstruktioner är oftast en komplicerad utmaning om än inte 
en omöjlig sådan, enligt Ashmore. Då liksom nu är landskapet införlivat i mänskliga 
och genusinfluerade termer. ”Moder jord/natur” är exempel på en sådan term. Den 
hittas idag spridd över världen och belägg finns för att man använt sig av uttrycket 
redan under antiken i Grekland. Grekernas benämning på jorden var ”Gaia” som 
betyder just kvinnlig. Ofta är det så att kvinnans kropp och funktioner har tolkats som 
att de fått stå modell över det cykliska året, måncykeln, jordens fertilitet etc. Himmelska 
kroppar och himlen är också något som tillskrivits genusidentiteter, t.ex. så står solen 
och månen ofta för ett kvinnligt och manligt par vilket har tolkats som en spegling av 
kulturella drag. En sannolik teori är att de agrara samhällena såg ett samband mellan 
himlen och jorden vilket hade betydelse för markens fertilitet (a.a: 203, 206).  
 
Ett annat exempel på uttryck av genus i landskapet går att hämta från den minoiska 
bronsåldern. I Thera finner man fresker i husen som bl.a. föreställer landskap. Från en 
av dessa husmålningar är kvinnor i varierande åldrar gestaltade tillsammans med djur 
och växter och då speciellt med den krokus ur vilken man framställer saffran. Även 
”saffrankrokusen” är målad i olika blomningsstadier. På de fresker män är 
avporträtterade finner man få eller inga landskapselement. Detta har förståtts som att 
det var en kvinnosyssla att samla krokus. Man har även utifrån textanalyser av det 
grekiska samhället under Hesiods tid, funnit indicier som pekar mot en märkbar 
genuskonstruktion av landskapet, t.ex. så har man tolkat det som att kvinnliga 
aktiviteter bidrog till att ena samhället i politiska och rituella kontexter (a.a: 206). 
 
Ytterliggare exempel på områden i landskapet som anses utmärka sig för 
genusspecifika aktiviteter, även om det här finns en källkritisk risk med förutfattade 
genusapplikationer, är hällristningar. I Nord-Amerika har man arbetat efter teorin att 
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hällristningar var kvinnliga genus-platser även om de mest nyttjades av manliga 
shamaner (a.a: 206ff). 
 

”Just as cosmic and historical actors are gendered, so then can 
landscapes incorporate gender expressions, integral to the record of 
society´s heritage recorded in the earth, water and sky” (Ashmore 2006: 
211). 

 
Ashmore knyter samman sina tankegångar med att konstatera att människorna kom att 
förstå landskap genom att leva och röra sig i dem. På så vis blev och blir landskapet 
försett med historia och sociala identiteter vilket i sig binder samman nutid och 
förfluten tid. Hon noterar även att platser som utmärker sig visuellt tenderar till att dra 
till sig uppmärksamhet i landskapet. 
 
5.6 Romantik och empirism 
 
Hur bör man som arkeolog förhålla sig till landskapet och vilka teorier och 
infallsvinklar är lämpliga att tillgå, är frågor som arkeologen Matthew Johnson tar upp i 
boken ”Ideas of Landscapes” (2006), som behandlar teori och metod inom 
landskapsarkeologin och då främst i England. Johnson ser i den arkeologiska 
disciplinen ett etablerat empiriskt förhållningssätt och diskuterar bl.a. anledningen 
därtill och vilka konsekvenser det har fått för hur arkeologer idag tolkar arkeologiskt 
material.  
 
Många av, anser författaren, de kännetecken i landskapet som är av intresse för 
arkeologin är i flera fall del av ett levande och funktionellt system. Det bästa vore om 
arkeologen hade möjlighet att besöka en plats flera gånger för att testa sina teorier 
eftersom när man studerar landskapet i fält upptäcker något nytt varje gång och på så 
vis kan utveckla sina tankeresonemang. Upplevelserna man får från att besöka 
landskapet och ”gå och grubbla” i det kan ge mer inspiration än jämförande antropologi 
och teoretiska resonemang, fortsätter Johnson och ger därmed ett positivt intryck av 
empiriska metoder (Johnson 2006: xviiif). 
 
Utifrån en arkeologisk synvinkel definierar Johnson ett landskap som: 
 

• de utmärkande drag som har skapats av människan i rummet i relation till 
deras naturliga sammanhang d.v.s. spår av mänsklig aktivitet som t.ex. 
markutnyttjande 

• ett sätt att se. Landskap handlar om hur vi idag och människor i det förflutna 
uppfattar och förstår sin omgivning och hur dessa system av uppfattning och 
förståelse s.k. kognitiva system, i sig bildar en process av iakttagelser. 

 
För att kunna förstå landskapet så bör man inte endast se till fysiska särdrag, naturliga 
eller av människan skapade, utan även till de forskartraditioner som har satt prägel på 
och format vårt sätt att uppfatta. T.ex. så anser Johnson att den engelska romantiken 
format grunden till hur man idag förstår landskapet inom den arkeologiska disciplinen 
(a.a: 3f, 17). Det är även romantikens syn på landskapet som gav upphov till en 
obegränsad tilltro till empirin. Johnson påpekar i detta sammanhang även att det subjekt 
som beser landskapet anses vara manlig/aktiv, det som blir sett är däremot det 
kvinnliga/passiva. Således, om landskapets genus är kvinnligt så öppnar det upp för 
möjligheten att denna genusstruktur är ett återkommande kännetecken i den engelska 
litteraturen om landskap (a.a: 31). 
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För att tyda spår i landskapet efterlyser Johnson frågeställningar av en förklarande, 
tolkande karaktär. Han noterar att influenser av lingvistik, som kanske främst 
kännetecknas av att materiell kultur och landskap ses som en text att tolkas av 
arkeologen, samt antropologi och folklivsstudier, starkt har dominerat disciplinen. 
Genom att belysa hur t.ex. romantiken, empirin och den textuella metaforen påverkat de 
teoretiska tankegångarna och metoderna försöker Johnson påvisa vikten av att härleda 
sitt resonemang och sina exempel till en större kontext d.v.s. att kunna redovisa varför 
man har tänkt som man har gjort, vad det är som påverkat argumentationen, exemplen, 
fokuseringen etc. (a.a: 57ff, 62). För vad en arkeolog gör när hon/han ställs inför att 
tolka mönster i landskapet med ett antal bakomliggande processer är att adoptera en 
serie av antaganden om hur man skall översätta från nutid till historisk tid. Med andra 
ord, granskar man inte kritiskt dessa antaganden och översättningar kan de inte 
betraktas annat än anekdoter (a.a: 72f). 
 
Att härleda sitt resonemang och vara medveten om vilka influenser som påverkat de 
teoretiska tankegångarna är även en förutsättning för att adekvat kunna arbeta 
tvärvetenskapligt enligt Johnson. Det krävs att arkeologer är medvetna om den 
intellektuella integriteten och oberoendet som krävs för den egna disciplinens skull 
d.v.s. vetenskapsgrenens avgränsning mot andra kunskapsområden. Först då kan 
arkeologin delta och bedriva tvärvetenskapligt utbyte på ett effektivt sätt (a.a: 134). 
 

” An important element of landscape archaeology today, then, should be 
an engagement not just with celebration of place and space, but also a 
contribution to comparative and general debates” (Johnson 2006: 140). 

 
Landskapets form och utseende idag är ett resultat av mänsklig aktivitet skapad av 
vanliga människor under tusentals år. Utifrån ett platsperspektiv har dessa individer en 
kulturell bakgrund eller struktur utifrån vilken handlingarna styrs. Intressant är därmed 
att studera hur abstrakta strukturer och normer som t.ex. ”kultur” konkret påverkar 
individernas och händelseförlopp i samhället, enligt Johnson (a.a: 142, 147). 
 
5.7 Samtidsarkeologi 
 
Det har tidigare framhållits att hur människans förhistoria framställts berott på när 
tolkningarna har gjorts d.v.s. forskningsdisciplinens värderingar och normer i relation 
med tiden har varit avgörande för vilka frågor som ställts och vilka svar som godtagits 
angående det förflutna (se kapitel 3). Därmed kan det vara av intresse att se närmare på 
hur material som kommer från vår egen samtid blir tolkat utifrån ett arkeologiskt 
perspektiv. 
 
Ett mångvetenskapligt forskningsfält som gör anspråk på just detta, som man uttrycker 
det ”att förmänskliga det förflutna” är samtidsarkeologin. Här väljer man att applicera 
ett arkeologiskt synsätt på de ting och materiella lämningar från, som man formulerar 
det, ”nära förflutna”, vilket tidsmässigt innebär, på ett ungefär, tiden från 1800-talets 
mitt och framåt. Syftet med dessa studier är att dels nå ny kunskap om sentida 
lämningar då det visat sig bl.a. utifrån nutida undersökningar av människans 
konsumtionsmönster, att ting och text ger olika utsagor och eftersom båda två är 
kulturella uttryck kräver de tolkning, dels belysa hur föremål och materiella lämningar 
påverkar och berör människor och väcker reflektioner kring den mänskliga tillvaron 
(Burström 2001: 73, Burström 2006: 11, 25, 83). 
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Det ”nära förflutna” gestaltas i landskapet bl.a. av sentida torplämningar, 
industrisamhällets fysiska miljö, militära lämningar, dansplatser, bilskrotar, 
fotbollsplaner etc. En fråga som blir aktuell i ett samtidsarkeologiskt perspektiv är 
varför människor som är ute och rör sig i landskapet ofta dras till och intresserar sig för 
äldre lämningar. En teori som framlagts är att de ger en personlig dimension till det 
förflutna. Synen av hur något som nyss var brukat och hur naturen på kort tid 
omvandlat och återerövrat platsen väcker eftertanke och reflektion ”… vad finns kvar i 
landskapet från det förflutna? Vad har försvunnit? Vad kommer vi att lämna efter oss? 
Vad kommer att försvinna? Hur kommer framtidens landskap att se ut?” (Burström 
2001: 74f). Det är med andra ord de existentiella frågorna som väcker ett intresse för 
det förflutna och dess lämningar (a.a: 95). 
 
Samtidsarkeologin har inte enbart gett upphov till ny kunskap om det nära förflutna, 
eftertanke, reflektion etc. utan även till en diskussion om vad som är värdefullt och värt 
att bevara i landskapet. Här har det visat sig råda meningsskiljaktigheter mellan den 
breda allmänheten och den offentliga kulturmiljövården. Ett belysande exempel är de 
torplämningar för vilka det folkliga intresset har visat sig vara stort medan 
kulturmiljövården in sin tur intagit en reserverande hållning. Dels då man anser det 
vetenskapliga värdet vara osäkert och dels då det är oklart hur man skulle kunna 
lagskydda dem. Ur ett samtidsarkeologiskt perspektiv är dock torpruiner av intresse då 
de kan ge en annan eller kompletterande betydelse till de skriftliga källorna. Inte minst 
om man har i åtanke att de beboddes av fattiga människor vilka inte är överpresenterade 
i det skriftliga historiska materialet (a.a: 30) 
 
6.0 DET FOSSILA ODLINGSLANDSKAPET 
 
1980- och 1990-talet kännetecknas av ett ökat intresse i Sverige för forskning anknuten 
till landskap och odling under förhistorisk tid (Häggström 2004: 80, Ericsson 1999: 6). 
Orsaker som kan anges är bl.a. den perspektivändring som skedde, inom den 
arkeologiska disciplinen, från enskilda fornlämningar till helheter samt att den historiskt 
inriktade kulturgeografins forskning framhävde det fossila landskapet som ett 
vetenskapligt objekt (Ericsson 1999: 6, 10).  
 
