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ABSTRACT 

This is a qualitative essay that has its starting point in the deindustrialized community in the 

county of Kalmar. At the time deindustrialization started, the globalization and the technical 

development took form, this resulted in increasing traveling in the world. The communities 

that had lost their industries had to find new ways of surviving. The politicians used the 

increasing travelling and tourism and saw a new industry in the tourism, therefore they made 

cultural heritage visible. Main focus lies in the will from politicians to visualize cultural 

heritage for economic gain and the administration of cultural heritage that in essence had to 

accept a new use of the cultural heritage. The studied organizations are regionförbundet and 

länsstyrelsen in the county of Kalmar. The questions are focused on the powers behind the 

visualization and who the responsible are. How regionförbundet and länsstyrelsen balance the 

development and preserve the cultural heritage in tourism industry. The last question grasps 

how the visualization affects the cultural heritages and how the cultural heritages are 

prioritized in the county of Kalmar. I´ve done a literature study and interviewed the concerned 

organizations. My conclusion is that the will of national politicians of visualizing cultural 

heritage affects the politicians of the county in Kalmar. Regionförbundet sees the cultural 

heritage as educational, for teaching the inhabitants about their history, and länsstyrelsen is 

working with preservation, both organizations work from the visions from “nationella 

kulturpolitiska målen” (Kulturplan 2012-2014; kultur med nya ögon; Tedenlind 2011-12-19; 

Thorstensson 2011-12-21). The cultural heritages are affected by the visualization, their 

meaning are changing because of a hybridization that are one effect of the globalization. 

Another important effect is a changed use that involves an increased and more intense usage 

of the cultural heritages.  

 

Key words: cultural heritage, the county of Kalmar, länsstyrelsen, regionförbundet, 

preservation, development 
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1. INLEDNING 

1.1 Problembakgrund 

Delar av Sverige befinner sig idag i en ekonomisk omstrukturering, flera regioner lämnar det 

organiserade kapitalismens samhälle för att träda in i den oorganiserade kapitalismen 

(Aronsson 2007:23ff). Orsaken till Sveriges ekonomiska omstrukturering tar sin början under 

tidigt 1990-talet med utgångspunkt i djup ekonomisk kris. I flera regioner omstrukturerades 

industrier eller lades ner vilket resulterade i att ett stort antal arbetstillfällen försvann. De 

tidigare industrierna i Sverige flydde de höga produktionskostnaderna för att bryta ny mark i 

NIC-länder (newly industrialising countries) där löner och produktionskostnader var lägre 

(Potter m.fl 2008:355). Detta var början på avindustrialiseringen i Sverige som idag speglar 

många regioners vägar mot att finna nya inkomstkällor (Braunerhielm 2006:192; Grundberg 

2001:48).  

Även Kalmar län (bilaga 1) har präglats av industrihistoria som idag inte kan ses i alls samma 

utsträckning som tidigare. Ett dystert reportage från Östra Småland 2004-09-23 speglar den 

hopplösa stämningen i Kalmar län: 

 

”Efter 40 år i Kalmar vill ledningen lägga ner Evox Rifa och flytta produktionen till 

Indonesien och Finland. … Bombardier, Electrolux, Moteco, företagsnedläggningarna 

har de senaste åren gått som en löpeld genom Kalmar län. I konkurrens med omvärldens 

billiga tillverkning har inte svenska fabriker någon chans, har företagsledningarna 

argumenterat” (Arkiv Östran 2004-09-23). 

Tiden har passerat förbi de forna industrierna i Kalmar län, ett tecken på det är nystartade 

projekt vars syfte är att dokumentera Kalmar läns forna industrihistoria (7. lansstyrelsen.se). 

Avindustrialisering speglar ofta dystra tider i en region, när hoppet svajar hos både 

medborgare och politiker blickar inte helt oväntat många tillbaka mot dåtiden och ser till 

regionens historia. Läget utvecklas i flera fall till att starkt marknadsföra regionens kulturella 

kapital för att locka besökare, företagare, invånare, och turister (Grundberg 2002:49).  

Under 1990-talet och 2000-talet tog den tekniska utvecklingen fart med Internet i spetsen. 

Denna utveckling i samverkan med globaliseringen har gynnande effekter på varandra, det har 

bland annat lett till att rörligheten i form av resande underlättats, bokning av resmål och 

lokala attraktioner uträttas ofta över Internet, där bolag konkurrerar om billigast pris. Till följd 

av globalisering och teknisk utveckling rör sig människor mer över gränser, avstånden blir 
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mindre och relationen mellan platser mer intensiv (Hultman 2007:20f; 22f, 256). I och med 

den tekniska utvecklingen har Internet idag blivit en central marknadsföringsplats som 

används av samhällen som vill locka turister. Turismen har blivit vår nya samhällsindustri. De 

regioner som inte marknadsför sig på Internet eller inte når ut i jämförelse med andra 

regioners marknadsföring kan förlora i konkurrensen om turisterna. Det finns en vision och 

strävan från regeringen sida att allt kulturarv ska publiceras och bli publikt, en så kallad 

allmänning (2 – 3.dik.se).  

De senaste åren har det förts diskussioner om vad synliggörandet av kulturarven för med sig. 

Många är överens om att det bidrar till ökad turism som är en positiv del i 

samhällsutvecklingen, men det förekommer även slitage, plundring och tveksam handel av 

kulturföremål (Grundberg 2000:108). Inom loppet av två år har två projekt startats upp i 

Sverige, ett i Gotlands län och den andra i Kalmar län, vars mål är att stoppa plundring (5-

6.lansstyrelsen.se; 10.raa.se). I uppsatsen undersöks hur kulturarven i Kalmar län värderas i 

samhället som präglas av turism som inkomstkälla. För att utreda det har jag undersökt 

regionförbundet som arbetar med utveckling inom Kalmar län, samt länsstyrelsen i Kalmar 

län som arbetar med bland annat förvaltning av kulturarv (regionforbundet.se; 

10.lansstyrelsen.se).    

1.2 Syfte 

Turismen har blivit det postindustriella samhällets nya industri och inkomstkälla. Regioner 

konkurrerar med varandra om besökarna, företagsetableringar och potentiella invånare. 

Marknadsföringen och synliggörandet ses som avgörande om en region ska stå vid sidan av 

eller vara med i utvecklingen (Grundberg 2000:38). I konkurrensen om turismen synliggöras 

kulturarv som alltmer ses som kulturellt kapital och resurs för ökad välfärd (Braunerhielm 

2006:53; Elbe 2007:150; Grundberg 2002, 2004).  I Kulturplanen för Kalmar län beskrivs 

kulturarvet som hävstången och drivkraften i utvecklingen av länet (Kulturplan 2012-2014). 

Att värdera kulturarv i ekonomiska termer är ett nytt fenomen som gjort att bruket och 

innebörden av kulturarven förändrats. Syftet med uppsatsens är att belysa hur kulturarv 

påverkas av synliggörandet, samt se till hur kulturarvet värderas och prioriteras i den 

postindustriella regionen Kalmar. Fokus ligger i att förstå regionförbundet och länsstyrelsens 

arbete i Kalmar län, hur de hanterar balansgången mellan bevarande och utveckling av 

kulturarvet.  
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1.3 Frågeställningar 

1. Vilka krafter ligger bakom synliggörandet av Kalmar läns kulturarv? 

2. Hur arbetar och värderar regionförbundet respektive länsstyrelsen bevarande och 

utvecklingen av kulturarven i Kalmar län? Hur ser de båda myndigheternas samarbete 

ut? 

3. Hur påverkas kulturarven av synliggörandet? Hur prioriteras kulturarv i samhället?   

 

2. METOD 

2.1 Undersökningsansats  

För att besvara syfte och frågeställningar använder jag mig av kvalitativ undersökningsansats 

eftersom jag samlat in texter och dokument som analyseras och leder fram till analys och 

slutdiskussion. I analysen analyseras delar från dokument och intervjuer som gjorts med 

regionförbundets och länsstyrelsen i Kalmar län som belyser deras ståndpunkter (Bryman 

2008:505; Grønmo 2006:132). Min kunskapsteoretiska ståndpunkt är tolkningsinriktad 

eftersom fokus ligger i att förstå den sociala verkligheten utifrån det insamlade materialet och 

intervjuerna, utifrån dem tolkar jag verkligheten (Bryman 2008:340f). Under 

uppsatsprocessen har den från grunden utarbetade problemställningen kommit att ändras in i 

det sista, det är vanligt förekommande i kvalitativa studier eftersom undersökaren vill uppnå 

en så tydlig koppling mellan teori och empiri som möjligt (Grønmo 2006:78). Textanalysen 

faller inom ramen för hermeneutisk metod vars centrala syfte är att analysera text för att 

försöka förstå textens mening utifrån det perspektiv författaren haft, vilket innebär att fokus 

även läggs på den historiska och sociala kontexten som råder vid tillfället för producerandet 

(Bryman 2008:507). Texterna jag använt mig av faller därför inom ramen för 

postindustrialismens och Internets intåg i samhället, denna tidpunkt kan variera från plats till 

plats i Sverige, därför har jag använt jag mig av texter som beskriver fenomenen för att sedan 

applicera på Kalmar län (Grønmo 2006:369). 

2.2 Källor och material  

Eftersom jag ville undersöka hur kulturarven värderas i dagens samhälle där starkt fokus 

ligger på kulturarv som utvecklingsfaktor föll det sig naturligt att jag valde länsstyrelsen i 

Kalmar län eftersom de arbetar med förvaltning av kulturarv. Bevarandets motsats är 

utveckling, utveckling är precis det regionförbundet arbetar med i regionen Kalmar län. 

Regionförbundet och länsstyrelsen blev på så sätt undersökningsenheterna i uppsatsen. 
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Undersökningsenheterna valdes efter att jag bestämt problemställningens ämne, urvalen var 

alltså målstyrda (Grønmo 2006:89). Målinriktade urval styrde även de avdelningar och 

dokument jag ville undersöka i respektive undersökningsenheter, valen föll på miljö och 

naturavdelningen på länsstyrelsen, samt kultur, näringsliv och utveckling på regionförbundet 

(Bryman 2008:350). Jag har analyserat undersökningsenheterna för att se handlingsmönster, 

eventuella åsikter, värderingar, hållningar, ståndpunkter och idéer (Grønmo 2006:112). I 

dataanalysen använder jag mig av den insamlade informationen om varje enhet för att se till 

ett samanhang (Grønmo 2006:111). Jag nämner även andra sociala aktörer som förknippas 

med undersökningsenheterna, de omfattar polis, åklagare, riksantikvarieämbetet och 

kulturdepartementet. 

 

Enligt Grønmo finns tre huvudtypiska källor, jag har använt mig av två i uppsatsen. Den 

första omfattar intervju av respondenter, i detta fall Daniel Tedenlind och Christina 

Thorstensson. Respondenterna svarade på frågor som bildar underlag för informationen, 

respondenterna är alltså en typ av källa. Respondenten frågades ut om åsikter, handlingar, 

samspelsprocesser, händelser och förhållanden. Intervjuerna är målinriktade urval, det vill 

säga att jag intervjuade relevanta personer för att besvara problemformuleringen Den andra 

huvudtypiska källan jag använt är olika slags dokumentariskt material som analyserats i avsikt 

att få fram relevant information om de samhällsförhållandena jag studerar inom ramen för 

Kalmar län (Bryman 2008:394:434; Grønmo 2006:125f).  

 

Det finns fyra källkritiska bedömningar att utgå från, den första behandlar tillgängligheten av 

datainformationen (Grønmo 2006:126), vilket jag överlag inte haft problem med. Dokument 

och information har jag utan svårigheter fått tag på, en anledning till att arbetet flutit på kan 

haft att göra med att jag studerat offentliga verksamheter. Det enda motstånd jag stött på var 

när jag försökte boka intervju med regionförbundet, jag fick då inte fick tag på mitt första 

tilltänkta intervjuobjekt trots mejl, ett flertal telefonsamtal och röstmeddelanden under en 

veckas tid. När jag sedan gick vidare till nästa person inom regionförbundet kunde personen 

inte ses förens flera veckor senare, men rekommenderade däremot att ta kontakt med en tredje 

person som skulle kunna svara på mina frågor.  

 

Den andra källkritiska bedömningen omfattar relevansen av källorna (Grønmo 2006:126). Jag 

anser att den information jag fått tag i är relevant för studien. Under tidens gång har jag gått 



9 

 

igenom en mängd information, större dokument, digital information och intervjumaterial, med 

tiden har jag fått sålla bort information som inte är varit nödvändig för frågeställningarna.  

 

Den tredje källkritiska bedömningen är autenticitet, som innefattas av källornas äkthet 

(Grønmo 2006:126). Jag har gjort bedömningen att både regionförbundet och länsstyrelsen 

som offentliga verksamheter har äkta dokument och information. När jag beskrivit aktörerna 

har jag inte använt några andrahandskällor. Vad gäller annan information i uppsatsen 

förekommer en rad andra källor så väl böcker som artiklar och digital information, det kan 

vara svårt att avgöra autenticiteten för alla källor, men för att vara på den säkra sidan har jag 

på flera ställen, och så mycket som möjligt använt mig av olika källor som stödjer ett 

resonemang. Jag har även på vissa ställen följt en referens för att hitta 

ursprungsresonemanget.  

 

Trovärdighet är den fjärde och sista källkritiska bedömningen, vilket innebär att även om 

källan är autentisk måste jag göra bedömningen om informationen går att lita på. Det 

innefattar alla källor i arbetet, det vill säga undersökningsenheterna, utfrågningar av 

respondenter eller innehållsanalys av vissa dokument (Grønmo 2006:126). Jag ansåg till en 

början att informationen och de dokument jag använt från regionförbundet och länsstyrelsen 

innehöll trovärdig information, men för att vara på den säkra sidan genomförde jag intervjuer 

med de båda organisationerna där frågor ställdes utifrån deras dokument. Respondenterna gav 

mig svar som jag inte förväntade mig, vilket gjort att jag dragit slutsatsen att dokument kan 

innehålla felaktig information för att gynna vissa intressen och att respondenterna vill 

uppträda i bättre dager än verkligheten. En mängd information har jag funnit på Internet, de 

hemsidor jag använt mig av hamnar inom ramen för offentliga sektorn. Jag har valt att 

använda mig av webbsidor där upphovsmannen tydligt finns publicerad, av dessa anledningar 

anser jag informationen från Internet är tillförlitlig för studien (Bryman 2008:115; Grønmo 

2006:126f).  

2.3 Undersökningsstrategi  

I uppsatsen använder jag mig dels av en litteraturstudie för att få fram underlag för analys. 

Studien gick ut på att jag gick igenom rapporter, tidningar och böcker, jag använde mig även 

av Internet för att söka information om regionförbundet och länsstyrelsen i Kalmar län. Jag 

läste även digitala rapporter från regionförbundet och brottsförebyggande rådet. Andra artiklar 
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på Internet hittade jag via Linnéuniversitetets artikeldatabas ”OneSearch”, sökord jag använde 

mig av var ”Internet” och ”tourism” (Bryman 2008:113).   

