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Abstract 
 

This paper concerns in which ways people from local communities’ value cultural 

heritage sites in their region and how they perceive their possibility to be an active 

part in its management. There have over the last decade been a number of performed 

studies showing that civic participation in the governing of heritage sites is to be 

sought for, simultaneously being essential when it comes to the benefits that may be 

achieved. There is, however, a criticism towards the managers of these cultural 

heritage sites that they fail to consider the local community, and consequently losing  

peoples trust.  Identifying that field as an area that requires further studies, this case 

study aim to examine how people from the local community values the cultural 

heritage site Äskhults by and in which manner they feel able to participate in its 

management. Interviews is the method this study is based upon, where i have 

conducted eight separate interviews which has been structured around predetermined 

questions.  

 

In this particular study the results show that a historical value is frequently referred to 

by the locals, and is what most of them treasured about the heritage site. It also 

became clear that the respondents highly valued their communication with the 

operators involved, however, the respondents impression on whether they actually 

could influence the decisions and governing of the cultural heritage site was less 

distinct and left some to be desired. 

 
 
Keyword 
 
Cultural heritage; Local communities; Civic participation; Heritage values; Äskhults 
by. 
 
Tack 
 
Jag vill tacka och visa min uppskattning för flertalet kurskamrater som gjort resan 

betydligt enklare och mer intressant, samt till de respondenter som ställde upp 

och gjorde studien möjlig. 
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1 Inledning 
 
1.1 Studiens bakgrund 
 
Sedan början av nationslandskapet och det identitetsskapande som nationalismen 

förde med sig på 1800-talet så har bevarandet av historiska miljöer och föremål 

haft en hög rang på nationsagendan, och det är med ett hängivet intresse som 

dessa arv har värnats om. 1 Även i Sverige har det länge funnits ett intresse för att 

skydda och bevara vad som identifieras som kulturarv, med den traditionella 

motiveringen grundad i att främja statsbyggnad, folkfostran och nationshävdelse. 2  

Uppfattningen om hur kulturarv bör hanteras och förmedlas har det senaste 

decenniet kommit att diskuterats livligt, där det finns en tydlig trend i samhället 

som visar att den självklara roll som kulturområden en gång haft, idag ifrågasätts. 

 

Frågan om vad kulturarv kan brukas som och i vilken mån som vi kan nyttja det, har 
bland annat lett till att området fått en större betydelse inom kommers och 
marknadsföring, 3 där platser som förknippas med ett kulturarv fått en större 
uppmärksamhet inom verksamheter som till exempel turism och utbildning. 
Kulturarvsplatser har till följd av den här uppmärksammheten fått en framstående 
roll inom samhällsplaneringen, med fokus på regional och lokal utveckling. 4 

 
Det har med andra ord skett en förändring i hur vi i vår samtid brukar kulturarvet 

genom ett modernt tänk som ser en vinning i att kompromissa bevarandet, för att 

kunna nyttja kulturarven inom andra områden som t ex marknadsföring.  Inom det 

mer moderna bruket av kulturarv förekommer dock en viss rädsla, i form av att 

förvaltningen ses som bristande och att perspektiven som styr är för enkelspåriga. 

Agenda Kulturarv konstaterade i sin undersökning att den svenska 

kulturarvsavdelningen är i behov av ett mer demokratiskt tillvägagångssätt, där andra 

parter än bara de officiella aktörerna bidrar. 5 Detta väcker frågan om vad det är 

människor värdesätter och uppskattar med kulturarv. För att bredda perspektiven och 

underlätta för en demokratisk förvaltning av kulturarven ser jag ett behov av att 

                                                 
1 Axelsson 2014, sid. 185 
2 Axesson 2014, sid. 186 
3 Braunerhielm 2002, sid. 31 
4 Ismagilova, Safiullin & Gafurov, sid. 157 
5 Agenda Kulturarv 2004, sid. 2-5 
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undersöka vad människor uppskattar och värderar med platserna och hur de upplever 

att deras åsikter tas hänsyns till.  