Odlingslandskapet kan sägas representera ett planerat landskap där produktionsmarken 
d.v.s. markutnyttjandet kan bringa kunskap om hur människan strukturerat och verkat i 
sin omgivning, både ifråga om synsätt av praktisk – funktionell struktur, såsom 
brukningsteknik, odlingssystem, ägostrukturer, markanvändning och det agrara 
produktionslandskapets framväxt och icke – funktionell karaktär som t.ex. tradition, 
identitet och platstillhörighet. Element som utgör kännetecken i ett odlingslandskap är 
fossil åkermark vilket i sin tur kan sägas utgöra ett samlingsnamn för olika 
fornlämningstyper såsom röjningsrösen, terrasser, stensträngar och hägnadsvallar vilka 
har det gemensamt att de representerar äldre övergiven odling (Jansson 2002: 61, 75, 
Franzén 2002: 95, Ericsson 1999: 10), samt ortnamn ”odlingslandskapets språkliga 
dimension” som utifrån forskning av det agrara samhällets strukturer belyser både 
ekonomiska och sociala förhållanden (Ericsson 1999: 9). 
 
Forskningsfältet som berör agrarhistoriska lämningar har en utpräglad tvärvetenskaplig 
profil vilket till en del får sin förklaring i att människans allt intensivare brukande av 
jorden efterlämnat både fysiska, kemiska och biologiska förändringar i marken. Nedan 
kommer ett urval av olika sätt att närma sig människan i det förhistoriska agrara 
landskapet presenteras. 
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6.1 Analyser och metoder 
 
En väg att gå för att få kunskap om äldre tiders markanvändning är genom pollen, en 
typ av miljöhistorisk, s.k. arkeobotanisk analys som faller inom ämnet paleoekologi. 
Pollen utgör ett viktigt källmaterial i vegetationshistoriska undersökningar då de är 
uppbyggda av ett resistent ämne – sporopollenin – som gör att det bevaras godtyckligt i 
de flesta sorters torv och gyttja, eftersom det krävs fuktiga d.v.s. syrefattiga 
förhållanden för att pollen skall bevaras. 
 
 Pollenanalys används ofta vid kontinuitetsstudier och för att upptäcka fossila 
odlingsytor vilket gör det möjligt att skapa sig en sammanfattande bild av landskapets 
utveckling ifråga om skogsdynamik och markanvändning (Lagerås 2002: 35, Berglund 
m.fl. 2002: 170, Ranheden 1999: 74). Att upprätta pollendiagram efter analys av pollen 
i olika lagerföljder (provet tas med hjälp av en borrkärna) ger en säker, relativ kronologi 
såtillvida att man vet vad som är äldre än vad. För att översätta resultaten till vår 
tideräkning krävs dock etablering av en absolut kronologi. Till detta använder man en 
annan väl beprövad, naturveteskaplig metod, C14-datering (Lagerås 2002: 38f, 
Göransson 1999: 120). Pollenanalys går därmed att använda till att studera skillnader i 
landskapet, i markutnyttjandet genom tiden och skillnader i rummet (Lagerås 2002: 54). 
 
C14-datering innebär att man beräknar mängden kol i organiskt material t.ex. träkol, 
makrofossiler etc. och kan som nämnts ovan användas för att få en tidsskala som 
underlättar vid daterande av för arkeologin intressant material. Metoden går även att 
använda till att undersöka ett åkersystems tillkomst och utveckling, men det är då av 
yttersta vikt att en serie av dateringar görs för att minimera felkällor. Det krävs också ett 
stort antal dateringar för att belysa de större dragen i odlingslandskapets framväxt 
(Ericsson 1999: 20, Possnert 1999: 116ff). 
 
Jordmånsanalyser utgår från den del av marken som berörs av klimat och biosfär. Den 
mänskliga aktiviteten har som vi sett påverkat marken och således är 
jordmånsbegreppet intressant för arkeologin, inte minst den agrart inriktade. 
Fosfatkartering kan nämnas som exempel på en välkänd jordmånsanalys vilken är 
förknippad med fysisk bearbetning och gödsling av mark (Linderholm 1999: 37). 
 
Att med hjälp av en magnometer undersöka arkeologiskt intressanta områden ges en 
möjlighet att förena kulturmiljövårdens krav på bevarande, då det är en ickeförstörande 
undersökningsmetod med en önskan om kunskapssökande kring det kulturarv man 
förvaltar. Med magnometern utför man en s.k. geofysisk prospektering. Resultatet 
baserar sig på mätning av magnetisk strålning i marken ned till tre meters djup. Ur ett 
arkeologiskt perspektiv är denna metod intressant då spår av mänsklig aktivitet, såsom 
metaller och brandhärdar avger magnetism av olika grader. Detta innebär att man 
tillsammans med flygfoto och historiska kartor kan finna samband och helheter över en 
stor yta. Dock får man ingen kronologi i det material som avtecknar sig i form av en 
karta med magnetiska avvikelser, s.k. anomalier. För att tolka de strukturer som 
framträder krävs både kunskap i geofysik och kompletterande arkeologiska 
undersökningar av varierande storlek (Danielsson 2007: 16). 
 
GIS, geografiska informationssystem, är ett datoriserat informationssystem, utvecklat 
från en rad olika vetenskapliga kunskapsområden, för hantering och analys av 
geografisk data. Ett av de första GIS skapades vid mitten av 1960-talet som ett system 
för landskapsplanering, det s.k. Canada Geographical Information System. Idag 
använder man sig av GIS inom en rad olika områden, inte minst inom miljö-och 
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samhällsektorn när det gäller planering och beslutsfattning. Fördelen med tillämpning 
av GIS är att man på ett enkelt vis kan koppla samman den geografiska informationen 
med dokument, bilder, diagram med statistiska data etc. (Eklundh 2003: 11ff, 22, 27, 
Olsson 2003: 37f). När det gäller t.ex. studier över förändringar i landskapet så kan man 
med hjälp av ett geografiskt informationssystem lägga olika genomskinliga kartor över 
varandra och på så vis enkelt få fram skillnader och likheter från olika tidsperioder 
(Olsson 2003: 38). Viktigt att komma ihåg är dock att det man skapar i GIS endast är en 
representation av verkligheten, då ”… alla modeller bygger på generalisering i form av 
förenkling och uppdelning av verkligheten” (Eklundh 2003: 16). 
 
Avdelningen för arkeologiska undersökningar vid Riksantikvarieämbetet arbetar sedan 
ungefär tio år sedan med digitala dokumentationsmetoder med GIS-stöd. T.ex. så driver 
man ett projekt ”Visa Väg” som är tänkt att testa och utvärdera vilka möjligheter det 
finns att göra kulturmiljön och dess värden mer framträdande vid stundande 
förändringar i landskapet med hjälp av just digital visualiseringsteknik 
(http://hildebrand.raa.se/uv/tjanster.htm, 2008-03-01). 
 
Att man med hjälp av ett GIS kan åskådliggöra både karta och beskrivande 
dokumentation är en effektivitetsvinst för användare. Därför har man som ett led i att 
effektivisera fältarbetet, sedan 2000 vid UV använt sig av ett fältdokumentationssystem, 
det s.k. Intrasis, som lagrar och strukturerar data från arkeologiska undersökningar. 
Med hjälp av ett programtillägg för Arcview, IntrasisGis, har man även möjlighet att 
bearbeta och analysera materialet från undersökningarna. Ute i fält så innebär 
plandokumentation med totalstation tillsammans med brukandet av Intrasis att man med 
en gång kan få en arbetsplan i form av en utskrift med all information på. Detta leder, 
utöver tidsvinsten, till en ökad kontroll av fältdokumentationen och kvalitén på 
densamma (Lund 2004: 66ff, 73). 
 
6.2 Ortnamn  
 
Toponomastik, forskning om ortnamn, inriktar främst sitt arbete på insamling och 
härledning av ortnamn i historiskt och språkvetenskapligt syfte. Definitionen av 
begreppet ortnamn avser namn på alla slags geografiska lokaliteter samt olika slags 
administrativa indelningar som t.ex. härader, landskap etc. Den primära funktionen för 
ortnamn är att fungera som referenspunkter, de identifierar och individualiserar 
lokaliteter som är nödvändiga för människans orientering och kommunikation. De kan 
beskrivas som en komprimerad text vilken beskriver lokaliteterna vid 
namngivningstillfället. Troligtvis har det funnits ortnamn lika länge som det mänskliga 
språket (http://www.ne.se/artikel/277255 2007-11-11, Wahlberg 2003: 9f). 
 
Det finns fyra grupper av ortnamn: 
 

• bebyggelsenamn, hit räknas namn på städer, tätorter, samhällen, byar, gods, 
torp, hus och namn på administrativa indelningar och andra områden. Oftast 
är de från början natur- eller ägonamn. 

• naturnamn, som t.ex. namn på sjöar, vattendrag, öar, skogar, berg, stenar 
m.m. 

• ägonamn, innefattar namn på jordbruksmark d.v.s. åkrar, ängar etc. 
• Av människan skapade anläggningar, utöver bebyggelse, som t.ex. kvarnar, 

dammar, vägar, broar och grindar. 
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Strukturen på ortnamn kan antingen vara osammansatt vilket betyder att det består av 
endast ett ord t.ex. Berg, Sten, eller sammansatt. Ett sammansatt ortnamn består av 
förled och efterled t.ex. Storsjön. Avledningar är en tredje strukturform på ortnamn som 
innebär att man har fogat ändelser av olika slag till ett grundord, ett exempel är den 
forntida ortnamnstypen på –inge.  
 
Tolkningen av ortnamn ställer krav på de metoder man använder sig av. Inte minst är 
det viktigt att ens interpretationer stämmer överrens med namnets äldre skriftformer 
med tanke på att många bebyggelsenamn i Sverige är från förhistorisk tid. Det är även 
av vikt att tolkningen stämmer sakligt d.v.s. om ett namn som syftar på en företeelse i 
terrängen så bör man se efter hur förhållandena är på denna plats. Det man dock måste 
ta med i beräkningen är de förändringar som tidens gång kan ha haft på landskapet i 
form av uppodling, utdikning, m.m. (Wahlberg 2003: 10f). 
 
Ortnamnens livskraft och varaktighet är beroende av sociala faktorer. De skapas av 
människor när det finns ett behov av dem och således är de beroende av omvärlden för 
sin existens. I Sverige har de stabila förhållandena som präglat samhället med en 
traditionell agrar miljö ända in i vår tidsålder medfört att ålderdomliga på ett ganska 
unikt sätt kunnat bevaras fram till idag (Strid 1999: 7, 31, 49). Professor Jan Paul Strid 
riktar i sin bok ”Kulturlandskapets språkliga dimension – ortnamn” (1999) in sig på 
ortnamnens funktion i det förhistoriska landskapet. Dessa utgör, menar Strid, en spegel 
av ett samhälles socialekonomiska och humanekologiska utveckling d.v.s. det finns ett 
samband mellan ortnamn, marken och markanvändningen. Han anser även att de 
förändringar som sker i samhällets ekonomiska och organisatoriska strukturer får 
återverkningar på namnskicket. Förändringarna avser främst det agrara samhället med 
dess byggstenar; gården, byn, socknen, häradet, landskapet, landet. Det är när 
ortnamnen sätts in i en vidare kontext som man ser vidden av deras betydelse, enligt 
Strid (a.a: 9f). 
 