 

Förutom litteraturstudien gjorde jag två intervjuundersökningar, med Daniel Tedenlind från 

länsstyrelsen i Kalmar län och med Christina Thorstensson som arbetar på regionförbundet 

Kalmar län. Intervjun var informell, en modell som används i kvalitativa intervjuer för att få 

fram respondentdata, Modellen innefattar samtal mellan intervjuaren och de olika 

respondenterna. Frågorna och svaren är inte fastställda utan intervjuaren använder en 

intervjuguide som ger generella riktlinjer för hur man genomför och styr samtalen (Grønmo 

2006:131). I de båda intervjufallen använder jag mest öppna frågor (se bilaga 2 och 3) 

eftersom respondenten kan svara med egna ord, och tvingas därmed inte att använda mina 

ordval, det kan leda till oförutsedda reaktioner eller svar (Bryman 2008:244). Jag skrev 

intervjuguiderna som fungerade som en mall, det är nämligen vanligt att intervjuaren avviker 

från intervjuguiden som formulerats för att ställa nya frågor som en uppföljning på den 

tidigare eller också variera ordningsföljden. I kvalitativa undersökningar är det vanligt att vid 

intervjusituationer försöka få fram intervjupersonens egna uppfattningar och synsätt, intresset 

är riktat mot den intervjuades ståndpunkter, det är också vanligt att låta intervjupersonen röra 

sig i olika riktningar, eftersom det ger kunskap om vad intervjuobjektet anser vara viktigt och 

relevant (Bryman 2008:413). Uppfattningen efter mötet med Daniel Tedenlind var att 

intervjun blev mer ett samtal än intervju som var flexibelt och flöt på men var för den delen 

inte ostrukturerad utan snarare en lättsam semistrukturerad intervju, att intervjuerna uppfattas 

mer som samtal är karakteristiskt för informella intervjuer. Intervjun tog 36 minuter, den 

spelades in på mobiltelefon som noggrant testades inför intervjun (ljudkvalitet, batteriåtgång, 

inkommandesamtal), under intervjun förde jag även anteckningar. Efter intervjun skrevs den 

ut.   Som utlovat delgav jag Tedenlind resultatet för att överrensstämma att jag uppfattat 

realiteten på rätt sätt (Bryman 2008:132, 354f, 415; Grønmo 2006:161).   

 

Intervjun med Christina Thorstensson på regionförbundet genomfördes via telefon. Även 

denna intervju var semistrukturerad med mest öppna frågor som lämnade utrymme för 

vidareutveckling av vissa teman. Thorstensson svarade snabbt och koncist på frågorna, 

intervjun tog cirka 10 minuter. Fördelen med telefonintervju enligt Bryman (2008) är att 

känsliga frågor kan vara enklare att ställa eftersom intervjuaren och svararen inte är fysiskt 

närvarande. Eventuell kritik mot telefonintervju är att det inte är möjligt att se 

intervjuobjektets kroppsspråk eller hur intervjuobjektet reagerar på en fråga. Även minspel 
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och gester kan vara viktiga för intervjuaren att se för att förstå om objektet känner obehag, 

förvirring eller bryderi (Bryman 2008:433). Som hjälpmedel använde jag öronsnäcka för att 

kunna föra anteckningar. Enligt de etiska principerna informerade jag intervjuobjekten om 

undersökningens syfte, konfidentialitetskravet, det vill säg att ljudfilen och de utskrivna 

intervjuerna förvaras så att inte obehöriga kan komma åt den. Jag informerade även om 

nyttjandekravet som innebär att intervjupersonens svar inte kommer att användas för andra 

syften än denna undersökning, samt samtyckeskravet (Bryman 2008:131f).  

 

Jag använde även en fallstudie, fallet var Snäckedal eftersom ett antal händelser utspelat sig i 

Snäckedals kulturmiljö under 2011 som teoretiskt och empiriskt kan kopplas till studien 

(Bryman 2008:74; Grønmo 2006:96). Fallet är vad Bryman (2008) föredrar att kalla det 

exemplifierade fallet, det kan även kallas representativa eller typiska fallet. Fallet Snäckedal 

valdes eftersom det exemplifierar en mer generell kategori, nämligen en kulturmiljö som 

används för att locka besökare och invånare (Bryman 2008:77).  

2.4 Värdering av data samt uppsatsens generaliserbarhet 

Validitet syftar på datamaterialets giltighet i förhållande till de problemställningar som ska 

belysas (Grønmo 2006:230). Validiteten är tillfredställande om det är uppenbart att det 

insamlade materialet är värdefullt och träffande i förhållande till studiens intentioner (Grønmo 

2006:231). Reliabilitet kan förklaras utifrån tillförlitlighet, det vill säga hur resultaten från en 

undersökning blir den samma om undersökningen genomförs på nytt (Bryman 2008:49). 

 

Pragmatisk validitet innebär att validiteten är hög om studien utgör ett bra handlingsunderlag. 

Uppsatsen har en viss pragmatisk validitet eftersom det bildar underlag i och med att jag 

undersöker länsstyrelsens och regionförbundets arbeten i en pågående samhällsprocess. Jag 

undersöker och kommer fram till respektive undersökningsenhets fokusering och värdering av 

kulturarven, vilket ger goda underlag för utveckling och förvaltningsorganisationernas arbete 

och önskan (Grønmo 2006:235). 

 

Den externa reliabiliteten kommer med all säkerhet att skilja sig om en ny undersökning med 

samma ramverk skulle undersökas eftersom fenomenet jag undersökt är en pågående 

samhällsprocess, det är alltså inte stabilt eftersom det är omöjligt att frysa en social miljö 

(Bryman 2008:49, 352; Grønmo 2006:222). Reliabiliteten skulle även kunna skifta om andra 

personer intervjuades eftersom personernas uttalanden baseras på deras verkligheter. Däremot 
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är reliabiliteten hög precis nu utifrån länsstyrelsens arbete med bevarande och hållbar 

utveckling, samt regionförbundets kulturplan och arbete för regional utveckling. Att 

generalisera, eller med andra ord, se till den externa validiteten, är inte min intention med 

uppsatsen utan snarare att visa hur kulturarven värderas i förhållande till kulturturismens 

värde inom Kalmar län. Extern validitet väcker frågan om huruvida resultaten från en 

undersökning kan generaliseras utöver den specifika undersökningskontexten (Bryman 

2008:51, 352). De resultat jag får fram är konstanta svar som representerar Kalmar läns 

förhållanden under perioden då uppsatsen skrivits. Uppsatsens resultat speglar vår tid och kan 

ses som ett avtryck i en mycket större process som ännu inte är avslutad. 

 

3.  NATIONELLT FÖRANKRADE BEGREPP OCH TEORETISKA 

UTGÅNGSPUNKTER 

3.1 Redogörelse för kulturbegrepp 

Kulturarv, kulturmiljö, kulturlandskap och kulturvård kan vara svåra att särskilja därför ger 

jag här en kort introduktion till vad som skiljer dem åt, definitionerna kan problematiseras än 

mer men i denna uppsats stannar jag vid just definitionsbetydelserna. Stig Welinder menar att 

kultur är människors livsstil, värderingar och fysiska omgivning (Welinder 1993:47). 

Definitionen av kulturarv är mångtydig och kan i princip endast förklaras utifrån vem som 

betraktar och använder det, i vilket sammanhang och till vilket syfte. Kulturarv är en ständigt 

pågående process därför kan en historia som upptäcks och är angelägen i nutid tas in och bli 

en del av kulturarvet (Grundberg 2002:13; 2004:10). Kulturarv innefattar byggnader, 

fornlämningar och landskap men även immateriella ting som berättelser, traditioner och 

värden från tidigare generationer (1.raa.se). 

 

En kulturmiljö har formats med hjälp av människors inverkan över tid, även det är en ständigt 

pågående process. Kulturmiljö är ett värdefullt snitt av omgivningen, det kan vara en 

byggnad, en plats eller ett större landskap (1.raa.se; Welinder 1993:49). Ett kulturlandskap är 

det landskap människor färdas, bor och arbetar i. Ordet kultur betyder ”odling” och därför 

beskriver kulturlandskap även åkerbruket och boskapsskötselns landskap. Ett kulturlandskap 

är motsatsen till naturlandskap, det behöver inte vara avgränsat till ett specifikt rum som ofta 

kulturmiljöer är (Welinder 1993:50f).  
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Samhället är i ständig utvecklig och därför är det viktigt att bevara avtryck från dåtiden för att 

kunna påvisa kontinuitet bakåt i tiden för framtida generationer. Fornminnesvården fokuserar 

på förvaltning och förmedling av kunskapen om platsens historia. Enligt lag har människor 

som vistas i kulturlandskap gemensamt ansvar för vården av kulturmiljön, men oftast ligger 

det i markägarens intresse att se till att kulturmiljöer inte växer igen eller förstörs. På 

regeringens uppdrag har riksantikvarieämbetet i uppgift att vara pådrivande och samlande i 

kulturarvsarbetet samt att kulturarvet ska bevaras och brukas på bästa möjliga sätt. 

Riksantikvarieämbetet har även i uppgift att utveckla diskussionen kring kulturarv och koppla 

det till frågor om bland annat tillhörighet, utanförskap, makt och politik, samt hur det kan ge 

ett perspektiv på nuet och framtiden (1-3.raa.se).  

3.2 Internets möjligheter  

Sedan Internet blev en del av svenskarnas vardag har synliggörandet av kulturarven ökat. 

Marknadsföring över internet är en kostnadseffektiv metod och numer det strategiskt 

lämpligaste marknadsföringssättet för att locka turister genom en välarbetad hemsida. Internet 

möjliggör en direktkontakt med en specifik marknad eller företag och förkortar därmed 

planering av resan. En person som är välinformerad genom en hemsida integrerar bättre inom 

det lokala utbudet och den lokala kulturen på den nya platsen och hittar på så sätt enklare till 

sin produkt eller utvalda besöksmål (Bisht 2010:89; Tillväxtverket 2009:17,19; Hultman 

2007:152). Kartor i framförallt mobiltelefoner är nuförtiden relativt etablerade, i kartorna 

presenteras realtidsinformation som tabeller eller symboler i kartbilden och är till för att 

användaren lätt ska kunna navigera till sitt mål (Tillväxtverket 2010:57).  

 

Att sälja platser och upplevelseproduktioner via Internet har blivit en allt viktigare kompetens 

och praktik inom turismindustrin. Bra marknadsföring på Internet är avgörande för hur väl en 

destination lyckas locka till sig kapital i form av konsumenter och investeringar. Genom 

marknadsföring på Internet blir den marknadsförda platsen potentiellt tillgänglig på alla de 

platser med terminaler uppkopplade till Internet, även om den praktiska tillgängligheten 

begränsas av ekonomiska, politiska, sociala och kulturella faktorer, vilket grundar sig i att alla 

människor inte har möjligheten att använda tjänsten. Då en plats blir tillgänglig via Internet 

uppstår en global marknad och konkurrens mellan platsattributen, lyckad marknadsföring 

skapar rörlighet på platsen vilket leder till att det lokala utsätts för det globala, så kallad 

glokalisering (Hultman 2007:152f). Internet gör att sociala relationer upprättas och 

upprätthålls på distans, samhällen är sammankopplade och gränsöverskridande genom olika 
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nätverk, det kan liknas vid ett nätverkssamhälle. Informationsteknologin är den teknoligiska 

bas som dominerar ekonomins och kulturens sfärer som skapat en tydlig samhällsorganisering 

(Junemo 2007:195).   

3.3  Digitaliserade kulturarv  

EU-direktivet Inspire (Infrastructure for spatial information in Europe) syftar till att sprida 

och tillgängliggöra rumslig information. Enligt Inspire-direktivet får inte medlemsländerna 

begränsa allmänhetens tillgång till rumsliga datamängder och datatjänster om det inte finns 

särskilda skäl för det. EU-direktivet Inspire är implementerat i svensk lagstiftning genom 

”lagen och förordningen om geografisk miljöinformation” (geodata.se; 12.raa.se). På nationell 

nivå lyfter Socialdemokraternas och Folkpartiets kulturansvariga fram behovet av att 

digitalisera kulturarvet ytterligare. Den digitaliserade information är idag långt ifrån tillräcklig 

menar Christer Nylander (FP) och Berit Högman (S). Äldre kartor och information sätter 

igång tankar om egna förmågor, att ge människor sin historia är en viktig del av 

kulturpolitiken, menar Nylander. Högman menar att utan historien blir människor otrygga och 

det är därför viktigt att historien blir tillgänglig för alla (2.dik.se). Den 12 oktober 2011 

presenterade regeringen en digital agenda för Sverige vars mål är att styra landet mot att bli 

bäst i världen på att ta hand om digitala möjligheter. Kulturarvet tillhör alla och ska därför 

göras till en allmänning som underlättar tillgängligheten. Var och en ska kunna hitta sin egen 

historia vare sig det handlar om nyfikenhet eller forskarens jakt efter vetenskaplig kunskap. 

Målet att digitalisera kulturarvet kräver ekonomiska resurser, men i jämförelse kostar det lika 

mycket att digitalisera hela Europas ljudarkiv som att bygga 10 mil motorväg, därför ses det 

som en rimlig investering för framtida generationer (3.dik.se).  

 

Riksantikvarieämbetet är en nationell myndighet som ansvarar för frågor om kulturarvet. 

Organisationen lyder under kulturdepartementet och uppdragen fastställs av regeringen. 

Riksantikvarieämbetet tillhandahåller söktjänsten FMIS, även kallad Fornsök, som är en 

publik informationsverksamhet. Via Fornsök kan den som söker finna information om 

historiska lämningar, lämningstyper samt få antikvarisk bedömning. Genom en markering på 

en karta får även sökaren lämningens exakta position utmärkt i latitud och longitud. 

Beskrivningen av den historiska lämningen omfattas ofta av skisser, fotografier, hänvisning 

till litteratur och artiklar där lämningen är omtalad. Informationen uppdateras, och fylls på 

med information dagligen efter inventeringar. Idag finns cirka 1,7 miljoner fornlämningar på 

600 000 platser utmärkta på fornsöks hemsida. Fornsök har även ett bildbibliotek, 
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arkivservice, de bedriver även marknadsföring, sprider intern och extern kommunikation, 

publicerar böcker och ger ut två tidningar: Tidevarv och KMV-nytt. Den publika 

verksamheten riksantikvarieämbetet bedriver är framförallt de verksamheter de själva 

utvecklar för sitt eget fastighetsbestånd: Eketorp, Birka, Gamla Uppsala, Historiska Centrum, 

Glimmingehus, och Mälsåker. De förvaltar även ett hundratal andra kulturmiljöer runt om i 

landet. Till dessa platser utvecklas evenemang och program för att utveckla besöksmålen 

(Korsell och Källman 2008; 4.raa.se; 5.raa.se; 13.raa.se).  

3.4 För och nackdelar med digitaliserat kulturarv  

Den snabba Internetutvecklingen med ökat synliggörande av kulturarv till följd har breddat 

vägen för mer eller mindre seriösa aktörer, handeln med kulturföremål på internet är en 

lönsam marknad för båda dessa parter. Förr fanns information samlad på institutioner men 

idag kan vem som helst få information om föremål och platser som är värdefulla genom att 

studera auktionssajter och antikvariatssajter. Marknaden är internationell och höga priser och 

bristfälligt övervakade auktionssajter underlättar för oseriösa affärer (Korsell & Källman 

2008:37f, 63, 81f). 

 

2008 upptäcktes fler plundringar än vanligt på Gotland vilket gjorde att diskussionen om 

synliggörande kulturarv blossade upp. Nationellt sett reagerade flera mot att 

riksantikvarieämbetet lägger ut publik information om fornlämningar i form av kartor och 

skrifter på Internet. Under uppståndelsen beviljade riksantikvarieämbetet medel till 

länsstyrelsen på Gotland för pilotprojektet ”Ett plundrat kulturarv” som ska pågå mellan åren 

2009-2011. Syfte är att förebygga och stoppa plundring av fornlämningar och ska efter 2011 

ses som en förstudie på nationell nivå för att ta fram en metod för att förebygga, upptäcka och 

stoppa plundringen (10.raa.se). 