 
1.2 Det moderna kulturarvet 
 
David Lowenthal skrev 1998 att kulturarv då ansågs vara ett tema med stor global 

betydelse, 6  att forskningen och intresset kring ämnet inte har svalnat tyder på att 

betydelsen knappast minskat. Definitionen av vad som är ett kulturarv eller inte har 

dock på senare år genomgått en drastisk utveckling, där en stor omfattning av föremål 

som tidigare inte ansågs betydelsefulla nog för att bevaras idag ses som kulturarv.7 

Termen kulturarv används i mindre sammanhang än förut, och innehåller egentligen 

allt som människor har uttryckt sig vilja bevara oavsett storlek 8 

 
Uppfattningen om hur kulturarv ska förvaltas har också gått igenom en förändring, där 

bevarandet idag skjuts åt sidan. Turism och besöksnäring är en av de 

verksamhetsgrenar som i hög grad tagit nytta av den öppna diskussionen kring hur 

kulturarv bör användas, och som i sin tur starkt bidrar till varugörandet av kulturarv. 9 

Det har likaså skett en intressant utveckling inom den kommersiella sektorn, där 

kulturarv en gång sågs som en motsatts till ekonomisk tillväxt, men som idag har fått 

en betydande roll inom den regionala utveckligen och som dessutom ses som en 

väldigt positiv resurs för ekonomisk tillväxt. 10  

 

Hur brukas då ett kulturarv på rätt sätt? För att de involverade parterna ska vara 

framgångsrika så måste lokalbefolkningen få ta ställning och vara aktiva i beslut och 

diskussioner. 11 Det har likaså visat sig att de kulturarv som styrs av organisationer 

utan koppling till platsen i sig och som inte tar hänsyns till de lokala stämmorna, 

upplever negativa konsekvenser. Diskussionen kring medborgarnas deltagande har 

blivit allt mer aktuell inom förvaltningen av kulturarv, och att invånarnas perspektiv 

och deras medverkande i samhällsplaneringen är viktigt har uppmärksammats tydligt 

från politiker och beslutsfattare. 12 Det är däremot en komplex och besvärlig process 

                                                 
6 Lowenthal 1998, sid. 42 
7 Raj Isar & Anheier 2011, sid. 3-4 
8 Howard 2003, sid. 1-2 
9 Braunerhielm 2002, sid. 31 
10 Hribar, Bole & Pipan 2015, sid. 105 
11 Hribar, Bole & Pipan 2015, sid. 104 
12 Alzén 2006, sid. 2 
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som i många fall upplever motgångar när människors vardagliga aktiviteter blir 

påverkade. 13  

 
1.3 Problemformulering 
 
Utvecklandet av strategier kring vad som är värt att bevara och hur vi ska utmäta 

värden hos kulturarv har det senaste decenniet fått allt mer uppmärksamhet, med 

begrepp som värdebaserad förvaltning och kulturella resurser. 14 Det finns däremot en 

viss problematik med de här förhållningssätten och hur de används i praktiken. I 

många fall tillskrivs värdena av yrkesmässiga och de organisationer som är 

involverade i hanterandet av kulturarvet, med konsekvensen att allmänhetens röst faller 

bort och förvaltningen sker utan någon beaktning för hur de värderar platsen. 15 

 
Kulturarvssektorn är i behov av ett mer demokratiskt förhållningssätt där andras 

perspektiv också uppmärksammas.16 Med det i åtanke så har jag velat ta reda på hur 

människor idag uppfattar deras möjlighet till att vara delaktiga kring förvaltningen av 

kulturarv, och vad det egentligen är som identifieras som kulturarvsvärden hos 

desamma. Valet av plats och kulturarv har hamnat på kulturreservatet Äskhults by, 

som jag anser vara av intresse med motiveringen liggande i att kulturarvet hanteras 

av fyra officiella aktörer ( Hallands Länsstyrelse, Kungsbacka kommun, Region 

Halland och Västkuststiftelsen), där det då alltså redan finns flertalet parter som har 

sitt eget perspektiv på hur kulturarvet ska skötas, vilket potentiellt kan betyda att 

lokalbefolkningen inte får sin röst hörd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Sjölander, Adolfsson & Bohlin 2013, sid. 159 
14 Clark 2010, sid. 89 
15 Holtorf 2010, sid. 43 
16 Agenda Kulturarv 2004, sid. 2-5 
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1.4 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att undersöka vilka kulturarvsvärden som lokalt identifieras med Äskhults by 

och om personer i lokalbefolkningen upplever att officiella aktörer tar hänsyn till deras 

synpunkter i beslutsfattande gällande byn. 