Om förmodade ortnamn från stenåldern går inte mycket att säga, däremot går det att dra 
analogier kring principerna för namngivning i en fångstkultur. T.ex. borde de naturliga 
orienteringspunkterna i landskapet såsom sjöar, berg och vattendrag d.v.s. naturnamnen 
tidigt fått namn vilket förmodligen har använts som utgångspunkt vid fortsatt 
namngivning (a.a: 52, 55). Med jordbrukets introducering kom det att ske en gradvis 
förändring i samhällets ekonomiska uppbyggnad vilket fick följder för kulturlandskapet 
och därmed namnskicket, bl.a. blev man alltmer bofast vilket från ortnamnssynpunkt 
innebar att namnskicket fick en fastare struktur t.ex. så innebar den fasta bosättningen i 
enfamiljsgårdar att bebyggelsenamnen inte enbart kom att syfta på vegetation eller 
terräng utan även rätten till markinnehavet (a.a: 59, 73, 78). 
 
Vad ortnamnsskicket bl.a. ger indikationer om är olika agrarrelaterade brukningssätt av 
landskapet i förhistorisk och historisk tid. Röjningsbruket är ett exempel på ett dylikt 
brukningssätt som präglat ortnamnsskicket. Antydningar på svedjebruk i ortnamn är 
sve(d), svia, brand, bränn(a), bränsla och brån(ne). Ortnamnselementet ”hester” påvisar 
i sin tur bruket av skottskog (a.a: 66). Liksom fenomenologin koncentrerar sig på 
människans rörelse i landskapet så kan man genom ortnamnen få en inblick i viktiga 
forntida färdleder vilket indirekt även ger en bild av gamla kulturförbindelser. ”Ed” 
betecknar grunda ställen, i t.ex. åar, där man har fått dra båten. Färdlederna kan även 
inneha namn som betecknar vart man kommer när man passerat ”skogen”, ”fjället”, 
eller havet. Exempelvis så kallade vikingarna Nordsjön för Englandshav och Fulufjäll 
(gränsen mellan Dalarna och Norge) har innebörden ”fjället där vägen till Falun går” 
(a.a: 84ff, 88).  



  31 

 
Det verbala budskap som ortnamn utgör har, som ovan exemplifierats, en viktig del att 
tillföra helhetssynen på människan i landskapet.  
 
6.3 Kulturmiljösystem  
 
Med utgångspunkt i kulturlandskapet, och då inräknat både agrara produktionsenheter 
och den livsstil det medför, försöker man i boken ”Vad berättar en by” (2000), finna 
metoder och förklaringsmodeller som adekvat återger de historiska helheterna i 
landskapet (Blomkvist 2000: 8, 12). Detta gör man bäst, enligt Nils Blomkvist en av 
artikelförfattarna, utifrån ett systemteoretiskt perspektiv. Det man söker är alltså de 
strukturer som uppstår när människan skapar ordning i sin livs-sfär, en struktur som 
man anser vara starkt präglad av det samhälle som individen lever i (Jensen & Karlsson 
1999: 38ff, Blomkvist 2000: 8, 22). Blomkvist intresserar sig både för att placera de 
enskilda tingen i odlingslandskapet i ett sammanhang och att utifrån olika tiders 
”organisationsmönster och livsstil” söka efter helhetsperspektiv. 
 
För att uppnå detta mål anser han det viktigt att urskilja bärande element i 
odlingslandskapet och att finna avgörande förklaringar till dessa (Blomkvist 2000: 8). 
Han benämner detta som kulturmiljösystem ”… fysiska sammanhang i den yttre miljön 
som gångna tiders människor skapat eller utnyttjat för produktion och/eller konsumtion 
och som ligger kvar och kan urskiljas i dagens landskap” (Blomkvist 2000: 25). Han 
påpekar även att intresseförskjutningen från objekt till miljö gjort det nödvändigt att 
arbeta tvärvetenskapligt för att uppnå kravet på helhetsperspektiv ”Vi kommer inte åt 
det liv och den verksamhet kulturmiljöspåren representerar bara genom arkeologiska 
studier…” (a.a: 19). Ett problem med detta som Blomkvist noterar är att 
tvärvetenskapliga projekt tenderar till att bli kostsamma. Därför testar man i boken att 
genom tidigare publicerat material från bl.a. etnologiska, kulturgeografiska och 
historievetenskapliga monografier, försöka finna olika systems spår i landskapet samt 
att rekonstruera dessa ”kulturmiljösystem”.  
 
Resultatet blir att man finner två huvudgrupper av kulturmiljösystem i 
odlingslandskapet: 
 

• lokala, vilket innebär en bestämd människogrupps lämningar på en specifik 
plats och att försörjningen skett i närområdet. Kontakter med andra områden 
är av mindre betydelse. Ex. som tas upp är, från historisk tid, bl.a. 
fäbodssystem, säsongsbundet jakt- och fångstsystem och näringssystem för 
ensamgårdar 

• centraliserade, i betydelsen att en bestämd grupp människor huvudsakligen 
försörjt sig genom maktutövning, förmedling av varor, tjänster etc. över ett 
större område. Ex som nämns är bl.a. vägar och gästgiverier, handelns 
organisation – köpingen och centralmakten och lokala byordningar (a.a: 
26ff). 

 
6.4 Att bevara det föränderliga 
 
Etnologen Katarina Saltzman tar i artikeln ”Att bevara det föränderliga” (Saltzman 
2000) upp en intressant diskussion angående det processperspektiv på landskap som 
förespråkas av allt fler forskare och vad detta får för konsekvenser, rent praktiskt, för 
natur- och kulturmiljövården. Utgångspunkten för resonemanget är nomineringen av 
södra Ölands odlingslandskap till UNESCO:s världsarvslista (Saltzman 2000: 61). 
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När man arbetar för att ”bevara ett landskap” så är det tre frågor som man bör ta 
ställning till, enligt Saltzman: 
 

• vad är det som skall bevaras, 
• vad menas med begreppet landskap, 
• vad innebär det att bevara 
 

I fallet södra Öland så har man utgått ifrån helheten snarare än delarna när man pläderat 
om bevarande. Det man bl.a. har lagt vikt vid är landskapets föränderlighet över tid 
ifråga om markanvändning och markindelning. T.ex. så ser man gränserna mellan 
utmark och inmark ovanligt tydligt på Öland. Det och dels det faktum att de 
förhistoriska och historiska elementen som det nämnda exemplet fortfarande utgör en 
fungerande del i dagens produktionslandskap, gör att man anser det värt att bevara (a.a: 
66, 75). 
 
Begreppet landskap rymmer, vilket har framgått av tidigare kapitel, flera olika 
innebörder. Författaren till artikeln belyser bl.a. en åsikt som framförts av ett antal 
forskare nämligen att landskapet skall förstås utifrån de processer som utspelar sig där, 
både ideologiska och materiella. Det har även framhållits i forskarkretsar även att själva 
fenomenet landskap skall ses som en kulturell process. Det grundläggande 
tankeresonemanget bakom detta påstående är att begreppet landskaps existens och 
utseende formas i människors idévärld d.v.s. genom tankar, drömmar och minnen. 
Samtidigt får landskapet sitt fysiska utseende av hur människor lever sina liv i det. 
Således, inga människor, inget landskap. Utifrån dessa tankegångar går det att göra 
komparationer med andra sociala och historiska processer. Sättet man betraktar 
landskapet blir därmed dialektiskt (a.a: 63). 
 

”… dialektiskt tänkande innebär, inte bara att delar och helhet liksom 
subjekt och objekt uppfattas som ömsesidigt konstituerande, utan också 
att verkligheten ses som uppbyggd av processer, flöden och relationer, 
snarare än av ting, system och strukturer. Ett sådant dialektiskt 
perspektiv på landskap implicerar en konstruktivistisk grundinställning, 
vilket innebär att landskapets såväl materiella som mentala dimensioner 
ses som (ständigt föränderliga) produkter i en kulturell/social/historisk 
konstruktionsprocess” (Saltzman 2000: 63) 

 
Med detta resonemang som grund konstaterar Saltzman att om man betraktar 
odlingslandskapet som en kulturell process så borde rimligtvis bönderna utgöra en 
central position, vilket de även var i utformningen av ansökan om södra Öland som ett 
världsarv att bevara. Vidare så framförs åsikten att om man skall utgå ifrån att 
landskapet är en process så bör man även utforma en flexibel bevarandestrategi som 
klarar av förändringar, allt utifrån en holistisk syn på landskapet där natur- och 
kulturvärden integreras i varandra (a.a: 62, 73ff). 
 
Under åren 2002 - 2005 drev riksantikvarieämbetet ett rikstäckande projekt ”Riktlinjer 
för god fornvård” som bl.a. gav upphov till boken ”Handbok i fornminnesvård” 
(Danielsson 2006), vars ena syfta var att visa möjligheter att praktiskt jobba med 
kulturmiljöer. Enligt Danielsson finns det, något förenklat, två sätt att vårda landskapet: 
 

• att man kontinuerligt sköter landskapet i enlighet med traditionen 
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• att man, med vikten av att ekonomisera med resurser i åtanke, tillämpar den 
form av skötsel som är mest praktisk och ekonomisk (Danielsson 2006: 89). 

 
Hur det praktiska arbetet går till i Sverige idag styrs inte enbart av lagar och riktlinjer på 
nationell nivå utan även av internationella överenskommelser. T.ex. så uppmanar den 
europeiska landskapskonventionen till att betrakta landskapets natur- och kulturvärden 
som en stor gemensam resurs för dagens och framtidens samhälle. Betoningen ligger 
både på bevarande och utveckling i ett långtidsperspektiv, vilket onekligen kan 
upplevas som en utmaning då man vill ”… nyttja landskapet som en resurs i 
samhällsutvecklingen” (a.a: 19, 87f). För att komplicera det hela ytterliggare 
konstateras att landskap inte är statiskt utan ständigt statt i förändring och bör betraktas 
utifrån en helhetssyn (a.a: 17, 40, 89). Tankegångarna rör sig uppenbarligen i samma 
banor som Saltzmans resonemang om bevarandet av södra Ölands odlingslandskap (se 
ovan).  
 
Den stora kärnfrågan, hur man på bästa sätt bör förvalta kulturmiljön/landskapet förblir 
obesvarad av båda författarna, däremot argumenterar man för vilka riktlinjer som 
arbetet med landskapets natur- och kulturvärden bör ta. En gemensam nämnare är att 
båda pläderar för en holistisk landskapssyn, där man låter alla tidsperioder synas och 
arbetar för en samlad syn kring landskapets förenade värden (Danielsson 2006: 89; 
Saltzman 2000: 62). 
 
 
7. ANALYS 
 
I takt med samhällsutvecklingen har det skett en intresseförskjutning från objekt till 
miljö vilket också kan sägas stämma in även på den arkeologiska forskningen där 
perspektivet gått från enskilda fornlämningar till helheter. Som en följd av detta har 
frågeställningar angående landskapet hamnat i fokus. Men vad är egentligen ett 
landskap? För att komma fram till ett godtyckligt svar börjar vi på internationell nivå. 
 
I den europeiska landskapskonventionen beskrivs landskapet som den helhet där allting 
händer. Samtidigt som det är en resurs så är det också ett arkiv till vårt förflutna. 
Landskapet är alltså vårt förflutna – vår nutid – och vår framtid. 
 
Den explicita definitionen av begreppet landskap i landskapskonventionen är, som vi 
sett: ”ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet 
av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer”. Vad 
innebär detta förhållningssätt till landskapet? 
 