 

Under våren 2011 uppmärksammades en rättegång mot flera fall av skattplundring på 

Gotland. Förövarna dömdes för grovt fornminnesbrott till fängelse i 1 år för en av de tre 

huvudtilltalade, respektive tio och två månader för de andra. Domen är den första som dömt 

för grovt fornminnesbrott vilket gör den unik (8. www.raa.se). I samband med rättegången 

ifrågasattes återigen riksantikvarieämbetets publika sida Fornsök. På riksantikvarieämbetet 

hemsida går det att läsa: 
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”Svaret är att utan kunskap och information riskerar kulturarvet i högre utsträckning att 

förstöras och plundras. I kulturminneslagen står att det är allas ansvar att skydda och vårda 

vår kulturmiljö. Därför måste alla ha tillgång till information och kunskap om kulturarvet” 

(6.raa.se). 

 

Riksantikvarieämbetet menar att tillgänglighet via Internet är en tillgång. I Fornsök finns alla 

Sveriges kända fornlämningar och sidan är, enligt riksantikvarieämbetet, ovärderligt vid 

samhällsplanering, det ger även ett unikt underlag för forskning. Riksantikvarieämbetet har 

valt att dölja platser som är vanligt förknippade med skattfynd, i detta fall depåfynd det vill 

säga avsiktligt deponerade fynd i marken (ne.se). Ädelmetaller förekommer på fler platser än 

depåer men utan informationen skulle Fornsök förlora sitt syfte. Deras åsikt är att desto fler 

som känner till fornlämningar och vad innefattar kulturarvet desto mer skyddade är 

fornlämningar från skadegörelse och brott. Resonemanget vilar på att de som begår brott mot 

kulturminneslagen är kunniga inom arkeologi och duktiga på landskapstolkning. Ofta 

sammanställer de information från flera källor och gör avancerade analyser där Fornsök är en 

bricka i spelet men däremot inte det avgörande upphovet till plundring enligt 

Riksantikvarieämbetet. Även om Fornsök skulle tas bort, eller aldrig skulle funnits, hade 

plundring ändå existerat eftersom det finns en marknad för fyndföremål (6.raa.se; 7.raa.se).  

4. KULTURELL EKONOMI 

Tidigare sågs inte kulturarv som avgörande för ett områdes ekonomiska utveckling det sågs 

mer som en betydelse för människors välbefinnande och fritid. Många orter och regioner i 

Sverige är i dag forna industrisamhällen som så ofta brottas med höga arbetslöshetssiffror och 

lågt befolkningsantal. Det är vanligt att vid oroliga tider se tillbaka på dåtiden, till historien 

som inte är relevant för samtiden. Ofta blommar nostalgi och underhållning upp som tar sig 

olika former och uttryck. Kulturarvets innehåll utvidgas och historien anses inte längre vara 

avslutad utan når ända fram till nutiden. Den nya trenden för forna industriorter är att använda 

gårdagens aktiviteter till försörjning och som aktiviteter i upplevelseindustrin. Ett tydligt 

exempel på hur ett samhälles historia konsumeras är när bevarad historia och historiebruk i 

samhället används som resurs för turism och platsmarknadsföring. Att kulturarv utvecklas till 

en resurs och marknadsförs är ett tecken på en global ekonomisk utveckling. Kulturen tas 

överlag i bruk för turism och besöksnäring eftersom dem blir alltmer konsumtionsstyrd i en 

postindustriell ekonomi (Foghagen, Johansson 2007:144; Grundberg 2002:29; Grundberg 

2004:59f). 
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Jonas Grundberg menar att utvecklingen i världen de senaste 30 åren kännetecknas av en 

tilltagande kulturell, social och ekonomisk globalisering, vilka konsekvenser och effekter det 

för med sig för bruket av kultur och kulturarv går inte att tydligt se än (Grundberg 2002:9). 

Det västerländska samhället befinner sig i en övergångsfas från det ”organiserade 

kapitalismens samhälle” till det ”oorganiserades”. En standardiserad massproduktion av varor 

karaktäriserade länge samhället, vi känner igen den som Fordism och ”löpandeband 

produktion” som kopplas till den organiserade kapitalismens samhälle. Massproduktionen 

tilltog under efterkrigstiden när alltfler fick förbättrade levnadsförhållanden och det gick att få 

utlopp för en ökad köpkraft. De senaste decennierna har den ekonomiska produktionen bytt 

inriktning mot en mer flexibel specialisering som vi kallar postfordism. I det oorganiserade 

kapitalistiska samhället är arbetsdelningen mer flexibel i rummet och är länkad till 

globaliseringsprocesser och nätverk. Postfordismen innebär ett större utbud och fler 

valmöjligheter för individens konsumtion (Aronsson 2007:23ff). Den tidigare strikta, 

organiserade produktionen och infrastrukturen var tidigare hårt bunden till industriell 

kapitalism, men är idag mer flexibel och lättrörlig eftersom de geografiska begränsningarna 

successivt har upphört sedan informations- transport- och produktionsteknologin utvecklingen 

sedan slutet av 1960-talet. Den centrala marknaden och närheten till produktionsresurserna är 

alltså inte den avgörande faktorn längre för var en industri placeras, istället handlar det om 

hur utbildad arbetskraften är, hur lågt löner kan sättas, politisk stabilitet med mera. Därför ser 

vi i dag en spridning av produktion över världsdelar och regioner, vilket medfört att 

förhållandet, centrum- periferi inte är av lika stor betydelse som tidigare (Elbe 2007:150; 

Grundberg 2004:30). Plats för produktion har alltså blivit valbart vilket resulterat i 

avindustrialisering i Nordamerika och Europa men har lett till industrialisering i andra 

världsdelar. Delar av Nordamerika och Europa har istället blivit centrum för en mer 

”sofistikerad” ekonomi som berör marknadsföring, företagsledning, produktutveckling, 

forskning och utbildning. Den så kallade sofistikerade ekonomin söker sig till attraktiva 

regioner där utbildning, humankapital och infrastruktur finns (Grundberg 2004:31).  

 

I samhällsdebatten de senaste åren har kulturområdet lyfts fram och uppmärksammats i flera 

sammanhang. Både regeringen, turistrådet och svenska institutet har poängterat vikten av 

kultur för att stärka bilden av Sverige. Kulturen är även viktig för regional tillväxt och 

utveckling. Utvecklingen sker i samband med samhällsskiftet, som går från att ha varit ett 

industrisamhälle till upplevelsesamhälle. Ett tecken på detta är att ekonomin för kultur och 
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nöjesindustrin har fyrdubblats de senaste fyrtio åren. Anledningarna kan vara flera men 

generellt sammanfattas de i två pågående processer: det främsta är att kulturen har blivit 

ekonomiskt driven, så kallad ekonomisering av kulturen. En annan orsak kan vara att affärsliv 

och socialt liv alltmer fylls med kultur, det vill säga en kulturalisering av ekonomin (Aronsson 

2007:16; Zambrell 2007:228). 

 

Kulturarv används idag alltmer som en utvecklingsstrategi för ett område, dels för 

besöksnäringens växande roll och dels för platsmarknadsföring, det är en resurs som för 

vinning bör konsumeras. Kulturarv ses som ”kulturellt kapital” som marknadsförs allt 

kraftigare av länder, städer, regioner och landsbygdsområden. Ekonomin har gått från att vara 

produktionsbaserad till att vara konsumtionsstyrd till stor del, därför marknadsförs och 

utvecklas det kulturella kapitalet för konsumtion i en expanderande kultur- fritid- och 

turistindustri, kulturarv blir en säljande upplevelseproduktion. Ett rikt och välutvecklat 

kulturliv anses vara avgörande för om en region ska kunna delta i eller stå vid sidan av 

ekonomisk och regional utveckling. Det är inte bara kulturturismen som regioner vill locka 

genom marknadsföring av lokala kulturarvsresurser det ses även som en resurs för att locka 

inflyttning och företagsetableringar (Braunerhielm 2006: 53; Elbe 2007:150; Grundberg 

2002:9, 11, 38; Grundberg 2004:28).  

 

Att använda kultur i regionalpolitik är ett fenomen som uppmärksammats sedan 2001, enligt 

Foghagen och Johansson (Foghagen, Johansson 2007:142). Kulturens ökade betydelse för 

regionalutveckling de senaste åren har gjort att lokala platsers roll, identitet och inkomstbas 

har förändrats i det postindustriella samhället. Platser konkurrerar med andra platser om 

utrymme på en större handelsarena. I dag är en plats roll inte bara lokal, den utgör inte bara 

basen för hem och arbete, platsen är istället en annonsplats i synliggörandets ekonomi, vars 

syfte är att synas för att finnas. Synliggörande som marknadsföring är beroende av platsens 

lokala särdrag för att locka besökare (Foghagen, Johansson 2007:144). Inom 

regionalpolitisken diskuteras det flitigt kring kulturens värden för att utveckla attraktiva och 

dynamiska miljöer (Aronsson 2007:30f). 

4.1 Kritik mot kulturell ekonomi 

I vårt postindustriella samhälle är ekonomi och kultur ofta sammanflätade och de båda 

tillsammans förknippas med expansion och en ständig ackumulering för ackumuleringens 

skull. Expansion sker genom att hitta nya marknader (nya kunder på nya platser), skapa ett 
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nytt behov hos människor (att producera ett ständigt flöde av ändrade, nya och fler varor) 

(Aronsson 2007:19; Mels 2007:57). Vissa menar att begreppen kultur och ekonomi är på väg 

att lösas upp då varken kultur eller ekonomi fungerar som separerade delsystem i dagens 

samhälle. Den sammanflätade konstruktionen är inte konfliktfri, de finns de som menar att 

ekonomin har krupit in i kulturens finrum, bland annat genom marknadsföring, vilket upplevs 

för vissa kulturarbetare som problematiskt. Ett annat problem är när kulturarv används i plats 

och produktionsmarknadsföring, i dessa fall menar kritiker att kulturarvet förenklas. I de 

flesta fall handlar kritiken om att kulturen kommersialiseras, det i sig är del i en större 

samhällsprocess, nämligen ekonomiseringen av samhällens alla sfärer (Aronsson 2007:16).  

 

Ett kulturarv berättar en specifik lokal historia, men utvecklingen av kulturarvsfaktorn oroar 

framförallt de som arbetar inom kultursektorn. Utvecklingen bör, enligt Lotta Braunerhielm 

ställas i kontrast till historien och värderingen av kultur och kulturarv. Kommersialiseringen 

och varugörandet av kulturarv har kritiserats bland annat för att kulturarv och identiteter 

användas för att marknadsföra lokalsamhällen. Braunerhielm menar att varugörandet av 

kulturarvet kan leda till att den kulturella diversifieringen kvävs, vilket inbjuder den lokala 

befolkningen att identifiera sig med den mest stereotypiska och enkla bilden av kulturen. 

Kulturarvsplatser homogeniseras av marknaden när den anpassas till turismindustrin. 

Homogenisering är en dimension av globalisering som innebär att en plats attribut får en mix 

av lokala och icke-lokala influenser, det är ett resultat av kontakt med världen bortom den 

lokala platsen (Aronsson 2007:110; Braunerhielm 2006:66f; Daniels 2008:468).  

 

I samband med samhällets postindustriella utveckling har människors vardagliga 

rörelsemönster ökat, de har ett större geografiskt aktivitetsrum och ett mer omfattande socialt 

nätverk än tidigare. Detta gör att platser idag karakteriseras i högre grad av ett mixat tillstånd 

eftersom människor reser, och flyttar, möts och skiljs. Detta skapar en pluralism av kulturer 

(parallella), eller hybridiserade kulturer på platsen (Aronsson 2007:110f). Dagens samhälle är 

påverkat av globala processer men trots det utgör platser bas för socialt liv och kulturella 

sammanhang (Aronsson 2007:108, 110).   

 

Kulturarv används idag som både resurs för kulturell identitet, platsmarknadsföring och 

kulturturism, vilket gör att det här sker en konflikt mot bevarandet av kulturarv och 

kulturmiljöer. Grundberg menar att kulturarvsförvaltningar allt oftare hamnar i mitten av 

politiska och ekonomiska intressen som vill använda kulturarv för nutidspolitiska, 
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ekonomiska och ofta motstridiga syften. Kulturarvet har sammanfattningsvis alltmer fått en 

ekonomisk betydelse, detta innebär två faror för kulturarvet själv: 1. Turism 2. 

Antikvitetshandel. Turism är idag den i särklass snabbast växande näringsgrenarna i världen. 

Faran ligger i slitaget det för med sig som utpekade kulturarvsobjekt eller kulturmiljöer. En 

kulturarvsförvaltning måste väga mellan ekonomi och bevarande. Enligt Grundberg bör en 

ansvarsfull kulturförvaltning prioritera bevarande av kulturarv även om det medför bistra 

konflikter med lokala planeringsintressen och näringsidkare. Enligt Grundberg finns risken att 

ekonomiska utvecklingsintressen inte tar hänsyn till långsiktigt bevarande, skulle en plats 

falla i värde på grund av överexploatering skulle det stå tusen åter att besöka. 

Antikvitetshandeln är den andra faran som dessutom är en av de största affärsverksamheterna 

i världen (Grundberg 2000:108f; Grundberg 2002:41, 51f).  

4.2 Synliggörande geografi 

När en region marknadsför en plats innebär det att regionen målmedvetet synliggör vissa 

aspekter av platsen. När vissa aspekter synliggörs, osynliggörs andra. Syftet med 

marknadsföring varierar men ofta handlar det om att förflytta konsumtion eller attrahera 

köpkraft, platser blir konsumtionsobjekt. Är inte vissa platser i området attraktivt får de inte 

någon plats i synliggörandet av platsen, detta kallas att göra sitt landskap ”selektivt klibbigt”, 

det vill säga fläckvis attraktivt. Det lokala globaliseras när platser marknadsförs på Internet, i 

och med det kan en hybrid turism uppstå. I hybridiseringssituationen gäller det i mediet att 

skapa ett känslomässigt band mellan turisten och platsen, det gäller att göra platsen ”klibbig” 

(Hultman 2007:147f, 152ff).  

 

Ofta riktar sig marknadsföring av platser till tre breda målgrupper, den första är näringslivet, 

det vill säga företag som vill investera och etablera verksamhet på en plats. Den andra 

målgruppen innefattar turister och besökare. Den tredje kategorin är potentiella invånare, i 

första hand med god ekonomi, med andra ord goda skattebetalare. För turisten kan 

marknadsföring av destinationer och platser liknas vid att befinna sig framför ett globalt 

smörgåsbord av konsumerbara platser. Att anordna evenemang för att locka attraktiva och 

viktiga kundsegment som företag, investerare och resursstarka turister är en kursändring som 

skett i det politiska styret över platser. I konkurrensen pekar regioner på sin unika karaktär, 

vilket är ett globalt recept vars ingredienser är att framhäva den lokala historien och kulturen, 

fräsch miljö, shoppingmöjligheter och nattliv. För ett lyckat levebröd krävs en kombination av 

dessa alternativ (Mels 2007:117f). De ekonomiska klyftorna blir på grund av det alltmer 
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märkbara i vissa fall, men det ses som ett pris värt att betala om platsens ekonomiska position 

gynnas (Aronsson 2007:108, 110; Hultman 2007:28f, 31).  