 
Frågeställningar: 

1, Vilka kulturarvsvärden identifierar personer från lokalbefolkningen med Äskhults 

by? 

2, Upplever de tillfrågade personerna att deras synpunkter tas hänsyn till när officiella 

aktörer tar beslut om Äskhults by?
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2 Metod 
 
2.1 Val av metod 
 
Arbetet har utformats som en kvalitativ studie, där mitt mål har varit att undersöka 

människors egen uppfattning om vad kulturarv är och dess betydelse. Kulturarv är ett 

fenomen som laddas med en betydelse först i vår nutid, därför är också deras värden 

något som kontinuerligt förändras. 17 Bryman menar att en av grundpelarna inom 

kvalitativ forskning är att undersöka hur individer uppfattar och  tolkar sin omgivning, 18 

vilket kommer väldigt nära min avsikt för uppsatsen och därför har undersökningen haft 

en kvalitativ ansats. I linje med den kvalitativa ansatsen har jag förhållit mg till ett 

tolkande perspektiv, alltså interpretativism. Det för att arbetet syftar till att granska 

människors upplevelser och erfarenheter, vilket Bryman menar att 

tolkningsperspektivet är anpassat för. 19 Med tillämpningen av det här perspektivet så 

har det varit möjligt att uppfatta personernas känslor inför kulturarvet, och även deras 

upplevelse av att bli lyssnade på eller inte.   

 

För att på bästa sätt kunna besvara mina frågeställningar och uppnå syftet med uppsatsen 

under den givna tidsramen så har undersökningen varit en fallstudie. Målet med en 

fallstudie är att ägna sig åt en speciell företeelse som är hämtad ur en större helhet eller 

ett forskningsområde. 20 I föreliggande arbete utgör den demokratiska processen inom 

kulturarvsförvaltningen den större helheten och fallet som är uttaget ur det fenomenet är 

i det här fallet lokalbefolkningens upplevelse av Äskhults by och huruvida deras åsikter 

tas hänsyns till. En fallstudie har förmånen att den inte behöver vara lika genomgripande 

som andra metoder, däremot kan den heller inte kan representera hela fenomenet i sig. 21 

Det finns således också varierande typer av fall, som är lämpade för olika situationer. 

Forskningsfrågorna och det fall som den här undersökningen består av är inte av någon 

unik karaktär, utan kan ses som ett exempel för den kategorin fallet är del av. Fallstudien 

som jag har utfört borde därför betraktas som ett typiskt fall, eller som Bryman säger ett 

exemplifierande fall. 22 Eftersom jag genom fallstudien dels avser att undersöka 

lokalbefolkningens upplevelse kring deltagandet, så ansåg  jag att det bästa var att 

avgränsa studien till en specifik plats och dess förvaltning. Återigen med hänvisning till 

                                                 
17 Axelsson 2014, sid. 185 
18 Bryman 2008, sid. 41 
19 Bryman 2008, sid. 32 
20 Ejvegård 2009, sid. 35 
21 Ejvegård 2009, sid. 35 
22 Bryman 2008, sid. 77 
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studiens syfte, så fanns behovet att välja ett specifikt kulturarv som människor både har 

en koppling till men ävenett intresse i hur det sköts om. Med det i åtanke så valdes 

kulturreservatet Äskhults by, då platsen har en aktiv förvaltning vilket är ett villkor för 

att lokalbefolkningen ska kunna vara delaktiga. Att platsen i sig är benämnt som 

kulturarv (mer specifikt kulturreservat) tyder på att fallet redan där i viss mån är 

representativt, vidare så är även platsen förvaltad av en statlig myndighet vilket 

kulturarv åtminstone inom Sverige ofta är. Jag ser därmed fallet som representativt 

gentemot helheten och ett typfall. 

 

Äskhults by är enligt länsstyrelsen beskriven och lagstadgad som ett kulturreservat, och 

definieras i beslutet som en kulturhistorisk miljö. 23 Vilket är en beskrivning som delar 

mycket med ett kulturarv, skillnaden ligger i att ett kulturarv kan vara platser/ miljöer 

såväl som föremål med ett kulturhistoriskt värde, medans ett kulturreservat specifikt är 

en miljö med historisk betydelse. I den här studien har tidigare forskning och teori 

använts som tydligt syftar på kulturarv som en plats, jag har därmed gjort bedömningen 

att Äskhults by i form av ett kulturreservat går att undersöka med bakgrund av teori som 

kretsar kring kulturarv eftersom definieringen är snarlik.  