Det vi kan säga är att landskapet till en viss del är socialt då det sätts i samband med vår 
varseblivning, vårt sätt att uppfatta. Men vad innebär pluralformen på ”människor”? Att 
vi har ett kollektivt medvetande när det gäller att uppleva vår omgivning? 
 
I grundform t.ex. träd, vatten, himmel, mark och med utgångspunkt i vår egen tid kan 
det nog stämma. Men människan är ju mer komplex än så. Där en ser ett berg ser 
geologen en vulkan, där någon ser en äng ser arkeologen ett odlingslandskap etc. Vi 
tillskriver och uppfattar saker och ting olika utifrån vår egen kunskap och erfarenhet. 
 
Är landskapet i så fall även subjektivt d.v.s. individbetonat? Finns det lika många 
landskap som människor, 5 miljarder människor 5 miljarder landskap? Även här går det 
att säga ja, rent teoretiskt i alla fall eftersom det förutsätter att hela jordens befolkning 
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skulle betrakta samma område ”… ett område…”. Inte helt realistiskt och som en 
definition kan den inte sägas vara speciellt uttömmande. Vad man dock kan konstatera 
är att landskapet är vad vi anser att det är m.a.o. är landskapet avhängt människan och 
hennes upplevningsförmåga. 
 
Mest sannolikt är att ”… ett område” upplevs av en specifik grupp människor, ett 
samhälles förhållande till sin omgivning. På så vis kan man uttrycka det som att 
landskapet är knutet till vår identitet och vårt gemensamma arv. 
  
Vad som mer framgår av ovanstående definition är att landskapets innebörd är bundet 
till tiden och rummet. Att det är tidsbundet syns i meningen ”… vars karaktär är 
resultatet…”. Ett resultat är ju något fullbordat som uppkommit genom 
handling/förlopp. Innebörden och innehållet ändras med tiden. Landskap är också 
bundet till rummet då det definieras som ”… ett område…”. 
 
Den sista delen av europeiska landskapskonventionens definition av landskap berättar 
inte vad ett landskap är utan snarare vad som gör ett landskap d.v.s. människan och 
naturen i samspel med varandra och/eller mellan varandra. 
 
För att sammanfatta; landskapet är ett socialt konstruerat begrepp och hör ihop med 
människors identitet och gemensamma arv. Det är även bundet till tiden och rummet. 
Vad som gör ett landskap är människan och/eller naturen. 
 
I Sverige har vi ännu inte antagit landskapskonventionen. Det saknas en uttalad 
landskapspolitik såtillvida att när vi närmar oss landskapet ofta utgår från specifika 
ändamål och specifika framställningar. Vi går alltså från del till helhet vilket innebär att 
begreppet landskap definieras utifrån olika fristående områden t.ex. skog, vatten, 
jordbruk, kultur. Som ett eget begrepp med självständigt värde förekommer det sällan. 
Det saknas m.a.o. en tydlig definition av vad landskapet är på politisk nationell nivå. 
 
I nationalencyklopedin finner man ett flertal innebörder av begreppet landskap. Den 
gemensamma nämnaren för de flesta är att landskapet definieras utifrån människan. Hur 
vi upplever, ser och föreställer oss vår omgivning. En av definitionerna utgår från ett 
historiskt perspektiv med utgångspunkt i de delar av vår omgivning som är fast 
lokaliserade. För att friska upp minnet; ”… en helhet bestående av såväl naturgivna 
som kulturbundna inslag som är ett påtagligt och karakteristiskt resultat av samspelet 
mellan ett specifikt samhälle, dess kulturella preferenser och potential samt de 
naturgivna förutsättningarna”. 
 
Citatet föranleder tolkningen; landskap är summan av natur och kultur. Det som 
gör/skapar landskapet är ett särskilt samhälles förhållningssätt till och påverkan på sin 
omgivning och de naturliga processerna. Landskapet är det som görs i det. Vi har också 
sett att det finns en sammanblandning mellan natur och landskap. 
 
Att landskapet skulle vara natur stämmer inte överrens med den bild vi fått tidigare. Om 
natur tolkas som det av människan opåverkade, är det möjligt att anlägga ett annat 
perspektiv till vad ett landskap är, eller snarare inte är. Det blir nämligen inte ett 
begrepp för mänsklig varseblivning av sin omgivning utan snarare en beskrivning av 
olika naturtyper. Konsekvensen är att landskapet då förlorar sin relation till människan 
och blir mer objektbetonat eftersom landskapet får sin betydelse utifrån olika 
naturområden. 
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Finns det i denna tolkning en förklaring till varför landskap inte har ett eget 
självständigt värde i den svenska politiken? Att vi inte definierar landskapet utifrån ett 
ömsesidigt förhållande med människan utan som dikotomier. Och ligger det inte kanske 
ytterliggare en förklaring här till varför vi i Sverige snarare använder oss av begreppet 
kulturmiljö för att beskriva den förhistoriska människans samspel med sin omgivning 
istället för t.ex. landskapets förhistoriska dimension? 
 
Innan vi låter detta resonemang utmynna i någon tolkning kan det vara på sin plats att 
se närmare på hur man ställer sig till den inledande frågan i en arkeologisk kontext. Vad 
är ett landskap? 
 
Först och främst har det konstaterats att landskap är ett västerländskt begrepp med rötter 
i 1500-talets landskapsmålningar. Vidare har det påpekats att landskapet är visuellt 
d.v.s. landskap är ett sätt att se. Det är genom synen [generellt] vi uppfattar och förstår 
vår omgivning. Denna inställning låter sig utan svårighet förenas med tidigare tolkning 
att landskapet bör definieras med utgångspunkt från människan. Detta kan vi tolka som 
att landskapet är socialt konstruerat.  
 
Ett argument som framförs är att landskap ändrar sig. Av meningen framgår att 
landskapet är en process. Mänskligt liv är också en process vilket innebär att vi till 
landskap kan tillfoga levande/kulturell eftersom vi tidigare inkorporerat människan i 
landskapsbegreppet. Tolkningen blir att landskapet är en levande/kulturell process. Det 
är m.a.o. inte enbart ett konstruerat begrepp för mänsklig varseblivning utan landskapet 
är även socialt i sig. 
 
 
Hur vi upplever omgivningen beror på var i tiden vi befinner oss. Tiden bör m.a.o. 
ställas mot den sociala konstruktionen när vi studerar landskapet eftersom landskapet 
således också är beroende av tidsdjupet. 
 
I den arkeologiska litteraturen om landskap återkommer gång på gång att det är socialt 
och socialt konstruerat. En tänkbar förklaring är att inställningen gynnar forskningen. 
Arkeologin försöker beskriva den förhistoriska människan utifrån ett källmaterial som 
inte är språkspecifikt utan som baserar sig på eko -och artefakter. Att se landskapet som 
en social och meningsbärande konstruktion är fördelaktigt för den riktning den 
arkeologiska forskningen tagit, från samhällens ekonomi, teknologi etc. till dess 
ideologiska sfär. 
 
Sammanställs ovanstående resonemang med vad som tidigare sagts om vad landskapet 
är, kan följande tolkningar göras legitima. Landskapet är: 
 

• helhet, som en följd av intresseförskjutning p.g.a. samhällsutveckling och större 
markexploateringar från objekt till miljö har landskapet blivit synonymt med 
begrepp såsom ”ramverk”, ”omgivning”, ”helhet”. 

• mänsklig varseblivning av sin omgivning, landskapet betraktas som en social 
konstruktion vilket innebär att man kan betrakta det som vårt förflutna, vår nutid 
och framtid. Landskapet kan m.a.o. tolkas som ett uttryck för vår identitet och 
blir på så vis socialt. 

• bundet till tid och rum, mot bakgrund av mänskligt liv som ändligt och 
landskapets föränderlighet tolkat utifrån naturgeografiska och mänskliga 
aspekter så förändras landskapets innebörd över tid och rum. 
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• en process, det som gör landskapet, mänsklig aktivitet och naturgeografiska 
föränderligheter är också det som skapar landskapets ”vara”. Annorlunda 
uttryckt, landskapet ska förstås utifrån de processer som utspelar sig där. 

• ett självständigt begrepp med eget värde på internationell politisk nivå men inte 
på nationell nivå. En tänkbar förklaring är en sammanblandning av begreppen 
natur och landskap vilket ”kulturmiljö” möjligen vittnar om. 

 
Med oss i bagaget inför nästa frågeställning har vi landskapet införlivar i mänskliga 
termer d.v.s. socialt och definierat utifrån perspektiv såsom ”helhet” och ”process”. Om 
vi nu betraktar landskapsbegreppet som ett sätt att se, i ett arkeologiskt perspektiv. Den 
förhistoriska människans iakttagelse av sin omgivning, så infinner sig frågan om det 
finns en ömsesidig påverkan och hur vi i så fall kan studera denna interaktion människa 
– landskap? 
 
När vi i dag försöker förstå den förhistoriska människan är det oftast utifrån fysiska 
lämningar i dagens landskap. Källmaterialet är i huvudsak inte språkspecifikt. 
Emellertid är det just där jag har för avsikt att börja för att belysa interaktionen 
människa – landskap. 
 
Många av de bebyggelsenamn vi har i Sverige är från förhistorisk tid. Detta tack vare en 
långvarig, stabil, agrar, samhällsmiljö. Ofta beskriver de företeelser i terrängen. 
Funktionen var/är att fungera som orienteringspunkter i landskapet samt 
kommunikation. Att med ett namn kunna identifiera en plats underlättar 
kommunikationen människor emellan. Funktionen av ortnamn i dag skiljer sig inte 
nämnvärt från förhistorisk tid. Det har alltid funnits ett behov av dem och således finns 
de kvar. De kan tolkas som ett uttryck för vår strukturering av omgivningen. 
 
Det har framhållits att ortnamn utgör en spegel av socialekonomiska och 
humanekologiska utvecklingar i förhistoriska samhällen vilket sätts i samband med 
mark och markanvändning. Människan namnger naturliga orienteringspunkter – 
landskapet påverkar människan utifrån sin fysiska form men även efter 
markanvändning. Människan påverkar omgivningen t.ex. svedjebruk, det brukade 
landskapet präglar hur människan namnger det. Namnet fyller en funktion, först som i 
det här fallet lokalitet för svedjebruk. Den primära funktionen kan sen övergå till 
identifiering av plats även om där inte längre förekommer svedjebruk. 
 
Det kan vara intressant att återgå till definitionen av vad ett landskap är och ställa några 
av punkterna i relation med ortnamn. Ortnamn är: 
 

• helhet, bilden av ortnamn som helhet stämmer inte riktigt in. Ortnamn utgör 
beskrivningar av delar i människans omgivning. Genom att sammanfoga delarna 
får man helhet. Tolkningen blir att ortnamn utgör en del i det sociala landskapet. 

• mänsklig varseblivning av omgivning, kan utan svårighet förenas med 
definitionen av ortnamn som en strukturering av vår omgivning. De kan tolkas 
som ett uttryck för en kollektiv språklig beskrivning av omgivningen. 

• en process. De enskilda namnen är i sig statiska. Sammanfogar man delarna till 
en helhet så återspeglas dock förändringar och utvecklingar. Detta stödjer den 
tidigare tolkningen att ortnamn är en del av det sociala landskapet. 