4.3 Från lokal till glokal 

Globalisering har sedan 1990-talet blivit ett etablerat begrepp, begreppet har gjort att 

betydelsen av plats förändrats vilket grundar sig i att det ”lokala” ställs mot det ”globala”. 

Vissa forskare menar att tid och rum ska samexistera som ett och inte skiljas åt. 

Globaliseringen har gjort att platser i världen inte längre kan ses som diskreta bitar av mosaik, 

platser bör istället ses som delar i ett globalt system där alla platser ses som mötesplatser med 

sociala relationer, interaktioner, processer och där reproduktioner strålar samman. Detta är 

möjligt eftersom den totala rörligheten har ökat, både den fysiska (transporten av människor, 

varor och material), och icke-fysiska rörligheten (kommunikation som baseras på 

digitalisering). Rörligheten blir allt mer en valmöjlighet i konkurrens mellan företag som drar 

ner priser, däremot är rörligheten ojämnt fördelad och baseras på kön, etnicitet och social 

position, det vill säga ”maktgeometri”. Innan globaliseringen var kontakten mellan människor 

på skilda platser mer sparsamma och på så vis mer avskilda från varandra. Hur vi idag ser på 

vår mänskliga existens och vårt existentiella förhållande till vår omgivning blir allt mer 

komplicerat och har förändrats med globaliseringen, vår individuella identitet är inte möjlig 

att se som sprungen ur det lokala utan snarare sprungen ur det ”glokala” (globala-lokala) 

eftersom platser omges av mobilitet som förbinder varje plats med omvärlden. En plats 

förändras kontinuerligt, rum och platser blir då sfärer av möjligheter och förutsättningar för 

mångfald. En plats kan aldrig sluta att vara, den befinner sig i ett ständigt blivande genom alla 

de relationer som befinner sig vid den med nätverk av människor och icke-människor som 

förbinder det nära och det avlägsna i tid och rum (Hultman 2007:20f, 22f, 256).    

4.4 Kulturturism 

Samhällsförändringarna i Sverige började enligt Jonas Grundberg när Sverige gick in i djup 

finanskris i början av 1990-talet. Många industrier i flera regioner omstrukturerades eller 

lades ner vilket gjorde att en mängd arbetstillfällen försvann. Trots en viss förbättring mot 

slutet av 1990-talet har de aldrig återskapats. Detta är känt som Sveriges avindustrialisering 

och vi bevittnar nu en ny ekonomi med andra vägar än industri som inkomstkälla, ett sätt är 

att använda kulturarv som i kommersialiseringsprocesser (Braunerhielm 2006:192; Grundberg 

2002:48).  Kulturturism är den turism som ingår i lokal eller regional kultur och kulturarv, det 

kan vara historiska miljöer i städer, kulturlandskap, industriminnen, museer, arkeologiska 
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kulturminnen med mera. Begreppet kulturturism är brett och det är svårt ge en exakt 

beskrivning av vilka delar det innefattar (Grundberg 2002:42f).  

 

Upplevelseproduktion är ett samlingsbegrepp för olika branscher. I produktionen finner vi 

bland annat kommunikation/reklam, turism och konst. Upplevelseindustrin växer snabbt och 

sysselsätter idag 370 000 personer i Sverige. Siffran kan jämföras med skogs-, kemi-, gruv-, 

och stålindustrin som sysselsätter 270 000 personer. Den största sysselsättningen utgörs av 

turismsektorn, som är en snabbt växande näringsgren. År 2002 hade turismen 126 000 

sysselsatta och näringen hade ökat med 34 % sedan 1995 (Foghagen, Johansson 2007:140). 

Bara under 2010 ökade turismens totala omfattning med 3,2 %, till nästan 255 miljarder 

kronor i Sverige. Sedan 2000 har turismen skapat omkring 31 300 nya arbetstillfällen, en 

ökning med nästan 24 procent, i jämförelse har den totala sysselsättningen under samma 

period i Sverige har ökat med fem procent (tillvaxtverket.se).   

 

Turism ses av vissa regioner som en industri för att uppnå vissa mål som till exempel 

ekonomisk tillväxt och regional utveckling för att öka den finansiella drivkraften. Kulturarv 

som en medvetet marknadsförd produkt är ofta ett medvetet val av en stads eller regions 

ekonomiska omstrukturerings- och utvecklingsstrategier. I dagens ekonomi ses en regions 

kulturarv som dess kulturella kapital om det marknadsförs väl för att locka verksamheter och 

en övre konsumtionsstark medelklass. På hemsidor, genom broschyrer, kampanjer och 

evenemang av olika slag försöker kommuner, regioner och städer sticka ut och marknadsföra 

sig i positiv bemärkelse (Elbe 2007: 150; Grundberg 2000:38; Hall: 2000:25).  

 

Att utnyttja historiskt värdefulla platser kan resultera i en växande lönsamhet, en 

lokalplanering som inte använder sig av kulturarven i framtidsvisioner kan missa skillnaden 

mellan regionens framgång och misslyckande. En vanlig strategi som används är att förstärka 

eller framhäva ett områdes speciella kultur, det gäller i processen att den lokala traditionen, 

det vill säga, traditioner och kulturella produkter och aktiviteter tolkas som genuint och 

attraktivt i marknadsföringen (Elbe 2007:159; Grundberg 2000:38f).  Att utveckla en i vissa 

ögon idyll till en turistattraktion är inte konfliktfritt. Att dessutom föreställa platsen som orörd 

bli än mer problematisk när utveckling av turism ofta kräver att platsens karaktär förändras 

genom nybyggnationer och exploatering. Utveckling som innebär en förändring för boende 

eller sommargäster ses ofta som negativt, de uppskattar den äldre kulturmiljön. Boende vill i 
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stor utbredning inte ha turister i närheten, därför är det vanligt att de motsätter sig utveckling 

av den fysiska miljön för turismens gynnande (Elbe 2007:155f). 

4.5 Turism och hållbar utveckling 

Hållbar utveckling är en av de viktigaste planeringspolitiska frågorna i vår tid. Planering av 

turism avgör vem som är vinnaren och vem som förlorar i utvecklingsprocessen (Hall 2000:1, 

4, 6, 15). Innan begreppet hållbar utveckling myntades i turismkretsar användes 

interpretation, utgångspunkten i begreppet är att få besökare att bli mer varsamma med natur 

och djur, skapa en förståelse för naturlandskapet. Metoden användes först av nationalparker i 

Amerika, men metoden vidgades och omslöt senare även kulturlandskapen. Likt reklam 

försöker den som interpreterar platsen eller företeelsen att provocera, relatera och avslöja, det 

är byggstenarna som används i interpretationsmetoden (Elbe 2007:143). Syftet är att 

besökaren ska bli känslomässigt engagerad och samtidigt lära sig något som vederbörande 

inte känner till (Elbe 2007:142).  

 

Överlevnad idag handlar om att exploatera attraktiva platser och visa upp dem för turister, 

men det bör ske på ett sätt som inte föröder den resurs som tas i anspråk. Förmågan att förstå 

ett kulturlandskap handlar om att se vilka potentiella resurser det har för turismproduktion och 

hur en sådan produktion sedan kan formas sa att resurserna inte förstörs. Hållbar utveckling 

förknippas ofta med FN konferensen i Rio de Janeiro 1992 där syftet var att framställa 

riktlinjer för miljö och hållbar utveckling. Begreppet hållbar utveckling fick då tre 

dimensioner som ska samspela med varandra och ses ur lokalt, regionalt och globalt 

perspektiv. Dimensionerna är; ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Idag måste alla 

företag ha en miljöplan, för destinationsutvecklare gäller det att hitta en balans mellan att 

tillgodose resenärers och besökares behov och önskningar, det ska vara en god miljö för 

människor och natur och en välmående turismförening för att uppnå en hållbar 

turismutveckling. Turismutvecklingen är en del av samhällsutvecklingen och därför är det 

viktigt att även den offentliga sektorn genom regeringen och riksdagen förses med lagar och 

förordningar som styr verksamheter och människorna mot ett mer uthålligt samhälle (Elbe 

2007:74f, 78, 145).     

 

5. BROTT MOT KULTURMINNESLAGEN 

När brott mot kulturminneslagen begås talas det om förlust för vetenskap, kulturarvet utarmas 

och förhistorien blir svårare att förstå sig på. Brotten begås vanligtvis genom plundring eller 
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det som kallas åverkansbrott, det vill säga genom att ändra, rubba, flytta eller skada en fast 

fornlämning. Det kan även röra sig om förfarande utan tillstånd, vilket är vanligt 

förekommande vid markexploatering. Att bruka en metallsökare utan tillstånd är ett brott mot 

kulturminneslagen även om sökaren inte ger utslag, förbudet återfinns i 

fornminneslagstiftningen. Den som vill kan lokalisera värdefulla platser genom digital 

information på bland anat Fornsök, men det är långt ifrån alla fornlämningsområden som 

innehåller något av värde, därför har metallsökare blivit vanligt förekommande i jakt på fynd. 

Det är svårt att få fast gärningsmännen eftersom fornlämningarna ofta är skyddade av buskage 

vilket gör att de ofta kan arbeta relativt ostört (Brå 2007:5; Korsell & Källman 2008:9, 23, 

66f; 11.raa.se). 

 

Fyndbrott har ofta ekonomiska motiv eftersom de grävs upp och säljs på marknaden. Den 

illegala handeln med kulturföremål är efter narkotika-, trafficking och vapenhandel den som 

genererar mest pengar i världen, summan uppgår till flera hundra miljarder globalt sett och 

växer för varje år. Det är väldigt svårt att uppskatta omfattningen av plundring i Sverige, både 

vad gäller vrakfynd och fasta fornlämningar på land, men de bör vara relativt omfattande 

eftersom de ofta saknar skydd och tillsyn. Brotten innebär inte bara att fynd försvinner från 

sin kontext utan även skador på den fasta fornlämningen. Om det inte går att koppla ett 

plundringsfynd till en specifik plats, är det svårt att fälla någon för brott. Samma sak gäller 

vid möjlig plundring i form av gropar i marken, ingen kan veta vad som fanns i marken från 

början eller om något hittats. Föremålen säljs ofta utan proveniens, det vill säga utan uppgift 

om när, var och hur de hittades (Korsell & Källman 2008:65, 69f). 

 

I Sverige är skogsjordbruk, jordbruk och annan exploatering av mark det största hotet mot 

kulturarv och fornlämningar. Ofta är entreprenörer medvetna om att länsstyrelsen måste 

kontaktas innan de gör inverkan på fornlämningen. Det som är anmärkningsvärt i dessa fall är 

att länsstyrelsen som står för tillsynen av kulturminneslagen ofta gör upp i godo med 

markägaren eller exploatören vid brott. Det kan leda till att fornminnesbrott ses som ett 

mindre uppsåtligt eller allvarligt brott av de som begår dem och att länsstyrelsen accepterar 

okunskap och nonchalans. Orsaken till acceptansen kan vara att det saknas riktlinjer i 

hantering och handläggning av brotten och för att undvika oönskade konflikter mellan 

samhällsintressen. Riktningen bör stötta och skapa positiva kontakter men också öka riskerna 

för de som begår brott (Brå 2007:5; Korsell och Källman 2008:71).   
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Trots att plundring är svårupptäckt finns ända ett känt mönster, vid åkermarker finns ofta 

överodlade boplatser eller gravfält där det ofta förekommer skattfynd av ädelmetaller. 

Åkermarken riskerar att plundras vid varje ny plöjning eftersom kulturlagret rörs om och nya 

föremål förs upp till ytan. Brotten sker ofta när åkrarna är nysådda, i april och maj. Markytan 

är då jämn och enkel att söka av, nätterna är ljusa och korta, ofta sker plundringen i samband 

med fullmåne. Samlad rapportering från landets myndigheter tyder på liknande mönster 

nationellt, men Brottsförebyggande rådet (Brå) menar att det nästintill är omöjligt att få tag i 

plundrarna om inte vissa utsatta områden sätts under bevakning (Brå 2007:5).  

 

Brå skriver i sin rapport 2007:5 att kulturarvet ska skyddas enligt nationell och internationell 

lagstiftning. Rapporten tyder på att det inte finns en klar bild av brottens omfattning och att 

tillväga gångsättet för att lösa brotten inte är optimalt: ”… mycket talar för att vi inte lyckas 

särskilt väl med uppgiften. Bättre kunskap om fornminnesbrott och om brottslighetens 

omfattning och struktur ger bättre möjligheter att utforma ett adekvat skydd av vårt 

kulturarv” (Brå 2007:5). 

 

För att få fatt i skattjägarna krävs kunskap, engagemang och resurser från polisens sida, ett 

samarbete med kulturmiljövården och nära kontakt med markägare. Enligt Brå behövs från 

tillsynsmyndigheternas sida, ett effektivt samarbete med markägare och exploatörer, mot 

gärningsmännen gäller en mer effektiv brottsbekämpning. Kunskap och tydliga riktlinjer är 

nyckelorden som förutsätter ett samarbete mellan myndigheter. Polisen i Sverige har tillsatt 

personer på rikskriminalen för att övervaka och samordna kulturarvsbrott, de arbetar 

tillsammans med riksantikvarieämbetet, bland annat har de tagit fram en checklista för 

handläggning av kulturarvsbrott för polis, åklagare och länsstyrelserna. De som arbetar med 

kulturarvsbrott har ofta liten kunskap inom området eftersom de sällan stöter på den typen av 

brott under karriären och för att bestämmelserna om kulturarvsbrott är spridda på olika håll i 

lagstiftningen. Enligt Brå upplevs en viss förvirring och tveksamheter mellan olika aktörer 

vems ansvar och befogenheter som hör till vem i frågan om brottsbekämpning, tillsyn och 

kulturvård. Det råder en osäkerhet i frågan om vem som ska agera och hur, det som därför 

efterfrågas är ledning, styrning och riktlinjer. Kulturvården känner ofta en frustration eftersom 

brottsbekämpande myndigheter inte verkar ha intresse att lösa brotten eller den kunskap som 

krävs för att utreda brottsmisstankarna, samtidigt som omständigheterna gör det svårt att lösa 

brotten. Frustrationen ligger även i den korta preskriptionstiden som är 2 år, ofta hinner inte 
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polis och åklagare utreda brotten förens innan de preskriberas (Brå 2007:5; Korsell & 

Källman 2008:67, 71; www.svenskpolis.se). 

5.1 Vad säger lagen? 

Sveriges fornminneslag är värdens äldsta och härstammar från 1666. Syftet med lagen då var 

att vårda, bevara och lyfta fram historien men även att stärka bilen av stormakten Sverige som 

anrik nation. Idag ses fornminnena däremot som ankaret i den moderna samhällsutvecklingen 

och i propositionen talas det om en successivt höjd levnadsnivå och en förändrad yrkeskultur 

som medverkar till att konsumtionsmönster och levnadsvillkor förändras (Brå 2007:5). 

Enligt lag är kulturmiljön vårt gemensamma ansvar, är fornlämningen av mer kulturhistoriskt 

värde eller vårdkrävande kan länsstyrelsen i vissa fall satsa pengar på fornlämningens vård 

men ofta är det markägaren som tar det främsta ansvaret för kulturmiljön. Lagen (1988:950) 

om kulturminnen m.m. skyddar fasta fornlämningar och motsvarar det område som behövs 

för att bevara lämningen. Samhället och landskapet är i ständig förändring och det är därför 

inte möjligt att bevara och skydda alla fornlämningar. Om länsstyrelsen beslutar att ta bort en 

fornlämning bekostas den arkeologiska undersökningen och borttagandet av exploatören. 