 

Valet av teknik för inhämtningen av data föll på semistrukturerade intervjuer, beroende 

på att den typen av kvalitativa intervjuer är en metod som får intervjun att likna ett 

vardagligt samtal och där forskaren har en begränsad styrning av respondentens svar.24 

För att ytterligare minska min egen påverkan på respondenternas svar har intervjuerna 

utförts hemma hos personerna, vilket kan få dem att känna sig i kontroll av situationen. 

Det tror jag har infört ett lugn hos personerna vid intervjutillfället och gör så att 

respondenterna känner sig trygga vid utfrågningen. För att intervjuerna ska generera den 

information som jag studien behövt, så har jag använt mig av en intervjuguide. Däremot 

en relativt begränsad, och har bestått av ett antal frågor som kretsar kring 

frågeställnignarna. Intervjuguiden går att hitta i bilaga A, längst bak i uppsatsen. Då det 

är privatpersoner egna upplevelser och erfarenheter som är relevanta, så föll valet av 

metod på intervjuer så att jag på bästa möjliga sätt kan ta del av deras redögörelser för 

vilka värden de identifierar med platsen. Intervjuerna har genomförts mellan 2015-11-29 

och 2015-12-05 

                                                 
23 Hallands Länsstyrelse 2004, sid. 1 
24 Holme 1997, sid. 99 
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När en undersökning baseras på intervjuer så finns det etiska riktlinjer att ta hänsyn till 

och planera efter. Kvale hänvisar till fyra aspekter som varje forskare ska ta i beaktning: 

informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. 25  Informerat 

samtycke är en term som uttycker att undersökningspersonerna ska vara väl 

informerade om studiens syfte och att deras deltagande är frivilligt. Konfidentialitet 

syftar på de överenskommelser som respondenterna och forskaren ingår i angående 

vilken information som får redovisas, där deltagarna i intervjuerna måste godkänna om 

någon privat data framförs i studien. De konsekvenser för deltagarna som kan tänkas 

komma till följd av intervjuerna måste också bedömas av forskaren, som därefter får 

balansera nyttan av studien med möjliga negativa påföljder för respondenterna. 

Forskarens roll är i en kvalitativ studie alltid viktig att diskutera, då denne själv 

påverkar studiens resultat och behöver vara medveten om detta. 26  För att följa de etiska 

riktlinjerna på ett bra sätt i denna studien har jag informerat deltagarna tidigt vad det 

allmänna syftet var med undersökningen och att deras medverkan var frivillig. 

Respondenterna informerades vidare att de kommer vara anonyma i den här studien. 

Min egen påverkan som forskare anser jag inte varit negativ eller problematisk för 

arbetet, intervjuguiden har utformats relativt öppet vilket gör att min inverkan på 

respondenternas svar har varit minimal. Att jag sedan har använt mig utav etablerade 

teorier kring vilka värden som ofta identifieras hos kulturarv betyder att jag ytterligare 

har minskat min egen inverkan på resultatet. Forskarens roll är potentiellt en svag punkt 

för kvalitativa studiers integritet, men jag anser att den här studien inte har påverkats 

negativt av min ställning som forskare. 

 

För att intervjuerna ska ge mig information som jag anser relevant för undersökningen så 

har ett urval gjorts. Urvalet av personer har varit målstyrt, och gjort med tanken att som 

Bryman säger skapa en likhet mellan forskningsfrågorna och de data som produceras. 27 

Det har därmed varit viktigt att respondenterna själva har en koppling till Äskhults by 

och att de kan identifiera vad de tycker är värdefullt med platsen, samtidigt som de även 

ska ha haft möjligheten till att engagera sig i förvaltningen av kulturreservatet. 

Populationen har således bestämts utifrån ett geografiskt kriterium, där 

intervjupersonerna var tvungna till att vara bosatta inom Förlanda socken. Därför att det 

                                                 
25 Kvale 2014, sid. 105 
26 Kvale 2014, sid. 107-11 
27 Bryman 2008, sid. 434 
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är den definitionen av lokalbefolkning som lämpar sig bäst för det här arbetet. För att få 

ett så brett perspektiv som möjligt på hur människor från lokalbefolkningen upplever 

situationen så genomfördes det åtta intervjuer, varav från två olika sammanhang. 