 
En sammanfattande tolkning av ortnamn är att de utgör en del av förståelsen hur 
människan och landskapet påverkar varandra. De återberättar människors orientering 
och kommunikation i landskapet vid namngivningstillfället men även om hur vi brukat 
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marken. Sett i ett tidsperspektiv kan ortnamn även återberätta förändringar i ett 
samhälles ekonomi och organisation. Ortnamn bidrar till en socialisering av landskapet 
eftersom de är en språklig konstruktion av hur vi uppfattar vår omgivning. 
 
Människan påverkar sin omgivning både medvetet och omedvetet. Fysiska lämningar i 
form av monument t.ex. resta stenar är en medveten handling vars spår vi kan se än i 
dag. Om vi nu utgår från landskapet som ett sätt att se inställer sig frågan; kan vi idag se 
vad den förhistoriska människan såg, uppleva vad hon upplevt genom hennes sätt att 
organisera/strukturera omgivningen, i det här exemplet resta stenar? Kan vi m.a.o. 
återskapa förhistorisk medvetenhet? I enlighet med det teoretiska resonemanget knutet 
till fenomenologin och hermeneutisk fenomenologi så är detta möjligt. 
 
Som vi har sett söker fenomenologin, om inte svar så beskrivning av dylika frågor d.v.s. 
frågor med ett livsvärldsperspektiv. Inriktningen ligger på metoder som belyser 
återkommande skeenden/teman/mönster utifrån mänsklig handling, det vardagliga livet 
med hela dess struktur. Avgörande här är synen på interaktionen människa – landskap. 
Enligt Tim Ingolds resonemang är landskap världens fysiska form. Människan är inte 
en del i världen/landskapet utan en del av den/det. Tiden är inte linjärt konstant utan 
inneboende i händelser. Eftersom människan utför handlingar är tiden även inneboende 
i oss, den mänskliga kroppen. Vi är inte enbart ”nu” utan står ständigt i kontakt med det 
vi varit och det vi håller på att bli.  
 
Detta kan tolkas som genom att vi är människor kan vi också förstå andra människor. 
Vi är en del av landskapet och landskapet en del av oss, således ”finns” våra liv i 
landskapet. Tiden är inget hinder utan en länk till mänskliga livsprocesser. Det finns 
emellertid ett beaktansvärt aber i sammanhanget. Hur vi än vrider och vänder på 
resonemanget så är det det subjektiva erfarandet som står i centrum. Hur arkeologen 
upplever hur den förhistoriska människan måste ha upplevt det. Vilka metoder vi än 
använder så basers tolkningar på hur det tolkande subjektet upplever dem. 
 
Utan att gå djupare in i filosofiska, fenomenologiska resonemang har vi nog med belägg 
för att göra följande tolkning. Genom att inta ett annorlunda förhållningssätt till 
människan, tiden och landskapet kan man uttryck interaktionen människa – landskap 
som en helhet. Begreppen ses som integrerade i varandra.  
 
Det fossila odlingslandskapet är ett planerat landskap. Det berättar om hur människan 
medvetet påverkat sin omgivning men också om hur hon omedvetet avsatt sin prägel 
genom att bedriva en agrar ekonomi. Det berättar också om hur landskapet påverkat 
människan både utifrån en funktionell karaktär i fråga om t.ex. markanvändning men 
också av icke-funktionell karaktär som t.ex. platstillhörighet, identitet, tradition. 
 
Den ömsesidiga påverkan mellan människan och landskapet ses i det här fallet utifrån 
en specifik ekonomis ramar, den agrara. Källmaterialet är det fossila odlingslandskapet. 
Att generera kunskap från dessa typer av lämningar kan mot bakgrund av vad vi 
tidigare sett beskrivas som komplext. En tänkbar förklaring är att tolkningsarbetet 
sammanhänger med ett flertal omständigheter. T.ex.: 
 

• uppdragsbaserat, vilket innebär begränsningar i form av val av plats, ekonomi 
och tid vilket i sin tur får konsekvenser för 

• fältarbetets utformning och den 
• tvärvetenskapliga profilen, vilken dels är kostsam, dels ställer krav på den/de 

som sammanställer/tolkar resultatet. 
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Vad de flesta metoderna som presenterats har gemensamt är att de belyser de större 
dragen i odlingslandskapet. Det går att studera skillnader och likheter från olika 
tidsperioder, åkersystems tillkomst och utveckling, kontinuitetsstudier på fossila 
odlingsytor, skogsdynamik, markanvändning etc.  
 
Genus är en social konstruktion d.v.s. skapat av människor. Landskap är bl.a. ett 
begrepp för mänsklig varseblivning av sin omgivning. Genus innebär att människor 
studerar människor, landskap att människor studerar sin omgivning och med en 
arkeologisk tvist att människor studerar landskap för att studera människor. Så var i 
landskapet finner vi förhistoriska genuskonstruktioner och var i genuskonstruktionerna 
finner vi landskapet? 
 
Mot bakgrund av det som redovisats i kapitlet om genus kan vi tolka det som så att det 
finns genuskonstruktioner som står i samspel med landskapet. Ett argument som stödjer 
tolkningen är hämtad från språkforskningen. Benämningen ”moder jord” som vi 
använder oss av än i dag går att finna även i språket under antikens Grekland. Där var 
benämningen på jorden ”Gaia” som betyder just kvinnlig. En tänkbar förklaring till att 
kvinnan får symbolisera jorden (här kan vi jämföra med tidigare tolkning att världen tar 
sin fysiska form i landskapet) är att man drar en parallell mellan hennes kropp och 
funktioner och det cykliska året, fertilitet etc. Processer i landskapet liknas vid 
processer i kvinnokroppen. 
 
Även nästa argument för att det genom interaktionen människa – landskap går att finna 
genuskonstruktioner är hämtat från medelhavsområdet, närmare bestämt fresker från 
den minoiska bronsåldern. Från exemplet avbildas kvinnor tillsammans med djur och 
växter under arbetet med att skörda saffrankrokusen. När män är avbildade så är det 
med få eller inga landskapselement. 
 
Av freskerna kan vi tolka oss till att det är en ”kvinnosyssla” att skörda saffran, vilket i 
sin tur indikerar på en uppdelning av manliga respektive kvinnliga arbetsuppgifter. Det 
finns m.a.o. en genuskonstruktion i samhället som påverkar kvinnor respektive mäns 
förhållande till sin omgivning/landskapet. 
 
I enlighet med att vi definierat landskapet som socialt och införlivat det i mänskliga 
termer är frågan om det finns genuskonstruktioner i landskapet eller inte 
ovidkommande. Resonemanget stödjer den sammanfattande tolkningen att ur en 
interaktion människa – landskap går det att se genuskonstruktioner som återberättar 
förhistoriska samhällens sociala utövande och uppfattningar om könsliga skillnader. 
 
Det går även att studera den förhistoriska människan i landskapet utifrån ett rum/plats 
perspektiv, vilket tidigare framgått. Gemensamt för de redovisade exemplen är att de 
utifrån de element som varit specifika för ett visst landskap/det som studeras 
rekonstruerar en bild och utifrån den tolkar hur människor som befolkade just det 
landskapet upplevde dem och vilken betydelse de haft för dem. 
 
Som framgått har man försökt uppnå en kontext för delarna genom att studera och 
redovisa deras omgivning utifrån olika metoder. Ett annat tillvägagångssätt är att utifrån 
ett systemteoretiskt perspektiv finna helheterna i landskapet. Tanken är att hur 
människor ordnar sin omgivning är präglat av det samhälle hon tillhör. Denna ordning 
s.k. strukturer får sin mening genom inbördes relationer i ett socialt och historiskt 
perspektiv, t.ex. för att förstå hur människor uppfattade och rörde sig i landskapet. 
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Samtidsarkeologin har, som vi sett, riktat in sig på frågeställningar som bl.a. berör 
människors intresse för lämningar i landskapet från det nära förflutna. En teori är att de 
utgör en personlig länk till det förflutna vilket kan tolkas som att uppleva det förflutna 
är att förstå det förflutna.  
 
Resonemanget borde kunna tillämpas både på de förhistoriska fysiska lämningarna i 
fråga om t.ex. platsidentitet men också angående vår framtid. Dels som en reflektion 
över hur vår egen livsföring påverkar vår omgivning och vad vi lämnar efter oss till 
kommande generationer att uppleva och förstå. Dels som en reflektion över vad vi 
värdesätter och hur detta påverkar vår omgivning men också det framtida landskapet 
utifrån vad vi idag anser värt att bevara. 
 
Interaktionsperspektivet tar här sin början i vårt ”nära förflutna” men speglar i sin tur 
vår förhistoria, nutid och framtid. Samtidsarkeologin belyser hur landskapet påverkar 
människan utifrån tidigare människors aktiviteter men också att vi utifrån vår egen 
samtids värdegrund påverkar landskapets och dess framtid. 
 
I begreppet interaktion ligger att landskapet påverkar människan både utifrån sin 
fysiska form, inneboende naturgeografiska processer och spår av tidigare människors 
aktiviteter, t.ex. hur vi kommunicerar, förflyttar/bosätter oss och hur vi upplever saker 
och ting. Omvänt så påverkar människan landskapet genom att leva i det och tillskriva 
det värde, t.ex. som identitetsskapare, källa till föreställningar och upplevelse och hur vi 
strukturerar det. 
 
Vilka slutsatser kan vi då nå på grundval av frågeställningen, ovanstående 
beskrivningar och diskussion? För det första har vi kunnat konstatera att det finns en 
interaktion mellan människan och landskapet. Det är inte enbart människan som 
påverkar landskapet utan landskapet påverkar även människan.  
 
För det andra har vi nog med belägg för att stärka tidigare tolkning att landskapet kan 
betraktas som socialt och en social konstruktion utifrån belysande exempel ifrån 
teoretiska resonemang, språk, bilder och inte minst landskapet självt. 
 
En sammanfattande tolkning är att när vi utgår från definitionen av landskapet som 
socialt kan anlägga ett perspektiv på det förhistoriska samhället som inte enbart är 
funktionalistiskt d.v.s. inte odelat studerar människans förhållande till landskapet från 
yttre kriterier som t.ex. klimat, vegetation, ekologiska och teknologiska förutsättningar 
etc. Istället är det möjligt att lägga perspektivet på samhällets inre dynamik med frågor 
om livsåskådning, trosföreställningar, platsidentitet etc., i fokus.  
 
För att tolkningarna ska vara valida krävs att vi betraktar landskapet som socialt. Hade 
vi definierat landskapet som objekt, natur hade enbart det första, funktionalistiska, 
perspektivet varit tänkbart. 
 
När vi nu knutit samman de två första frågeställningarna kan vi gå vidare till den sista 
frågan; hur bör man förhålla sig till landskapet i dag? Som vi sett beror det på vad vi 
efterfrågar, hur vi definierar begreppet landskap och vilka förutsättningarna är. 
 
Vi har tidigare diskuterat definitionen av landskap på internationell nivå så som den tar 
sig till uttryck i europeiska landskapskonventionen. Ett självständigt begrepp med eget 
värde vars motsvarighet saknas i Sverige på en politisk nivå. Landskapets förhistoria 
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presenteras här istället i begreppet kulturmiljö, vilket har tolkats som ett uttryck att vilja 
betona relationen människa – landskap i motsats till människa – natur/subjekt – objekt. 
 
Det regionala arbetet med kulturmiljöer i Sverige faller på länsstyrelsens lott. Som 
riktlinjer i sitt arbete har länsstyrelsen, som vi tidigare sett, de nationella kulturpolitiska 
målen samt de statliga kulturmiljömålen. 
 