Brott som rör åverkan är vanligare än fyndbrott bland de upptäckta brotten, enligt statistik 

från Brå. Anledningen kan vara att en rubbning av en fornlämning lättare syns än plundring, 

där det i vissa fall inte kan bevisas att ett föremål faktiskt har hittats och grävts upp. Antalet 

domar tyder inte på en ökning av plundring och åverkansbrott utan snarare att de ligger jämnt 

utspridda över en 30 års period. 1991 skärptes straffet för grovt fornminnesbrott till högst fyra 

års fängelse, samtidigt avkriminaliserades försök och förberedelse till fornminnesbrott (Brå 

2007:5; notisum.se; 11.raa.se).  

6. REGIONAL NIVÅ: KALMAR LÄN 

Från att ha redovisat nationellt förankrade teoretiska begrepp sker nu en övergång till regional 

nivå. Regionförbundet och länsstyrelsen i Kalmar län har gemensamt att de följder de 

nationella kulturpolitiska målen, därför inleder jag detta kapitel med en redogörelse av 

innebörden, efter det kommer sker en närmare genomgång av länsstyrelsen och 

regionförbundet i Kalmar län. 

 

6.1 De nationella kulturpolitiska målen  

De kulturpolitiska målen är fundamentet för kulturpolitiken som ska ge kulturen bättre 

förutsättningar att prägla samhällsutvecklingen och att med kraft möta framtidens möjligheter 

och utmaningar. För att målen ska uppnås ska kulturpolitiken:  
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• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande 

förmågor, 

• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, 

• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,  

• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan inom  

kulturområdet, 

• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. 

 

Kultur för alla stärker och inspirerar enskilda individer samtidigt som den utvecklar samhället 

som helhet. Kulturpolitikens grundläggande uppgift är att kulturen ska vara dynamisk, 

utmanade och obunden. Materiella och ekonomiska hänsyn behöver vägas mot djupare 

mänskliga, sociala och kulturella värden, därmed bidrar kulturpolitiken med att sprida och 

förankra en humanistisk människosyn i samhället. Målet är att alla samhällsmedborgare ska 

känna sig delaktiga i kulturlivet, de ska känna att de har en möjlighet att påverka. Det som 

anses vara kvalitet varierar mellan tid och rum, genre till genre, mellan grupper och individer, 

därför ska de som skapar kulturen i samhället ha en nyckelroll i den ständigt pågående 

diskussionen om vad som anses kvalitet inom kulturområdet (regeringen.se).  

 

Kulturpolitikens kärnuppgift är att främja ett levande kulturarv. Kulturarvet är lika 

mångfacetterat och mångbottnat som samhället själv. Kulturarvet skapar perspektiv på 

samhället och dess utveckling samt berikar människors liv. Kulturarvet tillhör alla och bör ses 

som tillgång för samhället som bidrar till förnyelse och utveckling. Det är viktigt att svensk 

kultur når utanför landets gränser och att Sverige är öppna för impulser från andra länder. 

Öppenhet inspirerar både publik och kulturutövare och kan ge nya kunskaper och perspektiv. 

Ökade internationella kontakter har lett till att samhället blivit interkulturellt med en 

blandning av uttryck och erfarenheter på både individ och samhällsnivå, detta interkulturella 

utbyte har en stor betydelse för kulturlivets utveckling (regeringen.se).     

 

6.2 Länsstyrelsen i Kalmar 

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som agerar som länk mellan människor, kommuner, 

regering, riksdag och centrala myndigheter. Länsstyrelsen i Kalmar län arbetar för en hållbar 

livsmiljö för invånare och besökare. Kulturmiljön är en del av länets historia som ska leva 
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vidare eftersom den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för omvärlden. 

Arbetet för kulturmiljön bottnar i de nationella kulturpolitiska målen och i de statliga 

kulturmiljömålen, därutöver anger regeringen årligen i det så kallade regeringsbrevet mål för 

det kommande årets verksamhet (8-9.lansstyrelsen.se). 

 

2010 kom uppgifter från Gotlands länsstyrelse att det fanns indikationer på plundring av 

allvarlig grad som hotade Öland, det ledde till att även länsstyrelsen i Kalmar län, tillsammans 

med polis, åklagare, Kalmar läns museum, LRF och hembygdsförbundet har upprättat ett 

liknande projekt som det Gotlands län har, för att förebygga och stoppa plundring. Projektet i 

Kalmar län går under namnet ”Skattskyddsprojektet”. Tanken med projektet är att 

länsstyrelsen ska gå över kända fornlämningsområden med metalldetektor. De utvalda 

platserna väljs efter hur välkända de är, hur lätt det går att få tag i information om platserna 

samt hur avskilt och ostört de ligger i terrängen. På detta sätt räknar länsstyrelsen med att få 

en bild av hur omfattande plundringen verkligen är och rädda de fynd som ännu inte hittats av 

skattjägarna (6.lansstyrelsen.se; 10.raa.se).  

6.3 Regionförbundet i Kalmar län 

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och 

utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad, med offentliga 

aktörer, näringslivet, ideella verksamheter och länsinvånarna som målgrupp 

(regionforbundet.se).  

 

Länskulturen har en oerhörd potential där kulturarvet tydligt kopplas till besöksindustrin. 

Enligt regionförbundet ska kulturen vara den samordnande kraften och hävstången i Kalmar 

läns utvecklingsprocess, samt vara en integrerad del i samhällets olika uppdrag och 

verksamheter. Kultur och kulturarv ska vara en självklar del av näringsliv, besöksnäring, 

utveckling och alla människors vardag och fest, enligt regionförbundets mål 2008. För att 

kulturen ska kunna integreras i länets samhällsutveckling behövs en samverkan mellan 

kulturaktörer och myndigheter, kulturaktörer och näringsliv (Kulturens roll i regional 

utveckling i Kalmar län).  

 

Kalmar län strävar efter att bli kulturhuvudstad 2014, länet har därför en offensiv 

utvecklingsstrategi där upplevelsenäringen ses som utvecklingskraft, det ska finnas 

samverkan mellan näringsliv och kulturliv, stärkt kulturföretagande och regionalt samarbete 
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över gränserna. Ur ett europeiskt perspektiv är länets kulturarv levande och unikt, egenskaper 

som ska ge länet sin profil. Kalmar län har redan kommit långt i användandet av kulturarvet 

och har oanade möjligheter att få ännu mer internationell uppmärksamhet (Kulturens roll i 

regional utveckling i Kalmar län). 

 

Kalmar läns kulturplan publicerades 2011 av regionförbundet i samverkan med landstinget, 

länsstyrelsen, kommunerna, länets kulturinstitutioner och konsulenter, organisationer, 

föreningar och länsinvånare. I kulturplanen betonar regionförbundet att Kalmar läns kultur 

och kulturmiljö har stor betydelse för sysselsättning, utveckling och attraktivitet. Länets 

viktiga och välkända noder för lokal och regional utveckling är den dubbla befästningsstaden, 

regalskeppet Kronan och Mars, bronsålderslandskapet i Tjust, smalspåret i Västervik - 

Hultsfred, norra Ölands järnålderslandskap och världsarvet som Södra Ölands 

odlingslandskap utgör. Platserna utgör en bra förutsättning för innovation, förnyelse, 

entreprenörskap och företagande. Kulturarv i länet ska synliggöras och göras tillgängligt så 

länsbornas och besökarnas historiemedvetna och engagemang kring historiens kulturarv 

stärks, därför är det enligt regionförbundet viktigt att utveckla upplevelsekvaliteten vid 

besöksmålen (Kulturplan Kalmar län 2012-2014).   

 

Intresset och kunskapen om kultur har den senaste tiden ökat bland länets politiker, som ett 

resultat av detta har styrelsen i regionförbundet Kalmar län beslutat att ge kulturen en central 

roll i den regionala samhällsutvecklingen. Det krävs att kulturens roll stärks och tydliggörs för 

att den ska kunna spela en strategisk roll för regionens utveckling. Utvecklingsarbetet bygger 

på levande engagemang hos de aktörer i regionen som ser kulturens värden ur olika 

perspektiv, därför ska aktörernas position stärkas. För att attrahera nya aktörer, verksamheter 

och tillgångar till Kalmar län krävs att länets nationella och internationella position stärks och 

utvecklas (Kultur med nya ögon).  

 

Utvecklingsstrategin för länet går att läsa i rapporten ”Kultur med nya ögon”, den fokuserar 

på attraktivitet och tillväxt för kulturområdet där Kalmar län har fått en central roll för 

tillväxt, utveckling och livslångt lärande. I grunden ligger Kalmar läns kulturarv vars 

egenskaper och värden tas tillvara på och används i arbetet för ett hållbart samhälle (Kultur 

med nya ögon).  

 



30 

 

Regionförbundets vision är att mellan 2012 och 2014 stärka besöksnäringen med hjälp av 

länets kulturarv. Kalmar läns attraktivitet och öppenhet för invånare och besökare ger ökad 

mångfald vilket är ett villkor för utvecklingen av kulturarvet, kulturlandskapet och de 

kulturhistoriska miljöerna. En utmaning är att ta tillvara på mångfalden och utveckla 

kulturarvet så det kan komma alla till del, detta genom berättande och digitalisering för att 

sprida kunskapen om vårt kulturarv. Länet ska bättre marknadsföra upplevelser och aktiviteter 

samtidigt som en långsiktig hållbar tillväxt skapas, en tanke är att lansera kulturutbudet via en 

internetbaserad kulturkalender för att attrahera invånare, besökare och möjliga inflyttare 

(Kulturplan 2012-2014; Kultur med nya ögon).  

 

Marknadsföringen av länet sker i samverkan med regionförbundet och kommunernas 

turismansvariga. För att utveckla kulturarven till välbesökta resmål är det viktigt att ha en 

stark historia i grunden och ha en entreprenörs förhållningssätt. Regionförbundet menar att det 

är viktigt att hitta en balans mellan ekonomi och bevarandet av länets kulturarv. Syftet med att 

utveckla kulturarvsplatser i länet är att stärka självbilden hos länsborna och också för att 

skapa intäkter till länet (Kulturplan 2012-2014).   

 

Länets kulturarv ska bevaras och utvecklas utifrån kompetens, långsiktighet, helhetssyn och 

samverkan. Hållbar utveckling ska genomsyra arbetet, för att nå dit följer regionförbundet de 

nationella kulturpolitiska målen som idag ger ett ökat regionalt självbestämmande i 

kulturfrågor och en aspektpolitik där kulturen integreras i fler och nya samhällsområden. 

Eftersom regionförbundet nu utgår från att kulturen ska vara i centrum utgår de från ”Agenda 

21 för kultur”, som betonar mångkultur, internationell samverkan, demokrati och allas rätt till 

konst och kultur. Agenda 21 för kultur är inte tvingande, utan ska användas som riktlinjer 

(Kultur med nya ögon).  

 

Forskning visar att kultur kan motverka ohälsa då kultur ger upplevelser, insikt, delaktighet 

och inflytande i samhället, kultur är därför något som prioriteras i länets folkhälsopolitiska 

plan, landstingsplan och i den regionala utvecklingsstrategin. Områdena som kulturen kan 

användas i verkar nästan obegränsade och möjligheterna oändliga, den ska bland annat kunna 

integreras i demenssjukas vardag, vara ett ämne för sjuksköterskeutbildningen och användas i 

flera former av Rehab.  Kulturen kan göra att människor utvecklar sin kapacitet, skaffar sig 

kunskaper och bildar sig uppfattningar (Kulturplan Kalmar län 2012-2014; Kultur med nya 

ögon).  
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6.4 En förändrad kulturmiljö i Snäckedal 

Snäckedals kulturlandskap ligger i Misterhult, i Oskarshamns kommun och är av riksintresse. 

Platsen utgörs av en samling gravar och är förmodligen en av landets största 

bronsåldersplatser. Inom en kvadratkilometer finns över 100 gravar, två större rösen och en 45 

meter lång skeppssättning, det som utmärker kulturmiljön är storleken och variationen på 

monumenten. Oskarshamns kommun använder Snäckedal för att marknadsföra orten, bland 

annat för att locka nya invånare, men även turister, och skolklasser för pedagogiskt syfte (1 - 

4.oskarshamn.se; Wahlstéen 2007). 

 

Den 2 maj 2011 besökte 120 arkeologer och forskare Snäckedal som avslutning på 

konferensen Nordic Tag som hölls på Linnéuniversitetet. Den tidigare smala vägen längst 

med kulturlandskapet hade breddats betydligt och nådde nu upp till kanten av 

fornlämningarna, även stenar från gravsättningarna hade flyttats. Länsstyrelsen hävdade att ett 

brott mot kulturminneslagen begåtts eftersom inget tillstånd sökts eller beviljats från deras 

sida, den nya vägen som gjorts av makadam (krossad sten) skulle även kunnat ha skadat 

hällbilder som täckts över eller direkt förstörts av makadamen. Länsstyrelsen polisanmälde 

markägaren och åklagaren beslutade att inleda en förundersökning för att utreda om ett brott 

begåtts eller inte. I juli hade fortfarande inga poliser blivit tilldelade utredningsuppdraget 

(1.barometern.se; 1-2.nyheterna.net).  

 

Markägaren, Åke Nimhed, sa i lokaltidningen att han var tvungen att stärka vägen för att 

kunna använda den i sin näringsverksamhet. Dessutom underlättar den för vandrare som får 

det lättare att ta sig fram till gravfältet. Många arkeologer och naturvänner är fortfarande 

upprörda över tilltaget, ord som ”förfärande”, ”tragiskt” och ”övergrepp” används i 

beskrivningen av den nya vägen. Nimhed kommenterar händelsen med att han inte rört 

gravarna och han tycker att arkeologerna och andra ”naturvänner” ska lugna ner sig lite 

(3.nyheterna.net). 

 

I november 2011 uppmärksammades återigen Snäckedals kulturmiljö efter att någon kört med 

bil eller MC-fordon över området som rev upp djup mossa. Eldstäder hade anlagts på 

klipphällar och skräp var kvarlämnad, någon hade också flyttat stenar från gravarna. Det hela 

beskrevs av arkeologer som ”sabotage”, ”skadegörelse” och av vissa till och med 

”gravskändning”. Länsstyrelsen meddelade då att de skulle undersöka området och bilda sig 

en uppfattning av omfattningen och sedan göra en ny anmälan eller komplettera den som 
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gjordes i samband med den breddade skogsvägen. Men den 18 november 2011 meddelade 

länsstyrelsen att de inte gör någon polisanmälan men att de däremot ska vidta åtgärder, bland 

annat se över skyltningen och kontakta markägaren om åtgärder för att hindra bilar att ta sig 

in på området. Det är länsstyrelsen tillsammans med åklagare som kommit fram till att endast 

fokusera på anmälan angående den breddade vägen (2.barometern.se; 4.nyheterna.net).  

6.5 Samtal med länsstyrelsen i Kalmar län 

Den 19 december 2011träffar jag Daniel Tedenlind som är antikvarie på miljö och 

naturavdelningen på länsstyrelsen i Kalmar län för att intervjua om länsstyrelsens arbete, syn 

och förhållande till synliggörande kulturarv. Ett område jag särskilt undrar över är 

skattskyddsprojektet, ett av målen är att få en överblick hur omfattande plundringen är. 