 

De första fyra respondenterna var valda ifrån ett evenemang som tog plats vid Äskhults 

by, en så kallad julmarknad. Som jag ansåg var ett bra tillfälle att hitta personer med en 

klar bild om vad de tycker om kulturreservatet, fortfarande togs det hänsyn till den 

geografiska avgränsningen. För att ha ett bra underlag av allmänhetens deltagande i 

kulturarvet så valde jag sedan utan någon speciell ordning ut fyra personer som bor inom 

en relativt snar radie från platsen, med motiveringen att de personerna mer troligt har 

tankar om hur fövaltarna tar hänsyn till deras synpunkter. Eftersom de bor närmare 

Äshults by och i högre grad påverkas av besluten om kulturreservaten än människor som 

bor längre bort.    

 

Det första som gjordes efter att intervjuerna var avklarade blev att transkribera över 

materialet till skriftform, som gjordes i form av att varje enskild intervju blev ett eget 

dokument. Jag delade inte upp intervjumaterialet beroende på kategorier vid det tillfället, 

fördelen med den här strategin är att jag vid senare tillfälle kan studera intervjun i en 

sammanhängande form och får en bättre förståelse för hur intervjun tog form överlag. 28 

 
De frågor som har ställts till respondenterna och som ingår i min intervjuguide har på 

förhand strukturerats på det sätt att jag vet under vilka rubriker som materialet ska 

läggas under. Der har lagt grunden till mitt resultat och rubrikerna som informationen 

lagts under är desamma som visas under mitt resultatkapitel. vid det här tillfället delade 

jag upp de transkriberade intervjuerna och tog ut delar som tillhörde de olika 

rubrikerna, vilket gav mig en helhetsblick över varje enskild fråga. 

 

Det nästa steget i hanteringen av de kvalitativa data som har genererats var att forma 

koder eller kategorier, vilket görs för att materialet skall kunna kategoriseras korrekt. 29 

Kulturarvsvärden var en sådan rubrik där jag placerade allt material som hade med 

respondenternas värderingar av Äskhults by att göra, som jag sedan satte i relation till 

studiens tidigare forskning och de konkreta indelningar av värden som har använts för 

att bättre kunna strukturera upp mitt resultat. De här punkterna berörs i teori kapitlet. 

                                                 
28 Kitchin 2000, sid. 236 
29 Creswell 2012, sid. 184 
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Den andra rubriken som användes i de första steget av kategoriseringen var 

respondenternas upplevelse av förvaltningen, som jag senare delade in i mindre avsnitt 

och de tre rubrikerna kommer visas i resultatet.  

 

I analysen så har jag använt mig utav de kategorier som framkom i takt med att empiri 

materialet delades in i kategorier, vilka har satts i relation gentemot varandra och den 

tidigare forskningen. Enligt Kitchin är det första som ska göras i en kvalitativ analys att 

sortera och sätta det organiserade materialet i olika ljus, där jag själv då har granskat 

resultaten från kategoriseringen av empirin. 30 Vidare så är syftet att identifiera relationer 

och samband mellan kategorierna, vilket också har uppmärksammats i den här studiens 

analys. För att sedan inte förlora helhetsperspektivet när analysen sker så har de första 

stegen av analysen satts i relation gentemot den tidigare forskningen och teori avsnittet, 

vilket ger materialet en bakgrund att förstås i. 

 

2.2 Metoddiskussion 
 
En studies reliabilitet har sin utgångspunkt i att undersöka hur pass pålitligt det 

insamlade materialet är. Enligt Grønmo finns det två tillvägagångssätt som används för 

att mäta just det här, vilka är stabilitet och ekvivalens. 31Stabilitet definieras som graden 

av samstämmighet mellan de empiriska materialen om undersökningen hade genomförts 

med samma metod men vid en annan tidpunkt.  Ekvivalens syftar på om flera oberoende 

insamlingar av data vid samma tidpunkt hade producerat liknande data, då också av 

olika forskare. Att mäta reliabilitet hos en kvalitativ studie är däremot något 

problematisk, dels för att insamlandet av det empiriska materialet är mindre strukturerat 

men också för att forskarens egen betydelse för studien är större än i den kvantitativa 

motparten. Vad som däremot går att mäta och bedöma är en kvalitativ studie efter är om 