Ett av målen ur den förstnämnda lyder; ”att bevara och bruka kulturarvet”. I de statliga 
kulturmiljömålen finner vi ett liknande mål; ”ett försvarat och bevarat kulturarv”. 
Eftersom vi tidigare har kunnat ansluta oss till tolkningen att landskapet hör ihop med 
människors identitet och gemensamma arv kan vi formulera det som att landskap är en 
del av vårt kulturarv. Hur bör man förhålla sig till landskapet utifrån dessa kriterier om 
vi nu koncentrerar oss enbart på den förhistoriska aspekten? 
 
Vi ska bevara och försvara den förhistoriska dimensionen i dagens landskap samtidigt 
som vi också ska bruka det. Är denna förhållning rimlig, är det gångbart att både bevara 
och bruka element från det förhistoriska landskapet? 
 
Om vi utgår från att syftet med att bevara inte är likställt med att konservera, vilket 
verkar rimligt då målet även är att kunna nyttja, så är det möjligt att se 
”bevara/försvara-målen” som ett uttryck av viljan att skydda landskapets historiska 
värden utifrån ett brukandeperspektiv. Detta tolkas som att så länge som det vi önskar 
bevara är en del av och fyller en funktion i vårt eget samhälle så får det ett naturligt 
skydd från glömska och/eller förstörelse. Utifrån denna synvinkel blir det också lättare 
att relatera kulturarvet landskap till de övriga målen för den nationella kulturpolitiken 
samt kulturmiljön. 
 
Ett stöd för tolkningen finner vi i ortnamnen som är ett levande bevis på bruk- och 
bevarande idén fungerar, och förfarandet vid ansökningen om södra Ölands 
odlingslandskap till UNESCO:s världsarvslista. 
 
Brukandeperspektivet ställer i sin tur krav på hur vi förhåller oss till det kulturarv som 
vi vill bevara. Landskapet är ett forum av processer. Det är inte på något vis statiskt 
utan ständigt satt i förändring. Därför blir tolkningen att det inte är lämpligt att utgå från 
ett del-perspektiv som vi i dag gör i Sverige när vår definition av och vårt 
förhållningssätt till landskapet styrs utifrån de områden vi arbetar inom. Landskapets 
som eget begrepp med självständigt värde går då förlorat.  
 
Landskapet är föränderligt och kräver därmed en flexibel bevarandestrategi. Är 
landskapet ”den helhet där allting händer” så är det också så vi ska förhålla oss till det, 
som en helhet. Detta betyder en samlad syn kring landskapets förenande värden vilket 
yrkar på en uttalad landskapspolitik. Utan ett ramverk för all den verksamhet som 
påverkar och/eller innefattar landskapet går det inte att skapa en helhet. 
 
Ovanstående resonemang reflekterar över hur vi bör förhålla oss till landskapet utifrån 
en politisk aspekt och vilka möjligheter det medför. Vad innebär detta för arbete och 
forskning som berör landskapets historia, s.k. kulturmiljöer? I regeringens proposition 
1993/94:177 (bilaga 2) får vi veta att en av kulturmiljövårdens främsta uppgifter är att 
inrikta sig på en långsiktig kunskapsuppbyggnad av landets [Sverige] historia. 
 
Den kunskap vi i dag har om den förhistoriska människan är till stor del hämtad ifrån 
kunskap som framkommit från utgrävningar. Om vi utgår från att den tudelning Lönn 
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upplever råder inom svensk arkeologis forskning och undersökning/fältarbete är riktig 
och till detta ställer att fältarbetet styrs av flera yttre faktorer, t.ex. val av område, 
ekonomi, tid, gällande lagar etc. samt att målet är helhetstänkande så är en tänkbar 
förklaring att begränsningar styr hur fältarkeologin i dag kan förhålla sig till det 
förhistoriska landskapet. 
 
Hur bör förhållningssättet till landskapet vara? Regeringen har krävt/framfört önskemål 
att de grävande institutionerna ska vara en del av forskningsprocessen. I enlighet med 
det kravet kan vi dra tolkningen att det behövs ett bättre samarbete mellan universitet – 
forskning – fältarbete, för att uppfylla helhetsperspektivet på landskapet. Man kan även 
tolka det som att det inte enbart är hur vi betraktar människan i landskapet som bör ses 
med helhetsperspektiv utan hela forskningen/arbetsprocessen. 
 
Inställningen motiverar följande tolkning. Att ratificera den europeiska 
landskapskonventionen och utan förbehåll införa den i vårt samhälles organisation och 
lagar är av största betydelse för framtidens landskap och vårt förhållningssätt till det. Ett 
argument som talar för detta är att konventionen erkänner landskapet som ett eget 
begrepp med ett självständigt värde. Konventionen kan vidare ses som den 
plattform/mötesplats som behövs för landskapets tvärvetenskapliga karaktär och synen 
på landskapet som en helhet. Vår förhållning till landskapet bör m.a.o. utgå från den 
europeiska landskapskonventionen. 
 
 
8.  SAMMANFATTNING 
 
Landskapet är en viktig del när man som arkeolog tolkar de förhistoriska lämningarna. 
Både på internationell och nationell nivå finner man en emfas på helhet och när det 
gäller synen på människans omgivning. Vilka teorier man använder sig av d.v.s. 
grunden till det ställningstagande man gör, varierar.  
 
Mitt syfte var att föra en analyserande diskussion om begreppet landskap och sätta det i 
relation till människan i ett förhistoriskt perspektiv.  
 
I uppsatsen har landskapsbegreppet diskuterats utifrån en frågeställning bestående av tre 
frågor. Den första delen har behandlat hur vi definierar begreppet landskap med 
exempel från internationell nivå representerat av EU och europeiska 
landskapskonventionen, nationell nivå med betoning på Riksantikvarieämbetet, svensk 
landskapspolitik och länsstyrelsen samt i en arkeologisk kontext. Diskussionen som 
fördes utmynnade i sluttolkningen att landskapet kan betraktas som socialt, ett socialt 
konstruerat begrepp en helhet och en levande/kulturell process. 
 
Detta konstaterades vara en förutsättning för att kunna studera den sociala aspekten i de 
förhistoriska samhällena, Att likställa landskap med natur skulle vara att reducera det 
till ett objekt skilt från människan. 
 
Utifrån den andra frågan har interaktionen människa – landskap vänt och vridits utifrån 
definitionen av begreppet landskap som socialt. Olika områden har berörts för att få en 
så välgrundad uppfattning som möjligt. Bl.a. med avstamp från: 
 

• ortnamn vilka fastställdes bidra och upprätthålla en socialisering av landskapet 
• samtidsarkeologi, som var en reflektion över vad vi värdesätter och hur det 

påverkar landskapet 
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• genus, som gav stöd för tolkningen att begreppet landskap kan betraktas som 
socialt konstruerat 

• fossila odlingslandskapet, som visade hur människan påverkar landskapets 
utifrån samhällets ekonomi och landskapet människan i val av plats på grundval 
av tidigare mänsklig aktivitet samt markens förutsättningar 

• rum/plats-perspektiv, där man bl.a. genom ett systemteoretiskt perspektiv 
försöker att förstå specifika delar genom att relatera dem till andra och på så vis 
bygga upp en helhet. Delarna får inte sin betydelse utifrån egen karaktär utan sin 
position i förhållande till andra. 

• Fenomenologi, hermeneutisk fenomenologi och Tim Ingold, där återkommande 
skeenden/teman/mönster utifrån mänsklig handlingar kopplade till vardagen 
studeras för att förstå hur människan upplever sin omgivning 

 
 Tolkningsarbetet ledde till slutsatsen att det finns en interaktion människa – landskap 
och att det går att studera interaktionen utifrån ett icke- funktionalistiskt perspektiv om 
man betraktar landskapet som socialt. 
 
Hur vi förhåller oss till landskapet i dag och bör/kan förhålla oss till landskapet i 
framtiden, utifrån en förhistorisk aspekt var den sista frågan. Inledningsvis 
konstaterades att frågan hör ihop med vad vi efterfrågar, hur vi definierar landskap och 
vilka förutsättningarna är. Utgångspunkten för frågan togs i tidigare definition av 
landskapet, den arkeologiska disciplinens strävan efter helhetsperspektiv samt de i 
Sverige samhällspolitiska förutsättningarna. Utifrån dessa parametrar blev slutsatsen att 
vi snarast bör ratificera den europeiska landskapskonventionen för att på så vis kunna 
samordna landskapsrelaterat arbete samt att integrera fältarkeologi i 
forskningsprocessen. 
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Bilaga 1 
 

De nationella målen för kulturpolitiken (1997) 
 
 
 
• Att värna om yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den. 
 
 
 
• Att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt 
till eget skapande. 
 
 
 
• Att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka 
kommersialismens negativa verkningar. 
 
 
 
• Att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i 
samhället. 
 
 
 
• Att bevara och bruka kulturarvet. 
 
 
 
• Att främja bildningssträvandet. 
 
 
 
• Att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Bilaga 2 
 
Regeringens proposition 
1993/94:177 
Utbildning och forskning. 
Kvalitet och konkurrenskraft 
 
Prop. 
1993/94:177 
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. 
Stockholm den 24 mars 1994 
Carl Bildt 
Per Unckel 
(Utbildningsdepartementet) 
Propositionens huvudsakliga innehåll 
I propositionen lämnas förslag inom framför allt fyra områden, nämligen den 
eftergymnasiala utbildningens omfattning och struktur på längre sikt, 
utvecklingen av informationsteknologin, internationaliseringen av utbildning och 
forskning samt samspelet mellan universitet, högskolor och företag i syfte att 
stärka näringslivets konkurrensförmåga. Dessutom föreslås insatser för att 
stärka vårdforskningen och för att främja ett vitalt kulturliv. 
 
8.2 Arkeologisk forskning och de arkeologiska uppdragsundersökningarna 
 
I årets budgetproposition (prop. 1993/94:100 bil. 12 s. 74ff) redovisade 
regeringen förslag som syftade till att förbättra förutsättningarna för goda 
resultat vid arkeologiska uppdragsundersökningar, dvs. de undersökningar som 
utförs enligt fornminneslagens bestämmelser i samband med att företag ges 
tillstånd att exploatera mark med fasta fornlämningar. 
Förslagen syftade i korthet till att skapa klarare roller och ansvarsgränser 
för dem som medverkar i undersökningarna. 
De arkeologiska uppdragsundersökningarna har numera en förhållandevis stor 
omfattning. De investeringar i trafikens infrastruktur som riksdagen beslutat om 
(prop. 1992/93:176, bet. 1992/93:TU35, rskr. 446) innebär att de arkeologiska 
uppdragsundersökningarna mer än fördubblas till sin omfattning under innevarande 
budgetår. Under de närmaste åren kan det förutses att undersökningar kommer att 
utföras till en kostnad om ca 250 miljoner kr årligen. 
Det är mot denna bakgrund viktigt att undersökningarna bedrivs på ett sådant 
sätt att de kan utnyttjas av olika forskningsinriktningar inom arkeologi och 
närliggande discipliner. 
Ett syfte med undersökningarna är att dokumentera de fornlämningar som förstörs 
vid exploateringarna och ta tillvara de fornfynd som finns inom området. Ett 
nära sammanhängande syfte är att öka kunskaperna om den kultur-, social- och 
bebyggelsehistoria som fornlämningarna utgör källor till. De enskilda 
undersökningarna bör också inlemmas i ett större kunskapsbygge i ett vidare 
historiskt perspektiv. 
De omfattande arkeologiska uppdragsundersökningarna som nu inletts i anslutning 
till de nyligen beslutade satsningarna på vägar och järnvägar innebär en 
utomordentlig potential för forskningen - även i ett internationellt perspektiv 
- och utgör samtidigt en vetenskaplig och organisatorisk utmaning. För att de 