Tedenlind säger att de sett förekomst av plundring på platser de besökt, däremot är det svårt 

att avgöra hur omfattande plundringen är, men marken är relativt tom på föremål vilket tyder 

på en längre tids plundring. Plundring har skett i perioder, länsstyrelsen har försökt följa 

brotten men det finns ingen statistik över hur omfattande kulturarvsbrotten har varit genom 

åren. En orsak är att åklagarmyndigheten och polisens handläggning nedgraderar betydelsen 

av kulturarvsbrotten eftersom anmälningarna hamnar i samma hög som våldsbrott och mord 

bland annat, vilket i sammanhanget gör kulturarvsbrotten lågprioriterade. Statistiken är något 

som länsstyrelsen nu försöker arbeta fram (Tedenlind 2011-12-19). 

 

Kulturarvet har i vårt postindustriella samhälle alltmer ekonomiserats, tillföljd synliggörs 

kulturarvet mer idag än tidigare genom marknadsföring och Internet, jag undrar därför om 

detta möjliggör och breder väg för ökat kulturarvsbrott? Tedenlind tror att synliggörandet kan 

ha en del i brotten. De som begår brotten är erfarna och kan till och med vara utbildade i hur 

landskap, kartor och texter ska läsas och tolkas. Gärningsmännen har förmodligen använt 

Fornsök under en ganska lång period då det är lätt att få fram material via hemsidan. 

Problemet är även att oerfarna personer snabbt kan få information och förklaringar om 

fornlämningar. Känslorna för publikt kulturarv är tudelade på länsstyrelsen i Kalmar, 

diskussioner har förts huruvida de bör förhålla sig till det. Personligen anser Tedenlind att 

länsstyrelsen som samhällsservice, bör förse samhället med information om historien. 

Utvecklingen mot ett synliggörande kulturarv går inte att undvika, men arbetet ska på ett bra 

sätt förhindra att brott begås genom översikt och strategier för de mest utsatta områdena och 

att brotten som begås följs upp (Tedenlind 2011-12-19). 
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Enligt Brottsförebygganderådet (Brå), känner kulturförvaltningar ibland frustration eftersom 

polis och åklagare inte verkar intresserade av att utreda kulturarvsbrott (Brå 2007:5). 

Tedenlind känner igen resonemanget. Länsstyrelsen har skyldighet att anmäla alla 

fornminnesbrott, åklagare kan utreda själv eller lämnas ärendet vidare till polis för 

undersökning. Polis och åklagare bedömer om det finns uppsåt bakom gärningen, något som 

är väldigt svårt att avgöra:  

 

”Det blir en frustration. Man tror gott om människor, att de inte gör det här medvetet. 

Bevisbördan är väldigt svår… Därför tror jag polis och åklagare ofta lägger ner fallen. Det 

är väldigt svårt att bevisa och samtidigt är det en väldigt kort preskriptionstid, bara två år” 

(Daniel Tedenlind 2011-12-19). 

 

Riksantikvarieämbetet har lagt fram förslag om att förlänga preskriptionstiden och fokusera 

utredningar om kulturarvsbrott till ett fåtal specialiserade åklagare eftersom det idag finns 

bristande kunskap om kulturminneslagen. Det finns även en frustration angående vad polis 

och åklagare eftersöker i länsstyrelsens anmälningar och vilket underlag som bör presenteras 

för myndigheterna, något som bör förbättras. För att förbättra kommunikationen mellan 

länsstyrelsen, åklagare och polis har vid olika tillfällen en referensgrupp kallats samman för 

att ökat förståelsen för hur allvarliga kulturarvsbrotten är. Tedenlind ser hoppfullt på 

framtiden och menar att om förslagen går igenom kommer det ge positiva resultat (Tedenlind 

2011-12-19). 

 

Brå beskriver i rapport 2007:5 att det förekommer brott som inte anmäls av länsstyrelserna 

eftersom de strävar efter en god kontakt med markägarna, jag undrar därför om det är något 

som förekommit i Kalmar län? Enligt Tedenlind förekommer det inte idag, men för en tid 

sedan. 2007 fick länsstyrelserna en skrivelse av regeringen där de ville att 

kulturminnesbrotten skulle tas på större allvar. Anledningen till regeringens förmaning kan ha 

bottnat i att länsstyrelserna förhandlade med markägare utan att anmäla brott. Bakgrunden till 

förhandlingsmetoderna kan ha varit att länsstyrelsens personal kanske inte vågade eller inte 

visste hur de skulle agera, säger Tedenlind. Sedan 2007 har länsstyrelsen i Kalmar län blivit 

hårdare på att anmäla brott men det är fortsatt viktigt att behålla en god kontakt med 

markägarna, menar Tedenlind (Tedenlind 2011-12-19).  
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Jag frågar om det är realistiskt att stoppa plundringen? Tedenlind säger att vi bör göra det så 

svårt som möjligt för de som begår brotten. Fornsöks funktion bör diskuteras om allt 

verkligen bör vara synligt eller om vissa delar bör mörkas för att inte gör dem lättåtkomliga. 

Marknaden för fyndföremål är stor och stark, därför är det sannolikt svårt att stoppa plundring 

helt om inte alla länder hjälps åt eftersom föremålen ofta förs ut ur landet och säljs. Som 

nämnt innan är det även ett problem att de som utför brotten har stor kunskap och vet var de 

kan finna värdefulla platser utan att de finns utmärkta på Fornsöks karta. Ett sätt att göra det 

svårare är god kontakt med markägare, samt bättre kontakt med åklagare och polis, vi utbildar 

dem och de utbildar oss, säger Tedenlind. Sveriges kulturarv är till för alla, därför bör brotten 

prioriteras mer än de gör idag. Tedenlind tycker att polis och åklagare ändå börjar förstå 

vidden och vikten av brottens grad (Tedenlind 2011-12-19). 

 

Tedenlind menar att det är staten som är ansvarig för synliggörandet av kulturarven, men 

länsstyrelserna är dåliga på förebyggandet av de konsekvenser synliggörandet kan medföra. 

Bakgrunden ligger i att myndigheterna är mindre bra på att informera, publicera och skriva så 

alla kan förstå det arkeologiska materialet, undersökningar och rapporter. Tedenlind tycker 

det är viktigt att publikationerna riktar sig till allmänheten eftersom de betalar för 

verksamheten (Tedenlind 2011-12-19). 

 

Regionförbundet är en offentlig organisation som vill synliggöra Kalmar läns kulturarv för att 

bland annat locka turism (Kulturplan 2012-2014). Samtidigt arbetar länsstyrelserna, som 

också är statliga förvaltningar, för att skydda kulturarvet, märks denna konflikt av? Tedenlind 

svarar att vi får ta det onda med det goda. Kulturarvet ska visas upp på ett bra sätt och vara 

tillgängligt men vi måste även ha information om dem. På platser som synliggörs får vi 

acceptera ett visst slitage eller till och med åverkan som vi kan se på vissa platser menar 

Tedenlind (Tedenlind 2011-12-19; 9.lst.se).  

 

”En fornlämning mår bäst av att vara bortglömd, vilket är väldigt synd eftersom de är 

fantastiska ur folkhälsoperspektiv och identitetsperspektiv. Man får tillgång till kunskap om 

fornlämningar och man får en helt annan blick för landskapet runt omkring sig när man vet 

och förstår vad det är för någonting” (Daniel Tedenlind 2011-12-19). 

 

Idag finns inget aktivt samarbete med regionförbundet, inte heller om fornlämningar, 

skyltning och synliggörande på objektsnivå, något som det borde finnas mer av, menar 
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Tedenlind. Regionförbundets strategi för hållbar kulturturism har däremot länsstyrelsen tyckt 

till om, men inte arbetat fram (Tedenlind 2011-12-19).  

 

På länsstyrelsen arbetar man förebyggande mot brott genom informationsskyltning av ruiner 

med syftet att motverka förstörelse eller onödigt slitage. Länsstyrelsen uppdrag är att skydda 

kulturarvet, samtidigt som det finns en stark vilja att utveckla kulturturism för regional 

utveckling, därför undrar jag om länsstyrelsen har friheten att bevara platser i sådana 

situationer? Tedenlind svarar att länsstyrelsens uppdrag är att skydda kulturarvet ur alla 

synpunkter, till och med från arkeologerna. För att bevara vill länsstyrelsen även presentera 

information för att göra folk mer medvetna om vad det här är för någonting, få en bättre 

förståelse för betydelsen av det, bevarande strategier kan se olika ut (Tedenlind 2011-12-19). 

 

I Snäckedal anlades en väg olovligt intill kanten på gravfältet och schaktning har gjorts i 

kanten av den, ärendet har nu överlämnats från åklagare till polis. Det har även skrivits i 

tidningen att någon byggt en eldstad på en häll, förmodligen är det en oförstående turist eller 

jägare som inte tänkt sig för, säger Tedenlind. Den senare händelsen anmäldes aldrig eftersom 

den tolkas som en ren obetänksamhet, förmodligen visste inte personen att de begått ett brott. 

Dessutom är det svårt att ta reda på vem gärningspersonen är eftersom vittnen saknas. I 

området behövs information som beskriver att platsen ska behandlas med varsamhet. Det 

finns inget aktuellt plundringshot mot Snäckedal, därför finns heller inga planer på att 

genomföra någon metallsökning. I närheten bor även en fastighetsägare som har bra uppsikt 

över Snäckedals gravfält (Tedenlind 2011-12-19). 

 

Prognoserna för framtiden tyder på en ökad kulturturism (Kulturplan 2012-2014). På 

länsstyrelsen rustar sig personalen inför framtiden, på regeringens uppmaningar ska 

länsstyrelsen synliggöra och tillgängliggöra kulturarvet. Just nu pågår idéer och strategier för 

att ta fram en handlingsplan för forn- och ruinvården i Kalmar län, de arbetar med hållbarhet 

och tillgänglighet och funderar kring hur länsstyrelsen ska förebygga så gott det går så 

fornlämningar inte förstörs. ”Det är en ständig huvudvärk för alla oss som jobbar med det 

här. Tillgängliggörande utan att det blir för mycket slitage, det ska inte ska inbjuda till 

förstörelse” (Tedenlind 2011-12-20). Fornlämningar som ligger i tätorter eller nära tätorter är 

mer utsatta för slitage och skadegörelse än de som ligger ostört på landet, dit ingen varken 

erfaren eller oerfaren hittar. Länsstyrelsen vill locka ut besökare och invånare till fler platser 

än de som ligger närmast Kalmar läns orter, där det inte finns lika stor besöksnäring idag. 
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Strategin för en jämt fördelad kulturturism är inte klar men förhoppningsvis arbetas den snart 

fram (Tedenlind (2011-12-19).    

6.6 Samtal med regionförbundet i Kalmar län 

Via telefon intervjuar jag Christina Thorstensson, projektledare för ”Projekt vinst” som är en 

del av gruppen näringsliv och tillväxt på regionförbundet i Kalmar län 2011-12-21. 

Anledningen till att kulturarv marknadsförs är att det ska öka den regionala utvecklingen med 

turism och inflyttning bland annat (Kulturplan 2012-2014; Kultur med nya ögon). Enligt 

Thorstensson är det svårt att mäta en ökad regional kulturturism eftersom vi inte vet mot vilka 

faktorer vi ska jämföra. Däremot tror Thorstensson att en skillnad i kulturturismen kan ses på 

lokal nivå och för enskilda verksamheter. När det kommer till Internet och marknadsföring, 

samt möjligheten att digitalisera kulturarv som informationskälla är det givetvis en 

framgångsfaktor enligt Thorstensson, kanske till och med det ända sättet att nå ut till 

människor idag. Om vi inte är med i utvecklingen är vi inte med på marknaden, säger 

Thorstensson. Därför är digitalisering av kulturarv och marknadsföring något som det bör 

satsas mer resurser på (Thorstensson 2011-12-21).  

 

Regionförbundet som är offentligt finansierade arbetar mot lokalnivå och lokala uppdrag från 

kommunerna i regionen (regionforbundet.se). Enligt Thorstensson, känns inte några 

påtryckningar från statliga organisationer för att synliggöra kulturarvet. För att ta fram 

hållbarhetsstrategier och arbeta med bevarande av kulturarvet idag när fokus ligger på 

exploatering av dem, följer regionförbundet de nationellt uppsatta målen som ska leda till 

ekonomiskt och socialt hållbart arbete. Hållbarhet är något regionförbundet prioriterar högt 

eftersom stor fokus ligger på just hållbar utveckling, utan en sådan finns ingen kvalitet i 

utvecklingen av Kalmar län, säger Thorstensson. Det finns inget aktivt samarbete med 

länsstyrelsen i Kalmar idag vad Thorstensson vet om, direktiven är enbart nationella 

(Thorstensson 2011-12-21). På regionförbundet märks inte någon motsättning mot 

kommersialiseringen av kulturarv, det anses som en förutsättning för att regionen ska kunna 

utvecklas vidare (Thorstensson 2011-12-21).  

7 ANALYS 

7.1 Analys, fråga 1 

1. Vilka krafter ligger bakom synliggörandet av Kalmar läns kulturarv? 
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Kalmar län är idag ett postindustriellt samhälle (Arkiv Östran 2004-09-23). Likt andra 

regioner som mist industrier har Kalmar län fått ändra inkomstfokus de senaste åren, de ser 

tillbaka mot dåtiden och drar nytta av regionens rika kulturarv. Regionförbundet menar att det 

är kulturarvet som är hävstången och drivkraften i Kalmar läns utveckling, regionförbundet 

för därför en offensiv utvecklingsstrategi (Foghagen, Johansson 2007:144; Grundberg 

2004:60; Kulturens roll i regional utveckling). Resonemanget känner vi igen från flera 

forskare som menar att regioners överlevnad handlar om exploatering av attraktiva platser för 

att visa upp dem för turister. Kulturarven ses som kulturellt kapital som bör användas för att 

locka inflyttning och företagsetableringar (Braunerhielm 2006:53; Elbe 2007: 74, 150; 

Grundberg 2002:9, 11, 38; Grundberg 2004:28; Hall 2000:25; Elbe 2007:74). För att 

återkomma till den offensiva strategin regionförbundet vill uppnå, är en del bland annat att 

synliggöra och digitalisera kulturarven i Kalmar län (Kulturplan 2012-2014). Turismen är vårt 

samhälles nya ekonomi, turismen har utvecklats till den största sysselsättningen i Sverige och 

omsatte året 2010, 255 miljarder sek. (Aronsson 2007:16; Zambrell 2077:228; 

tillvaxtverket.se). 

 

EU-direktivet Inspire syftar till att sprida och tillgängliggöra rumslig information (geodata.se; 

12.raa.se). Vikten av att synliggöra för att stärka kulturen som en del i drivkraften för regional 

utveckling påpekas av regeringen, turistrådet och svenska institutet, det genomsyrar med 

andra ord den nationella politiken. Regeringen fastställer även riksantikvarieämbetets uppdrag 

som är den nationella myndigheten som ansvarar för frågor om kulturarvet (13.raa.se). 

Synliggörandet av kulturarven gynnar samhället eftersom det lockar turister, företag, 

potentiella invånare och lokalbefolkningen (Mels 2007:117f). Även riksantikvarieämbetet ser 

synliggörandet som en tillgång och som ett verktyg för att motverka brott (6.raa.se; 7.raa.se). 

Regionförbundet i Kalmar län är offentligt finansierade (regionförbundet.se), de i samverkan 

med kommunernas turismansvariga sköter marknadsföringen av Kalmar län. Regionförbundet 

menar precis som regeringen, bland flera, att Kalmar läns kultur och kulturmiljö har stor 

betydelse för sysselsättning, utveckling och attraktivitet (Kulturplan 2012-2014). 