det empiriska materialet är baserat på faktiska förhållanden och inte påverkat av 

forskarens egen bedömning. 32  Det betyder också att insamlingen av data ska följa de 

etablerade metoderna. Att platsen är lagstadgag som ett kultureservat betyder att den 

inte utsätts för dramatiska förändringar angående utseende eller utformning, utan kan 

ses som en relativt kontinuerlig plats. Däremot är vår uppskattning och värdering av en 

sådan miljö under ständing förändring, vilket gör det problematiskt att säkerställa 

studiens stabilitet. Jag gör dock bedömningen att studien inte skadas av detta faktum, 

                                                 
30 Kitchin 2000, sid. 245 
31 Grønmo 2004, sid. 222 
32 Grønmo 2004, sid. 228 
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utan jag har velat kartlägga hur situationen ser ut i dagsläget. Som sagt är 

kulturreservatet inte under förändring,vilket gör det fullt möjligt att samma typer av 

värden som den här undersökningen har identifierar kan träffas på vid en senare 

tidpunkt, även om det inte kan säkerställas. Att jag utfört åtta intervjuer anser jag med 

tanke på arbetets tidsomfång och resurser gett en relevant omfattning och tillräckligt för 

att besvara syftet.  

 

Validitet är ett begrepp som har en stor betydelse när en studie bedöms för dess 

metodologi, och är till skillnad mot reliabilitetstermen mer omfattande. Ejvegård menar 

att validitet är ett perspektiv som syftar till att undersöka om en studie har undersökt vad 

den är ämnad att undersöka, då i relevans till syfte och forskningsfrågor. 33 Det är ett 

begrepp som i en kvalitativ studie är något mer svårdefinierat och är mer utmanande att 

granska, men som går att bedöma utifrån hur studien är upplagd och hur insamlingen av 

materialet har gått till. 34 Jag anser att metoden för insamlingen av data, alltså 

intervjuguiden, är utformad på ett sätt som jag tror kommer producera relevant material 

för studien. Det har även förts en diskussion kring metoden med motiveringar till 

besluten, så arbetet har försökts utformas med hög validitet.  

 
 
3 Tidigare forskning och teoretisk referensram 
 
3.1 Vad är ett kulturarv 
 
Kulturarv är ett tema som under en längre tid haft en stor betydelse, vilket vittnar om ett 

stort intresse för det förflutna.35 Begreppet har kommit att inkludera ett stort omfång av 

saker, som sträcker sig från den mest avlägsna historian till mer moderna 

tider. Termen kulturarv i sig är så utbredd och expansiv att definiering av densamma har 
blivit problematisk enligt vissa. 36 Det här mer omfattande perspektivet nämner även Peter 
Howard som menar att kulturarv idag har kommit till att inkludera allt som människor 
vill bevara, oavsett om det är materiellt eller immateriellt så berör kulturarv oss alla. 37 I 
boken Heritage, Memory & Identity så beskrivs kulturarv som något där individer 
värderar och bevarar det förflutna som de anser gestaltar deras kulturella identitet.38 

                                                 
33 Ejvegård, 2009, sid. 80 
34 Ejvegård, 2009, sid. 80-81 
35 Lowenthal 1998, sid. 42 
36 Lowenthal 1998, sid. 42 
37 Howard 2003, sid. 1 
38 Raj Isar & Anheier 2011, sid 3 
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Vidare så håller författarna också med Peter Howard i att det är ett område som vuxit 

inom det senaste decenniet, där många typer av arv har accepterats som betydande och 
värda att bevara. 39 

 
Vilka föremål eller traditioner som anses vara av kulturellt värde är däremot något som 

varje generation och tidsepok har sin egen uppfattning om. I ett större perspektiv kan 

kulturarv belysa särskilda delar av den historiska samhällsutvecklingen som har lett fram 

till vår egen tid.40 Det placeras även en stor personlig värdering i kulturarv, när det 

bedöms vad som är av värde att bevara till följande led av människor. Oavsett om det är 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) som 

avgör att någonting ska bevaras eller om det är en släktklenod som förvaras av en släkt i 

generationer, så är det ett aktivt beslut om vad som är av värde nog för att 

det ska förvaras. 41 

 
Vad som mer precist ska definieras som kulturarv bland de mängder av lämningar 

som kan påträffas världen över är däremot lite mer av en omstridd fråga. Det 

förekommer åtskilliga uppfattningar om hur begreppet kulturarv ska användas, där 

en del argumenterar för att oavsett dess betydelse och påverkan så ska alla 

lämningar från tidigare generationer anses som kulturarv, utan urskiljning.42 Andra 

framför att det ska ha en signifikant betydelse och att urvalet ska stå i centrum för 

definitionen. Oavsett hur begreppet används så medför det att kultur värderas, och 

kulturarv framstår närmast som en kvalitetsstämpel. 43 

 