 

   

rätt skall kunna utnyttjas måste undersökningarna göras till delar i en 
framåtsyftande forskningsprocess. 
Det är viktigt att vetenskapliga frågeställningar finns med redan i ett tidigt 
planeringsskede. Detta kan bara ske genom aktiv medverkan från universitets- och 
forskningsorganisationen. 
I betänkandet (SOU 1992:137) Arkeologi och exploatering gavs bl.a. 
rekommendationen att kulturmiljövårdens organisation i samverkan med 
universiteten borde organisera forsknings- och utvecklingsprojekt som gjorde det 
möjligt att sätta in de olika undersökningarna i ett forskningsstrategiskt 
sammanhang. Av universitetens remissyttranden över utredningen framgick att 
universitetens och den rådsstödda forskningen inte hade det inflytande och den 
medverkan i verksamheten som var önskvärd. 
En utvecklad och tydlig fördelning av roller och ansvar mellan de medverkande 
är en viktig förutsättning för att verksamheten skall kunna drivas effektivt och 
målinriktat och ge en god behållning. Det innebär att inte bara 
riksantikvarieämbetet, länsmuseerna m.fl. inom den kulturmiljövårdande sektorn 
utan även universitets- och forskningsorganisationen har ett ansvar för att ta 
till vara de möjligheter som uppdragsarkeologin erbjuder. 
Mot bakgrund av det unika i situationen är det av stor vikt att universiteten 
och Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) samverkar med 
riksantikvarieämbetet och den kulturmiljövårdande organisationen för att ta de 
initiativ som krävs för att uppdragsundersökningarna skall kunna ge full 
vetenskaplig utdelning. Eftersom stora delar av landet omfattas av 
exploateringarna, föreligger möjligheterna att sammanföra de olika 
undersökningarna till ett eller flera forskningsprojekt som tillsammans kan 
lägga helhetsperspektiv på verksamheten. 
Inte minst är det viktigt att den forskning, som utförs utifrån 
uppdragsarkeologin kan ges en bra och till sina uppgifter väl anpassad 
organisation, t.ex. med tanke på universitetens utbildningsmöjligheter och den 
inriktning på långsiktig kunskapsuppbyggnad om landets historia som också är en 
av kulturmiljövårdens främsta uppgifter. Det bör ankomma på de ansvariga 
myndigheterna att ta de initiativ som kan krävas i detta sammanhang. Häri bör 
ingå att återkomma till regeringen med förslag om de strukturella insatser som 
kan behövas för att långsiktigt åstadkomma en god interaktion mellan den 
arkeologiska uppdragsverksamheten och forskningen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

   

Bilaga 3 
 
ÖVERSÄTTNING 2002-04-29 (EA, 3-0429landskapskonv sv off version) 
European Treaty Series - Nr. 176 
EUROPEISK LANDSKAPSKONVENTION 
Florens, 20.10.2000 
Inledning 
Europarådets medlemsstater som undertecknat denna konvention, 
som beaktar att Europarådets mål är att uppnå en ökad sammanhållning 
mellan dess medlemmar, för att värna om och förverkliga de ideal och 
principer som utgör deras gemensamma arv, och att detta mål fullföljs i 
synnerhet genom överenskommelser på det ekonomiska och sociala området, 
som är angelägna om att uppnå en hållbar utveckling grundad på ett 
balanserat och harmoniskt förhållande mellan sociala behov, ekonomisk 
verksamhet och miljön, 
som konstaterar att landskapet spelar en viktig roll av allmänt intresse på det 
kulturella, ekologiska, miljömässiga och sociala planet, och utgör en resurs 
som är gynnsam för ekonomisk verksamhet och att skydd, förvaltning och 
planering av landskap kan bidra till att skapa arbetstillfällen, 
som är medvetna om att landskapet bidrar till att skapa lokala kulturer och att 
det är en grundläggande beståndsdel i det europeiska natur- och kulturarvet, 
som bidrar till människornas välbefinnande och till att stärka den europeiska 
identiteten, 
som erkänner att landskapet är en viktig del av människornas livskvalitet 
överallt: i stadsområden och på landsbygden, i såväl vanvårdade områden 
som områden med hög kvalitet, såväl vardagliga områden som områden som 
anses vara särskilt vackra, 
som konstaterar att utvecklingen av produktionsteknikerna inom jordbruk, 
skogsbruk, industri och gruvdrift samt inom regional planering, 
stadsplanering, transport, infrastruktur, turism och fritidsliv samt, mer 
generellt, förändringar i världsekonomin i många fall påskyndar 
omvandlingen av landskapen, 
som önskar uppfylla allmänhetens önskan att kunna glädja sig åt landskap 
med hög kvalitet och att spela en aktiv roll i utvecklingen av landskapen, 
som tror att landskapet är en viktig beståndsdel i det enskilda och sociala 
välbefinnandet och att skydd, förvaltning och planering av landskap medför 
rättigheter och skyldigheter för alla, 
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som beaktar befintliga internationella rättsakter om skydd och förvaltning av 
natur- och kulturarv, regional och fysisk planering, kommunal självstyrelse 
och samarbete över gränserna, i synnerhet konventionen om skydd av 
europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö (Bern den 19 
september 1979), konventionen om skydd för byggnadskulturarvet i Europa 
(Granada den 3 oktober 1985), den europeiska konventionen om skydd för 
det arkeologiska kulturarvet (reviderad) (Valletta den 16 januari 1992), den 
europeiska ramkonventionen om samarbete över riksgränser mellan lokala 
och regionala samhällsorgan (Madrid den 21 maj 1980) och 
tilläggsprotokollen till denna, den europeiska konventionen om kommunal 
självstyrelse (Strasbourg den 15 oktober 1985), konventionen om biologisk 
mångfald (Rio den 5 juni 1992), konventionen om skydd för världens kulturoch 



 

   

naturarv (Paris den 16 november 1972) och konventionen om tillgång till 
information, allmänhetens deltagande i beslut och rätt till prövning i 
miljöfrågor (Århus den 25 juni 1998), 
som erkänner att de europeiska landskapens kvalitet och mångfald utgör en 
gemensam resurs och att det är viktigt att samarbeta om skydd, förvaltning 
och planering av denna resurs, 
som önskar erbjuda ett nytt instrument som uteslutande avser skydd, 
förvaltning och planering av landskap i Europa, 
har kommit överens om följande: 
KAPITEL I – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
Artikel 1 – Definitioner 
I denna konvention avses med 
a landskap: ett område sådant som det uppfattas av människor och vars 
karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller 
mänskliga faktorer, 
b landskapspolitik: berörda myndigheters utformning av generella principer, 
strategier och riktlinjer som gör det möjligt att vidta särskilda åtgärder i syfte 
att skydda, förvalta och planera landskap, 
c mål för landskapskvalitet: berörda myndigheters formulering för ett särskilt 
landskap, av allmänhetens önskemål med avseende på landskapskaraktären i 
deras livsmiljö, 
d landskapsskydd: åtgärder för att bevara och upprätthålla ett landskaps 
viktiga eller utmärkande karaktärsdrag när det är berättigat på grund av dess 
natur- och kulturmiljövärde som en följd av dess naturliga utformning 
och/eller av mänsklig verksamhet, 
e landskapsförvaltning: åtgärder för att säkerställa en regelbunden skötsel av 
ett landskap, så att förändringar som orsakas av sociala, ekonomiska och 
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miljömässiga processer styrs och samordnas, med sikte på en hållbar 
utveckling, 
f landskapsplanering: kraftfulla framtidsinriktade åtgärder för att förbättra, 
återställa eller skapa landskap. 
Artikel 2 – Räckvidd 
Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 15 är denna konvention 
tillämplig på parternas hela territorium och omfattar natur-, landsbygds-, 
stads- och förortsområden. Den inbegriper landområden, inlandsvatten och 
havsområden. Den avser landskap som kan anses som särskilt värdefulla 
såväl som vardagliga landskap och vanvårdade landskap. 
Artikel 3 – Mål 
Konventionens mål är att främja skydd, förvaltning och planering av landskap 
samt att organisera europeiskt samarbete i landskapsfrågor. 
KAPITEL II – NATIONELLA ÅTGÄRDER 
Artikel 4 – Ansvarsfördelning 
Varje part skall genomföra denna konvention, i synnerhet artiklarna 5 och 6, 
enligt sin egen kompetensfördelning, i enlighet med sina grundlagsenliga 
principer och administrativa ordningar, och i överensstämmelse med 
subsidiaritetsprincipen, samtidigt som hänsyn tas till den europeiska 
konventionen om kommunal självstyrelse. Utan att göra avsteg från 
bestämmelserna i denna konvention skall varje part harmonisera 
genomförandet av denna konvention med sin egen politik. 



 

   