 

De nationella kulturpolitiska målen (regeringen.se; Kultur med nya ögon) ger ett ökat 

självbestämmande på regionalnivå, vilket är fördelaktigt för bland annat regionförbundet. 

Även länsstyrelsen är offentligt finansierade och drivs av staten, deras arbete är att förvalta 

kulturmiljön, även de är en del av synliggörandet som offentlig organisation 

(9.lansstyrelsen.se). Snäckedal är ett exempel på en kulturmiljö som används för att locka 
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turister, invånare och i pedagogiskt syfte för skolklasser, det är i detta fall Oskarshamns 

kommun som använder Snäckedal för att marknadsföra orten (1-4.oskarshamn.se).      

7.2 Analys av fråga 2 

Hur arbetar och värderar regionförbundet respektive länsstyrelsen bevarande och 

utvecklingen av kulturarven i Kalmar län? Hur ser de båda myndigheternas samarbete ut? 

 

Regionförbundet menar att Kalmar län har en stor utvecklingspotential med kulturarven som 

hävstången som ska länkas samman med besöksindustrin (Kulturens roll o regional utveckling 

i Kalmar län). I det samhällsklimat som råder med förväntad ökning av turismen, sammanför 

regionförbundet diskussionen om exploatering och bevarande. Länets kulturarv ska bevaras 

och utvecklas utifrån kompetens, långsiktighet, helhetssyn och samverkan, det är hållbar 

utveckling som ska genomsyra arbetet. Länets kulturarv ska synliggöras och tillgängliggöras 

för länsborna och besökarna så att deras historiemedvetna och engagemang kring historien 

stärks, därför är det enligt regionförbundet viktigt att utveckla upplevelsekvaliteten vid 

besöksmålen (Kulturplan Kalmar län 2012-2014). Regionförbundets metod att öka besökarens 

medvetenhet och förståelse för kulturlandskapet samt försöka få dem känslomässigt 

engagerade känns igen i metoden interpretation som innebär att känslomässigt engagera 

personer i miljöer (Elbe 2007:142).  

 

Regionförbundets resonemang kring kulturarven känns igen i riksantikvarieämbetets syn på 

tillgänglighet via Internet, de ser nämligen synliggörandet av kulturarven som en tillgång, 

utan tillgängligheten riskeras kulturarven i högre utsträckning förstöras och plundras 

(6.raa.se). Även länsstyrelsen ser kulturmiljön ur ett pedagogiskt perspektiv, kulturmiljön ska 

leva vidare eftersom den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för 

omvärlden. Kulturarv bidrar även till kunskap om lämningar och en djupare förståelse för 

landskapet. Enligt Tedelind är kulturarv bra ur ett hälsoperspektiv och identitetsperspektiv. 

Länsstyrelsen accepterar ett visst slitage eller till och med åverkan på de platser som 

synliggörs nu för tiden, enligt Tedenlind (9.lansstyrelsen.se; Tedenlind 2011-12-19). Ett 

tecken på att länsstyrelsen accepterat slitage av kulturarven är i beskrivningen av 

skattskyddsprojektet där det går att läsa att de platser som ska undersökas väljs ut efter bland 

annat ”hur lätt det är att få tag på information om dem” (6.lansstyrelsen.se). Även fallet i 

Snäckedal där länsstyrelsen valde att inte betrakta den andra händelsen i november 2011 som 

ett brott, utan tolkade händelsen som en ren obetänksamhet, tyder på en större acceptans av 
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slitage, eller som i detta fall åverkan (2.barometern.se; 4.nyheterna.net). För ett fortsatt 

bevarande arbetar länsstyrelserna med informationsskyltning och har en vision att sprida ut 

turismen på fler kulturarv för att inte slita för mycket på enstaka upplevelser (Tedenlind 2011-

12-19). Grundbergs menar att ekonomiska utvecklingsintressen inte tar hänsyn till långsiktigt 

bevarande eftersom det finns tusen platser åter att exploatera (Grundberg 2000:108f).   

 

Regionförbundet refererar till en samverkan med bland annat länsstyrelsen i kulturplanen 

(2011) (Kulturplan 2012-2014). Tedenlind på länsstyrelsen menade att länsstyrelsen varit med 

och tyckt till om det slutgiltiga resultatet men att det inte finns något aktivt samarbete, medan 

Christina Thorstensson inte kände till något samarbete alls (Tedenlind 2011-12-19; 

Thorstensson 2011-12-21). Gemensamt för regionförbundet och länsstyrelsen i Kalmar län är 

att de arbetar efter de nationella kulturpolitiska målen, uppsatta av regeringen för hållbar 

utveckling (Kultur med nya ögon; 8.lansstyrelsen.se). I regionförbundets rapport går att läsa 

att de nya kulturpolitiska målen ska ge ett ökat regionalt självbestämmande i kulturfrågor 

(Kultur med nya ögon). Detta gör att kultur och utvecklingsstrategier kan anpassas till 

regional och lokalnivå utan att behöva vara nationellt förankrade. 

 

7.3 Analys av fråga 3 

Hur påverkas kulturarv av synliggörandet? Hur prioriteras kulturarv i samhället?   

 

Vi ser två faktorer som utgör fara för kulturarvet tillföljd av ekonomiseringen i samhället, 1. 

Turism och 2. Antikvitetshandel, enligt Grundberg. Den förstnämnda innefattar slitage och i 

vissa fall oaktsamhet, medan den andra representerar plundring och olaglig handel som 

gynnas av synliggörandet (Grundberg 2000:108f; Tedenlind 2011-12-19). Marknaden med 

kulturföremål gynnas av ett synliggjort kulturarv menar Tedenlind på länsstyrelsen i Kalmar 

(Tedenlind 2011-12-19). Tedenlind berättade även under intervjun att på grund av 

kulturarvsbrottens lågprioriterade status finns det ingen statistik över hur omfattande 

plundringen varit, det finns vanligtvis ett visst svinn av fynd i marken, men i marken de gått 

igen finns relativt lite fynd (Tedenlind 2011-12-19). En ökad turism gynnas av 

marknadsföring via Internet eftersom turisten integrerar bättre inom det lokala utbudet och 

den lokala kulturen på en ny plats (Bischt 2010:89; Tillväxtverket 2009:17, 19).  
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Globaliseringen har fört med sig ökad mobilisering och tillföljd av det en ökad 

marknadsföring och synliggörande platser på Internet. Globaliseringen tränger ner till regional 

och lokal nivå och orsakar på så sätt en glokalisering av plaster, blandningen av globala och 

lokala inslag orsakar en hybridturism (Hultman 2007:147f, 152ff). Enligt Braunerhielm 

(2006) kan varugörandet av kulturarv och identiteter som används för att marknadsföra 

lokalsamhällen leda till att den kulturella diversifieringen kvävs, den lokala befolkningen 

identifierar sig då med den mest stereotypiska och enkla bilden av kulturen (Braunerhielm 

2006:66f). Enligt Aronsson (2007) blir platsers kulturarv generaliserat när det synliggörs 

(Aronsson 2007:16). Resonemanget ovan menar att även människor påverkas av 

synliggörandet av kulturarvsplatser, vilket stämmer väl in på de författare som menar att 

kulturarv är en ständigt pågående process som människorna är del av att skapa (Grundberg 

2004:10; Welinder 1993:49; 1.raa.se).  

 

Syftet med kulturplanen för åren 2012-2014, är att den ska öka självbilden hos länsborna, 

genom synliggörande stärks besökarnas historiemedvetna och engagemanget kring historiens 

kulturarv stärks, även folkhälsan förbättras genom att kulturarven integreras i demenssjukas 

vardag, i Rehab och den används i sjuksköterskeutbildningen (Kulturplan 2012-2014). 

Syftena med kulturplanen är fler, regionförbundet vill synliggöra kulturen och kulturmiljön 

för att öka turismen, sysselsättningen, bidra till utvecklingen och skapa en ökad attraktivitet i 

länet. Resonemanget kan leda till att lokala identiteter kvävs eftersom strävan i kulturplanen 

innebär hybrida och glokaliserade platser, enligt Braunerhielm (Braunerhielm 2006:66). 

Enligt Hultman (2007) är det ekonomin som spelar störst roll bland politikerna, alltså att 

kommersialisera kulturarven, det i sin tur leder till ökade socioekonomiska klyftor i samhället 

till följd av synliggörande, men som anses som ett pris värt att betala (Hultman 2007:28f, 31).  

 

Denna undersökning visar att brott mot kulturmiljön varit lågprioriterade både hos polis och 

åklagare, det speglas i den korta preskriptionstiden och att kulturarvbrotten hamnar i samma 

hög som våldsbrott som i perspektivet förminskar brott mot kulturminneslagen (Brå, 2007:5, 

Tedenlind 2011-12-19) Andan och motivationen att anmäla kulturminnesbrott har varit låg 

tidigare hos länsstyrelsen i Kalmar län som i större utsträckning släppte brott som begåtts mot 

kulturminneslagen, orsaken till släpphäntheten kan enligt Tedenlind bero på bristande 

kunskap eller rädsla för att anmäla brotten (Tedenlind 2011-12-19). Resonemanget stämmer 

in på Brås undersökning (2007:5) som visar att många förhandlar om kulturarvbrotten för att 

hålla god kontakt med olika samhällsintressen (Brå 2007:5). Sedan 2007 har alla länsstyrelser 
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fått tydliga direktiv från regeringen att alla brott mot kulturminneslagen ska anmälas. Brå 

rapporterade om en tveksamhet om vems ansvar som är vems, och om frustration från 

kulturvården eftersom brottsbekämpade myndigheter inte verkar ha intresse att lösa brotten 

eller den kunskap som krävs för att brottsmisstankarna ska utredas (Brå 2007:5; Korsell & 

Källman 2008:67, 71; svenskpolis.se). Tedenlind beskrev att alla brott idag anmäls, men detta 

infrias inte helt, i fallet Snäckedal anmäldes inte den andra händelsen utan tolkades istället 

som en ren obetänksamhet av länsstyrelsen (Tedenlind 2011-12-19; 2.barometern.se; 

4.nyheterna.net). 

8. SLUTSATSER 

I Sveriges kulturarv finns mycket kulturellt kapital att hämta, siffrorna talar sitt tydliga språk, 

under 2010 omsatte turismen 255 miljarder kronor, vilket är en ökning med 3,2 % sedan 2009 

(tillvaxtverket.se). Regeringen, turistrådet och svenska institutet poängterar vikten av att 

synliggöra för att stärka kulturen som en del av drivkraften för regional utveckling (13.raa.se). 

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndigheten som svarar på frågor angående 

kulturarvet, det är regeringen som fastställer riksantikvarieämbetets uppdrag. 

Riksantikvarieämbetet anser att synliggörande i form av Fornsök är en tillgång som 

förebygger brott mot kulturmiljön genom att människor får kunskap och information 

därigenom. Därefter följer citat: ”I kulturminneslagen står det att det är allas ansvar att 

skydda och vårda vår kulturmiljö. Därför måste alla ha tillgång till information och kunskap 

om kulturarvet” (6.raa.se). Riksantikvarieämbetet har alldeles rätt i att kulturmiljön är vårt 

gemensamma ansvar (www.notisum.se), lagen är till för att följas, men i diskussionen om 

synliggörande av kulturarv anser jag det som en enkel metod att lägga över ansvar om ordning 

och reda på medborgarna. Siffrorna och attityden talar sitt tydliga språk, ledmotivet till 

synliggörande och digitalisering av kulturarven finner vi i att Sverige som land sätts på kartan, 

vilket ger ökad besöksnäring som leder till ekonomisk vinst. Det är de statliga 

organisationerna som arbetar med synliggörande av kulturarv, de är dem drivande krafterna 

och till följd de ansvariga, på regional nivå är det regionförbundet som är ansvariga. På grund 

av de nationella kulturpolitiska målen som ger ökat regionalt självbestämmande är 

regionförbundet högst ansvarig för synliggörandet i regionen.  

 

Min slutsats är att krafterna bakom synliggörandet är nationella och de tränger ner till den 

regionala utvecklingspolitiken (geodata.se; 12.raa.se). Anledningen är den ekonomiska vinst 

det genererar. Jag ifrågasätter inte att det postindustriella samhället hittar nya vägar till 
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försörjning i de lokala kulturarven, däremot att staten genom de kulturpolitiska målen ger ökat 

regionalt självbestämmande i kulturpolitiken. Med ökat självbestämandet bör krav ställas på 

de organisationer som marknadsför och synliggör regionen, ett exempel kan vara ett aktivt 

samarbeta med bevarandeförvaltningar och expertis inom kulturarvsområdet. Jag ifrågasätter 

här den hållbara utvecklingen som ska sätta sin prägel på utvecklingsarbetet på 

regionförbundet (Kulturplan 2012-2014). Jag ifrågasätter även riksantikvarieämbetets 

ställning i frågan om synliggörandet av kulturarvet. Som nationell kulturmiljöorganisation 

som lyder under regeringen bör de vara opartiska i frågan om synliggörandet av kulturarv 

innan den utretts ordentligt.  

 

Regionförbundet ser precis som riksantikvarieämbetet synliggörandet av kulturarven som en 

tillgång för samhället (6.raa.se). Regionförbundets hållbara utvecklingsplan för kulturarven är 

av pedagogiskt slag eftersom de ska öka invånares och besökares historiemedvetna, i 

kulturplanen ses kulturarven som en tillgång för samhället. I regionförbundets hållbara 

utvecklingsplan vävs kulturarven ihop med människors välbefinnande, kulturen ska 

prioriteras i länets folkhälsopolitiska plan, landstingsplan och i den regionala 

utvecklingsstrategin. Kulturen ska också vävas in i de demenssjukas vardag, bli ett ämne för 

sjuksköterskeutbildningen och användas i Rehab (Kulturplan Kalmar län 2012-2014; Kultur 

med nya ögon). Det är positivt att kulturarvet som används för att locka kapital i form av 

investerare, invånare och turister, får en djupare mening för de övriga invånarna i samhället.  

 

Även länsstyrelsen ser kulturmiljön ur ett pedagogiskt perspektiv, huvudfokus ligger i att 

kulturmiljön ska leva vidare eftersom den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors 

förståelse för omvärlden (9.lansstyrelsen.se; Tedenlind 2011-12-19). Länsstyrelsens arbete har 

kommit att innefatta ett accepterande av ny värdering och innebörd för bruket av kulturarv. 

Ett tecken på acceptansen är att länsstyrelsen accepterar ett visst slitage eller till och med 

åverkan på platser som synliggörs. Ett exempel på det är fallet Snäckedal där den sista 

händelsen tolkades som en ren obetänksamhet av länsstyrelsen och anmäldes därför inte 

(2.barometern.se; 4.nyheterna.net; Tedenlind 2011-12-19). Ett annat tecken på en ökad 

acceptans hos länsstyrelsen kan läsas i beskrivningen av Skattskyddsprojektet där det står att 

de platser som ska undersökas väljs ut efter (citat): ”Hur lätt det är att få tag i information om 

dem” (6.lantyrelsen.se).  
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För fortsatt bevarande och förebyggande av brott arbetar länsstyrelsen med 

informationsskyltning vid ruiner med syftet att förebygga och minska onödigt slitage. 

Länsstyrelsen vill dessutom utarbeta en hållbarhetsstrategi där en mer utspridd kulturturism 

över fler kulturarv planeras, som en åtgärd för att inte slita för mycket på de mest 

kommersialiserade platserna (Tedenlind 2011-12-19). För att denna strategi ska aktualiseras 

måste ett samarbete med de marknadsansvariga finnas, i detta fall regionförbundet. Det är 

mycket positivt att länsstyrelsen arbetar med hållbar utveckling utifrån den nya 

turismindustrin och det nya bruket av kulturarv för att minska slitaget på kulturarven.  