Vad vi människor uppfattar som ett kulturarv förändras, och stämpeln kulturarv är något 

som får mening och relevans i nuet.44 Det finns inga förbestämda objekt som identifieras 

som ett kulturarv, utan det är föremål och byggnader som idag passar mallen för de 

kriterier vi har bestämt. Den här mallen är en samling av värderingar och stadgar som 

kontinuerligt förändras och således är även vår syn på vad som är ett kulturarv flyktigt. 45 

Även om vi idag kan identifiera många spår ifrån det förflutna i våra liv, så som historiska 

byggnader eller seder, så benämner vi dem inte som kulturarv bara för deras existens, utan 

de ses först som kulturarv och får en betydelse när de har en relevans för oss idag, där de 

                                                 
39 Raj Isar & Anheier 2011, sid. 3 
40 Riksantikvarieämbetet 2015 
41 Harrison 2010, sid. 9 
42 Ronström 2008, sid. 213 
43 Ronström 2008, sid. 213 
44 Ronström 2008, sid. 214 
45 Axelsson 2014, sid. 191 



  
 

12 

då används och personer ser en fördel med att bevara den historiska platsen.46 Det är 

processer  som då tar plats vid eller runtomkring dem, vilket de blir en del av. 47 Laurajane 

Smith menar att det som gör kulturarv meningsfulla och betydande är vilka 

samhällsprocesser som de deltar i och ger upphov till. Det är de här processerna som gör 

att vi identifierar dem som materiella symboler eller kulturella upplevelser representativa 

av det förflutna. 48 Kulturarvsstämpeln är alltså inte centrerad kring de fysiska delarna, för 

även om den materiella miljön är viktig för vår upplevelse så finns betydelsen i de 

samhällsprocesser som platserna i sin tur ger upphov till.49 Byggnaden i sig laddas först 

med värde och betydelse när den brukas. 50 Samtidigt som kulturarv värderas i vår nutid, 

så är det en resurs eller tillgång som inte kan nyskapas. Utan det som förloras kan inte fås 

tillbaka och heller inte kompenseras med andra medel. 

 

3.2 Värden inom kulturarv 
 
Hur ska då kulturarv värderas och vem är det som bestämmer vad vi skall bevara? 

Värden som ofta förknippas med just kulturarv brukar kretsa kring begrepp så som 

autenticitet, utveckling och identitet. Värden så som de här är i många fall omätbara, 

vilket har komplicerat bevaringsfrågan och lett till stora svårigheter när det kommer till 

att skapa någon konkret referensram för hur platser och föremål ska bedömas. 51 Detta 

för att värderingarna som vi placerar hos kulturarv är något vi själva konstruerar och 

skapar, det är vi som laddar de här platserna med en betydelse i vår nutid. 52 

 

Det är samtidigt något högst individuellt, en upplevelse och förståelse av en plats eller 

föremål är en personlig upplevelse. Kulturarv bär på varierande betydelser och värden 

beroende på vår egen bakgrund och det leder således även till att olika uppfattningar om 

vad som är värt att bevara uppstår. 53 Det är inte heller bara värderingen av kulturarv som 

är varierande, utan vi själva bär även med oss olika definitioner av vad ett arv ens kan 

vara. 54 

 