Artikel 5 – Allmänna åtgärder 
Varje part förbinder sig 
a att i lag erkänna landskapet som en väsentlig beståndsdel i människornas 
omgivningar, ett uttryck för mångfalden i deras gemensamma kultur- och 
naturarv samt en grund för deras identitet, 
b att fastlägga och genomföra en landskapspolitik som tar sikte på skydd, 
förvaltning och planering av landskap genom att vidta de särskilda åtgärder 
som anges i artikel 6, 
c att införa förfaranden för medverkan från allmänheten, lokala och regionala 
myndigheter och andra parter med intresse för att utforma och genomföra den 
landskapspolitik som anges i punkt b ovan, 
d att integrera landskap i sin regional- och stadsplaneringspolitik och i sin 
politik inom kultur, miljö, jordbruk, ekonomi och på det sociala området samt 
i alla andra politikområden som kan ha direkt eller indirekt inverkan på 
landskap. 
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Artikel 6 – Särskilda åtgärder 
A Ökad medvetenhet 
Varje part förbinder sig att öka medvetenheten i det civila samhället, privata 
organisationer och hos offentliga myndigheter om landskapens värde, deras 
roll och om förändringar i landskapen. 
B Utbildning 
Varje part förbinder sig att främja 
a utbildning för specialister i landskapsvärdering och landskapsförvaltning, 
b tvärvetenskapliga utbildningsprogram i landskapspolitik, skydd, förvaltning 
och planering av landskap, för yrkesmän i den privata och offentliga sektorn 
och för berörda organisationer, 
c kurser på skolor och universitet som, inom de berörda ämnesområdena, tar 
upp landskapets värden och frågor som uppkommer i samband med skydd, 
förvaltning och planering av landskap. 
C Kartläggning och värdering 
1 Varje part förbinder sig att, med aktiv medverkan av berörda parter, i 
enlighet med artikel 5 c, och i syfte att förbättra kunskapen om sina landskap 
a i att kartlägga sina egna landskap över hela sitt territorium, 
ii att analysera landskapens särdrag och de krafter och påtryckningar som 
omvandlar dem, 
iii att lägga märke till förändringar, 
b att värdera de landskap som har kartlagts på detta sätt, och ta hänsyn till de 
särskilda värden som berörda parter och den berörda befolkningen tillskriver 
dem. 
2 Detta kartläggnings- och värderingsarbete skall vägledas av den utväxling 
av erfarenheter och metoder som organiseras mellan parterna på europeisk 
nivå i enlighet med artikel 8. 
D Mål för landskapskvalitet 
Varje part förbinder sig att utarbeta mål för landskapskvalitet för de landskap 
som har kartlagts och värderats i enlighet med artikel 5 c. 
E Genomförande 
För att genomföra landskapspolitiken förbinder sig varje part att inrätta 
instrument som syftar till att skydda, förvalta och/eller planera landskapet. 
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KAPITEL III – EUROPEISKT SAMARBETE 
Artikel 7 – Internationella riktlinjer och program 
Parterna förbinder sig att samarbeta om beaktandet av landskapsdimensionen 
i internationella riktlinjer och program och att, när det är relevant, 
rekommendera att landskapshänsyn tas med i dessa. 
Artikel 8 – Ömsesidigt bistånd och informationsutväxling 
Parterna förbinder sig att samarbeta för att ge de åtgärder som vidtas enligt 
artiklarna i denna konvention ökad effektivitet och i synnerhet 
a ge varandra tekniskt och vetenskapligt bistånd i landskapsfrågor genom att 
samla och utväxla erfarenheter och resultat av forskningsprojekt, 
b främja utväxling av landskapsspecialister, i synnerhet för utbildning och 
information, 
c utväxla information om alla frågor som omfattas av bestämmelserna i 
konventionen. 
Artikel 9 – Landskap som går över riksgränser 
Parterna skall uppmuntra samarbete över riksgränser på lokal och regional 
nivå och, om nödvändigt, utarbeta och genomföra gemensamma 
landskapsprogram. 
Artikel 10 – Uppföljning av genomförandet av konventionen 
1 Europarådets ministerkommitté skall ge de befintliga berörda 
expertkommittéer som tillsatts enligt artikel 17 i Europarådets stadga i 
uppdrag att ansvara för uppföljningen av genomförandet av konventionen. 
2 Efter varje möte i expertkommittéerna skall Europarådets 
generalsekreterare översända en rapport till ministerkommittén om det arbete 
som har utförts och om hur konventionen fungerar. 
3 Expertkommittéerna skall föreslå ministerkommittén kriterierna för 
tilldelning av och reglerna för Europarådets landskapspris. 
Artikel 11 – Europarådets landskapspris 
1 Europarådets landskapspris är en utmärkelse som kan tilldelas lokala och 
regionala myndigheter och grupperingar av sådana myndigheter som, inom 
ramen för en konventionsparts landskapspolitik, har infört en politik eller 
åtgärder för att skydda, förvalta och/eller planera sitt landskap som har visat 
sig vara hållbara och därför kan tjäna som ett exempel för andra lokala 
myndigheter i Europa. Utmärkelsen kan även tilldelas icke-statliga 
organisationer som på ett särskilt förtjänstfullt sätt har bidragit till vård, 
förvaltning eller planering av landskap. 
2 Ansökningar om Europarådets landskapspris skall inges av parterna till de 
expertkommittéer som avses i artikel 10. Lokala och regionala myndigheter 
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på ömse sidor om en nationsgräns och grupperingar av berörda lokala och 
regionala myndigheter kan ansöka, om de förvaltar det ifrågavarande 
landskapet gemensamt. 
3 Ministerkommittén skall, på förslag av de expertkommittéer som avses i 
artikel 10, fastställa och offentliggöra kriterierna för tilldelning av 
Europarådets landskapspris, anta regler för detta och tilldela priset. 
4 Tilldelningen av Europarådets landskapspris skall uppmuntra dem som får 
priset att på ett hållbart sätt säkerställa skydd, förvaltning och/eller planering 
av de berörda landskapsområdena. 
KAPITEL IV – SLUTBESTÄMMELSER 
Artikel 12 – Förhållande till andra regelverk 



 

   

Bestämmelserna i denna konvention skall inte påverka strängare 
bestämmelser om skydd, förvaltning och planering av landskap i andra 
befintliga eller framtida bindande nationella eller internationella regelverk. 
Artikel 13 – Undertecknande, ratificering och ikraftträdande 
1 Denna konvention skall stå öppen för undertecknande av Europarådets 
medlemsstater. Den skall ratificeras, godtas eller godkännas. Ratifikations-, 
godtagande- eller godkännandeinstrument skall deponeras hos Europarådets 
generalsekreterare. 
2 Denna konvention träder i kraft den första dagen i den månad som följer 
efter utgången av en period om tre månader från den dag då tio medlemsstater 
i Europarådet har uttryckt sitt samtycke till att vara bundna av konventionen i 
enlighet med bestämmelserna i föregående punkt. 
3 I förhållande till en medlemsstat som senare uttrycker sitt samtycke till att 
vara bunden av konventionen träder denna i kraft den första dagen i den 
månad som följer efter utgången av en period om tre månader från den dag då 
ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrumentet deponerades. 
Artikel 14 – Anslutning 
1 Efter det att denna konvention har trätt i kraft kan Europarådets 
ministerkommitté inbjuda Europeiska gemenskapen och varje stat som inte är 
medlem av Europarådet att ansluta sig till konventionen genom ett beslut som 
fattas med det majoritetsbeslut som anges i artikel 20 d i Europarådets stadga 
samt enhälligt av de anslutna stater som är berättigade att sitta i 
ministerkommittén. 
2 I förhållande till en stat som ansluter sig eller till Europeiska gemenskapen, 
om den ansluter sig, träder konventionen i kraft den första dagen i den månad 
som följer efter utgången av en period om tre månader från den dag då 
anslutningsinstrumentet deponerades hos Europarådets generalsekreterare. 
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Artikel 15 – Territoriell tillämpning 
1 En stat eller Europeiska gemenskapen kan vid tidpunkten för 
undertecknandet eller när den deponerar sitt ratifikations-, godtagande-, 
godkännande- eller anslutningsinstrument ange på vilket territorium eller 
vilka territorier denna konvention skall vara tillämplig. 
2 En part kan vid en senare tidpunkt, genom förklaring ställd till Europarådets 
generalsekreterare, utsträcka tillämpningen av denna konvention till ett annat 
territorium som anges i förklaringen. Konventionen träder i kraft med 
avseende på ett sådant territorium den första dagen i den månad som följer 
efter utgången av en period om tre månader från den dag då 
generalsekreteraren mottog förklaringen. 
3 En förklaring som avgetts i enlighet med de båda föregående punkterna kan, 
med avseende på ett territorium som har angetts i förklaringen, återtas genom 
en notifikation ställd till generalsekreteraren. Ett sådant återtagande träder i 
kraft den första dagen i den månad som följer efter utgången av en period om 
tre månader från den dag då generalsekreteraren mottog notifikationen. 
Artikel 16 – Uppsägning 
1 En part kan när som helst säga upp denna konvention genom notifikation 
till Europarådets generalsekreterare. 
2 Uppsägningen träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter 
utgången av en period om tre månader från den dag då generalsekreteraren 
mottog notifikationen. 



 

   

Artikel 17 – Ändringar 
1 En part eller de expertkommittéer som avses i artikel 10 kan föreslå 
ändringar i denna konvention. 
2 Ett ändringsförslag skall notifieras till Europarådets generalsekreterare som 
skall översända det till Europarådets medlemsstater, de andra parterna och till 
varje europeisk stat som inte är medlem och som har inbjudits att ansluta sig 
till denna konvention i enlighet med bestämmelserna i artikel 14. 
3 De expertkommittéer som avses i artikel 10 skall behandla varje 
ändringsförslag och framlägga den text som har antagits med tre fjärdedelars 
majoritet av parternas företrädare för antagande av ministerkommittén. Sedan 
förslaget har antagits av ministerkommittén med den majoritet som anges i 
artikel 20 d i Europarådets stadga och enhälligt av de anslutna stater som är 
berättigade att sitta i ministerkommittén, skall texten översändas till parterna 
för godtagande. 
4 En ändring skall träda i kraft för de parter som har godtagit den på den 
första dagen i den månad som följer efter utgången av en period om tre 
månader från den dag då Europarådets medlemsstater informerade 
generalsekreteraren om sitt godtagande. För en part som godtar ändringen 
senare skall en sådan ändring träda i kraft den första dagen i den månad som 
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följer efter utgången av en period om tre månader från den dag då denna part 
informerade generalsekreteraren om sitt godtagande. 
Artikel 18 – Notifikationer 
Europarådets generalsekreterare skall notifiera Europarådets medlemsstater, 
varje stat eller Europeiska gemenskapen som har anslutit sig till denna 
konvention om 
a undertecknande, 
b deponering av ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller 
anslutningsinstrument, 
c dag för konventionens ikraftträdande enligt artiklarna 13, 14 och 15, 
d deklaration enligt artikel 15, 
e uppsägning enligt artikel 16; 
f förslag till ändring, varje ändring som antagits enligt artikel 17 och den dag 
då den träder i kraft, 
g andra åtgärder, notifikationer, upplysningar eller meddelanden som rör 
denna konvention. 
Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen 
befullmäktigade, undertecknat denna konvention. 
Upprättad i Florens den 20 oktober 2000 på engelska och franska, vilka båda 
texter äger lika giltighet, i ett enda exemplar, som skall deponeras i 
Europarådets arkiv. Europarådets generalsekreterare skall översända bestyrkta 
kopior till varje medlemsstat i Europarådet och till varje stat som har inbjudits 
att ansluta sig till denna konvention.  
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Bilaga 4 
 
 
Europeiska unionens konstitution  
 
Kapitel V, avsnitt 3, Kultur, Artikel III – 280 
 
1. Unionen skall bidra till kulturens utveckling i medlemsstaterna med respekt för deras 

nationella och regionala mångfald och samtidigt framhäva det gemensamma kulturarvet. 
 
 
2. Unionens insatser skall syfta till att främja samarbetet mellan medlemsstaterna och vid 

behov stödja och komplettera deras verksamhet när det gäller 
a) att förbättra kunskaperna om och spridningen av de europeiska folkens kultur 

och historia, 
b) att bevara och skydda det kulturarv som har europeisk betydelse, 
c) icke-kommersiellt kulturutbyte, 
d) konstnärligt och litterärt skapande, även inom den audiovisuella sektorn. 
 
  

3. Unionen och medlemsstaterna skall främja samarbetet med tredjeland och behöriga 
internationella organisationer på kulturområdet, särskilt Europarådet. 

 
 
4. Unionen skall beakta de kulturella aspekterna när den handlar enligt andra bestämmelser i 

konstitutionen, särskilt för att respektera och främja sin kulturella mångfald. 
 
 
5. För att bidra till de mål som anges i denna artikel uppnås skall 

a) det i europeiska lagar eller ramlagar föreskrivas stimulansåtgärder; dessa får 
dock inte omfatta några harmoniseringar av medlemsstaternas lagar eller andra 
författningar; dessa lagar eller ramlagar skall antas efter det att 
Regionkommittén har hörts, 

b) rådet på förslag av kommissionen anta rekommendationer (2005: 125f). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

      Bilaga 5 
 

Naturvårdsverket            

• Begränsad klimatpåverkan  
• Frisk luft  
• Bara naturlig försurning  
• Skyddande ozonskikt  
• Ingen övergödning  
• Levande sjöar och vattendrag  
• Hav i balans samt levande kust och skärgård  
• Myllrande våtmarker  
• Storslagen fjällmiljö  
• Ett rikt växt- och djurliv 

Kemikalieinspektionen    

• Giftfri miljö 

Strålsäkerhetsmyndigheten    

• Säker strålmiljö 

Sveriges geologiska undersökning    

• Grundvatten av god kvalitet 

Skogsstyrelsen    

• Levande skogar 

Jordbruksverket    

• Ett rikt odlingslandskap 

Boverket    

• God bebyggd miljö 

www.naturvardsverket.se  
 