 

Det som bör ifrågasättas är den samverkan mellan regionförbundet och länsstyrelsen som 

regionförbundet refererar till i kulturplanen (2011) (Kulturplan 2012-2014). Varken 

Tedenlind eller Thorstensson vill känna igen ett samarbete mellan organisationerna 

(Tedenlind 2011-12-19; Thorstensson 2011-12-21). Min slutsats är därför att det sammarbete 

regionförbundet beskriver, inte praktiseras i verkligheten eller upplevs inte som ett amarbete. 

Så här långt bör regeringens beslut om ökat regionalt självbestämmande ifrågasättas. Bilden 

som har målats upp under uppsatsens process är två separata verksamheter som trots olika 

visioner och arbetsuppgifter skulle gynna varandra och utföra en snabbare och mer hållbar 

utveckling av Kalmar läns kulturarv tillsammans. 

 

Kulturarv som synliggörs och kommersialiseras förenklas (Aronsson 2007:16), 

kommersialiseringen och varugörandet av lokalsamhällen kan leda till att den kulturella 

diversifieringen kvävs eftersom det inbjuder den lokala befolkningen att identifiera sig med 

en stereotypisk och enkel bild av kulturen. Kulturarv som utsätts för kommersialisering som 

leder till turism blir glokala och en hybrid turism uppstår (Braunerhielm 2006:66f). 

Kulturarvet är en ständigt pågående process som människan är del av (Welinder 1993:49), 

därför är det viktigt att lyfta fram vad förlorad identitet eller helt plötsligt delad glokal 

identitet kan innebära för platsen och dess människor som tidigare varit med och skapat en 

lokal kulturmiljö. Enligt Hultman (2007) kan synliggörandet av platser leda till ökade 

ekonomiska klyftor i samhället (Hultman 2007:28f, 31) I detta fall är det ekonomin som styr 

på bekostnad av lokala invånare och kulturarv, Hultmans teori går att appliceras till 

regionförbundets kulturplan 2012-2014 som inte nämner konsekvenser för de lokala 

identiteterna utan fokuserar på de positiva egenskaperna kulturarvet för med sig för invånare, 

turister och rehabiliteringspatienter.   
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Utifrån detta perspektiv drar jag paralleller till ett kolonalt tillstånd där de lokala identiteterna 

och kulturarven i detta fall representerar ”de andra”. Jag ställer mig därför frågan hur vi ska 

kunna utveckla kulturturismen i samklang med bevarade identiteter och kulturarv? Frågan är 

tyvärr för omfattande att svara på i denna slutsats. Regionförbundets kulturplan lyfter fram 

visionen om ökad kulturturism i länet de kommande åren (Kulturplan 2012-2014). Kulturen 

och kulturmiljön i Kalmar län har stor betydelse för sysselsättning, utveckling och attraktivitet 

(Kulturplan 2012-2014). En ökad besöksnäring kan som ovan nämnt leda till glokaliserade 

platser med hybrid turism, vars innebörd och identitet förändras i processen. Det betyder 

utifrån ovan resonemang, att utifrån Kulturplanens offensiva strategi, hybridiseras delar av 

Kalmar läns kulturella platsidentiteter.      

 

Min slutsats är att brotten mot kulturminneslagen och konsekvenser av en ökad kulturturism 

har lyfts fram ur skuggan de senaste åren, arbetet är en pågående process, kanske framförallt 

sedan regeringen gav länsstyrelserna direktiv om att ta brotten på större allvar 2007. Därför 

stämmer inte Grundbergs teori om att ekonomiska utvecklingsintressen inte tar hänsyn till 

kulturarvsplatser eftersom det står tusen åter att använda när de andra är nedslitna (Grundberg 

2000:108f). Alla brott ska anmälas, men det sker trots direktiven egna tolkningar av 

händelser, som fallet i Snäckedal som av länsstyrelsen i Kalmar inte sågs som ett brott utan 

obetänksamhet. Tanken från regeringens sida, att alla brott ska anmälas, är god och det visar 

på en framåtsträvan. Det kan ses som en vidareutveckling från en tidigare standardiserad och 

en allför släpphänt syn på slitage och åverkan av kulturarv, men som nu strävar mot ett mer 

dynamiskt tankesätt och hållbarhetsperspektiv (Grundberg 2000:108f; Grundberg 2002:41, 

51f). Det finns dock mycket kvar att göra för att förbättra situationen, bland annat ligger det 

på förslag att förlänga preskriptionstiden för brotten (Tedenlind 2011-12-19). Ett annat 

problem är att brotten mot kulturminneslagen hamnar i samma hög som våldsbrott, vilket i 

sammanhanget förminskar brottens betydelse. Trots åtstramande ramar och tydliga direktiv 

verkar det fortfarande finnas spår kvar av äldre tiden där brott inte anmäls och där 

länsstyrelsen tar sig friheten att göra egna tolkningar av vad som hänt på platsen. Att det 

fortfarande görs egna tolkningar kan ligga i tveksamheten över vad polis och åklagare 

efterfrågar i anmälningarna samt frustrationen över den korta preskriptionstiden, att det helt 

enkelt inte anses lämpligt att anmäla alla negativa händelser vid kulturarv (Brå 2007:5) 

 

Jag ser, trots brister, ett tydligt tecken att det skett en ökad förståelse för vidden av 

kulturarvsbrotten de senaste åren i Kalmar län, en av orsakerna kan vara just debatten om 
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kulturarvens värden och synliggörandet via Fornsök som ledde till att projekten för att försöka 

stoppa och begränsa plundring både i Gotlands län och i Kalmar län startades (10.raa.se; 

6.lansstyrelsen.se). Jag anser att det är viktigt att Kalmar län möter framtiden, samt lyfta fram 

det kulturella kapital regionen besitter, men det bör inte ske utan ett ansvar.  

9. SAMMANFATTNING 

Uppsatsen är en kvalitativ studie vars syfte är att belysa bevarande och utvecklings 

förhållandena av kulturarv i Kalmar län. För att undersöka detta valde jag ut regionförbundet 

och länsstyrelsen i Kalmar län som undersökningsenheter. För att svara på mina 

frågeställningar har jag genomfört litteraturstudie, intervjuer och sett till en fallstudie. 

Uppstasen tar sin början i Kalmar läns avindustrialisering (Arkiv Östran 2004-09-23). Likt 

andra samhällen måste forna industristäder hitta nya inkomstområden för överlevnad 

(Grundberg 2001:48). Samtidigt som den tekniska utvecklingen tog form med Internet i 

spetsen la det grunden för en ökad globalisering och tillföljd av det ett ökat resande. Världen 

ses inte längre som uppdelad, platser är istället en del av ett stort nätverk (Hultman 2007:20f, 

22f, 256). I och med globaliseringen och den ökade mobiliserandet, har en ny industri 

uppstått; turismindustri, vars utgångspunkt bottnar i kulturen och kulturmiljöerna. En region 

måste marknadsföra sig väl utåt för att locka till sig företag, turister och potentiella invånare, 

detta har lett till att fler regioner satsar på synliggörande av kulturarv (Elbe 2007:150; 

Grundberg 2000:38, Hall 2000:25). Att synliggöra kulturarv och använda kulturarven för 

kommersialisering innebär att kulturarven får en ny betydelse och innebörd samt att bruket av 

dem förändras (Aronsson 2007:110; Braunerhielm 2006: 66f). Uppsatsen behandlar krafterna 

bakom synliggörandet av Kalmar läns kulturarv, i länet är det regionförbundet som ansvarar 

för regionens utveckling och marknadsföring, de ser gärna att kulturen och kulturmiljön 

synliggörs ännu mer (Regionforbundet.se; Kulturplan 2012-2014), i kontrast till dem 

undersöks länsstyrelsen som kulturförvaltning (9.lansstyrelsen.se). De båda organisationernas 

arbeten redogörs för bevarandet och utveckling av kulturarvet i länet. Uppsatsen redogör även 

för hur kulturarven påverkas av synliggörandet och hur de behandlas och prioriteras i det 

postindustriella samhället.  

 

Undersökningen kommer fram till att drivkraften till synliggörandet av kulturarven kommer 

från nationell nivå där regeringen, turistrådet och svenska institutet är drivande i frågan om 

regional utveckling genom synliggörande kulturarv (13.raa.se). Det är framförallt ekonomiska 

skäl som ligger bakom. Det nationella synsättet genomsyrar den regionala 
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utvecklingspolitiken där regionförbundet och länsstyrelsen verkar och ansvarar för 

synliggörandet, därför är regionförbundet och länsstyrelsen ansvariga. Regionförbundet ser 

kulturarven ur ett pedagogiskt perspektiv, de anser att kulturaven bidrar till att öka besökares 

och invånares historiemedvetna, men de ser också kultur och kulturarv som hävstången i den 

regionala utvecklingen. Länsstyrelsens huvudfokus ligger i att bevara kulturarv, men även de 

ser till vad kulturarven bidrar med i samhället, bland annat är kulturarven bra utifrån ett 

folkhälsoperspektiv och identitetsperspektiv (Kulturplan 2012-2014; kultur med nya ögon; 

Tedenlind 2011-12-19). De båda verksamheterna utgår från de nationella kulturpolitiska 

målen men har idag inget aktivt sammarbete med varandra (Thorstensson 2011-12-21; 

Tedenlind 2011-12-19 8.lansstyrelsen.se).  När kulturarven synliggörs påverkas och förändras 

inte bara bruket av kulturarven utan även människorna som bor intill eller verkar vid platsen. 

Platsen påverkas i den mening att den får en ny innebörd när den kommersialiseras och det 

sker en ökad turismnäring, det skapas då en hybrid turism (Aronsson 2007:110f; 

Braunerhielm 2006:66ff). Om kommersialiseringen lyckas och det sker en ökad besöksnäring 

blir kulturarvet utsatt för mer slitage än tidigare, något som länsstyresen idag räknar med 

(Tedenlind 2011-1219). Undersökningen visar på en ökad förståelse för vikten av att utreda 

och bättre prioritera brott mot kulturmiljölagen.  
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BILAGOR  

1. Kalmar län 

 

 

2. Intervjuguide länsstyrelsen 

Ni startade skattskyddsprojektet med anledning av att Gotland varnade om en plundringsvåg 

som skulle kunna hotade Öland. Har ni märkt en ökning av kulturarvsbrott den senaste tiden? 

I så fall hur länge sedan påbörjades ökningen? 

Kan ni säga hur omfattningen plundringen är i Kalmar län sedan skattskyddsprojektet 

startade? (Om ja, vad tror du den beror på?). 

Enligt Brottsförebyggande rådet känner kulturvården ofta en frustration eftersom inte 

brottsbekämpande myndigheter verkar vara intresserade att lösa brotten eller sakna kunskap 

för att utreda brottsmisstankarna.  

- Känner ni igen er i resonemanget?  

- Känner ni att det finns en förhoppning och vilja hos polisen att brotten kommer/kan 

klaras upp?  

- Har attityden förändrats sedan skattskyddsprojektet startades?  

Länsstyrelsens mål i skattskyddsprojektet är god kontakt med markägare som ett steg för att 

komma åt plundrarna.  

- Har det förekommit kulturarvsbrott som länsstyrelsen i Kalmar län sedan inte anmält 

för att hålla sig god med markägare?  

Genom skattskyddsprojektet räknar länsstyrelsen med att få en klarare bild av hur omfattande 

plundringen verkligen är och rädda de fynd som ännu inte hittats av skattjägarna (6. 

lansstyrelsen.se).  

- Hur länge planeras projektet fortsätta?  
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- Hur mycket ska ses över?  

- Är det realistiskt att kunna stoppa plundring?  

Kulturmiljön i Snäckedal har under 2010 varit utsatt för mänskligt angrepp, finns det tankar 

om att metallsöka i området i förebyggande syfte? 

Åklagaren har beslutat att inleda en förundersökning, för att utreda om något brott har begåtts 

eller inte. Några poliser har dock inte tilldelats några utredningsuppdrag ännu, enligt 

åklagarkammaren i Kalmar. Det väntas först ske någon gång efter semesterperioderna gick det 

att läsa i somras, vad har hänt sedan dess? 

Det andra angreppet i Snäckedal, som skedde i november 2011, anmäldes aldrig, varför? 

Har ni många liknande fall anmälda? Har även de lett till förundersökning? 

Kulturen har i dagens samhälle ekonomiserats alltmer och flera myndigheter ser kulturarven 

som en källa till vinst, ökad besöksnäring och invånarantal. Hur ser länsstyrelsen på att 

kulturarv synliggörs på grund av ekonomiska skäl?  

Kulturarvs ekonomiska betydelse och synliggörandet som följer med det innebär två faror för 

kulturarvet själv: 1. Turism 2. Antikvitetshandel  

- Hur balanseras dessa två? Finns det ett samarbete mellan länsstyrelsen och 

regionförbundet?  

- Regionförbundet säger att det behövs en hållbar utvecklingsstrategi för just expansion 

och bevarande, finns det någon sådan, vem arbetar fram den? 

- Finns det en kommunikation mellan regionförbundet och er i frågan om bevarande 

och expansion/exponering av kulturarvet? 

Man kan generellt tycka att de som bestämmer att kulturarv ska synliggöras och göras 

tillgänglig via Internet ansvarar för konsekvenserna, men vem bär det faktiska ansvaret för 

synliggörandet av kulturarv? Hur ser er roll i denna process? 

Hur tror länsstyrelsen framtiden kommer te sig med den ökade kulturturismen? Hur 

förbereder ni er? 

Har ni friheten att prioritera bevarandet av kulturarven i det postindustriella samhället som 

råder? 

Enligt forskare finns risken att ekonomiska utvecklingsintressen inte tar hänsyn till långsiktigt 

bevarande, skulle en plats falla i värde på grund av överexploatering skulle det stå tusen åter 

att besöka (Grundberg 2000:108f).  

- Är det ett förhållningssätt som länsstyrelsen känner igen från vinstdrivande 

myndigheter? 

- Känner ni någon gång att ni arbetar i motvind? 
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Vilka verktyg behövs för att stoppa kulturarvsbrott? 

Hur ska vi se på och behandla kulturarvet i den kulturella ekonomin som präglar Kalmar län, 

enligt länsstyrelsen? 

 

3. Intervjuguide regionförbundet 

Ser ni en ökning av turism och kulturturismen de senaste åren? (Om ja) Tror du att Internet 

har varit en hjälpande faktor (digitaliserat kulturarv och marknadsföring till exempel) för att 

locka turister hit? Är det något som bör satsas på ännu mer på?  

Känner ni på regionförbundet att det finns påtryckningar från nationell nivå att synliggöra 

kulturarvet? 

Det pratas mycket om balans mellan ekonomi och bevarandet av länets kulturarv, det har ni 

lyft fram i Kulturplanen för Kalmar län (Kulturplan 2012-2014). Hur arbetar ni med denna 

balans? Har ni hjälp från andra instanser, t.ex. länsstyrelsen? 

Det finns de som menar att kulturarvet används för kommersiellt syfte tills det är 

”förstört/skadat” och detta är möjligt eftersom det står tusen kulturarvsplatser åter. Känner 

ni att det finns motstridiga krafter i utvecklandet av kulturarvet?(att det förekommer hinder i 

ert arbete med att utveckla framförallt kulturarvet som turistattraktioner). 

 