                                                 
46 Smith 2006, sid. 2 
47 Smith 2006, sid. 3 
48 Smith 2006, sid. 3 
49 Smith 2006,sid. 4 
50 Smith 2006, sid. 44 
51 Okamura 2010, sid. 56 
52 Axelsson 2014, sid. 190-191 
53 Okamura 2010, sid. 56 
54 Clark 2010, sid. 95 
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När det kommer till kulturarv så finns det enligt Kate Clark en distinktion mellan två typer 

av värden, kulturarvets inneboende värde och förmåner som kan utvinnas genom 

brukandet av platsen.55 Det är en åtskillnad som delar upp värden i två kategorier, som 

menar på att ett kulturarv kan ha en betydelse utan att ingripanden behövs göras, men även 

att platsen kan investeras i för att erbjuda andra typer av värden. Båda delar bär på värden 

som inte går att kompensera bort genom mer av det ena, men som Kate Clark skriver i sitt 

kapitel så är det av stor vikt att förmedla de fördelar som kan uppnås genom brukandet av 

platsen till de grupper som är skeptiska till ingripanden hos kulturarvet. 56 

 

Ett återkommande begrepp inom bedömningen av kulturarv och dess betydande är 

identitet. Det är viktigt för oss själva att skapa en förståelse om vilka vi är och var vi hör 

hemma, där vårt arv och förflutna spelar en stor roll i skapandet av vår identitet.57 Oavsett 

om det gäller större nationella arv eller mindre och lokala sådana så bidrar de till 

människors självförståelse. 58Kulturarv kan även skapa eller stärka individers sociala 

identitet över ett gemensamt arv, där det sociala bandet mellan personer eller grupper kan 

främjas av ett delat förflutet. 59 Kulturarv kan alltså bidra med en lokal känsla av 

tillhörighet både för besökare och för lokalbefolkningen, vilket är något som vi idag 

värderar högt.60 Kate Clark har i sitt kapitel Values in cultural resource management tagit 

fram ett antal punkter som visar vilka värden som ett kulturarv kan tänkas ha, som är 

indelade i två kategorier. Dessa kategorier var dels de inneboende värdena men också de 

instrumentella fördelarna, med andra ord vilka effekter som arvet ger upphov till, 

 

Inneboende värden: 

- Det förflutna är centralt när vi ska förstå och bilda kunskap om oss själva 

och det samhälle vi lever. 

- Kulturarv bidrar med en känsla av identitet och vi kan förstå vår plats på både en 

lokal, regional och nationell nivå. 

- Det är arv som borde bevaras för framtida generationers skull. 

- Särskiljning, nära liggande identiteten så gör kulturarven ett område speciellt, 

en känsla av något unikt. 
 

                                                 
55 Clark 2010, sid. 94 
56 Clark 2010, sid. 93 
57 Smith, Messenger & Soderland 2010, sid. 15 
58 Smith, Messenger & Soderland 2010, sid. 16 
59 Holtorf 2010, sid. 45-46 
60 Brauerhielm 2002, sid. 37 
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Instrumentella värden: 

- Regeneration och tillväxt inom områden. 

- Fördelar för lokalområdet, som till exempel förhöjning av status och en 
bättre reputation. 

- Samhället kring kulturarvet upplever en mer framstående 
social sammanhållning, och en lokal stolthet. 61 

 

3.3 Demokratiskt deltagande i kulturarvsprocesser 
 
På senare år har frågan kring medborgarnas deltagande blivit allt mer aktuell inom 

förvaltningen av kulturarv. Det finns ett tydligt ställningsstagande från politiker och 

beslutsfattare att invånarnas perspektiv ska tas i beaktning, och få privatpersoner att 

medverka i samhällsplaneringen. 62 Även Holtorf berör vikten kring den allmänna 

rösten inom värderingen av kulturarv, där han menar  att de offentliga myndigheterna 

och organisationerna behöver undersöka vad människor faktiskt tycker är värt att 

bevara. 63Att engagera och intressera medborgare att skapa en givande dialog är 

däremot en komplex och utmanade process, som kan vara problematisk att eftersträva 

i praktiken. Inte minst när människors vardag kommer att påverkas av de förändringar, 

eller icke förändringar, som förslås. 64 Av den orsaken är det också viktigt att få alla 

parter som blir berörda att delta och medverka i beslutsprocesserna. 

 

Avsikten från kulturarvsinstitutionernas sida att mer aktivt engagera sig i demokratiska 

processer och medborgardeltagande har blivit mer påtaglig det senaste decenniet, men det 

har inte varit utan kritik. Det har funnits en stor legitimitetsproblematik kring den 

svenska kulturarvssektorn och ett utropat motstånd emot hur det sköts i praktiken.65 I 

synnerhet så har Riksantikvarieämbetet tidigare fått utstå kritik för att deras 

demokratiretorik enbart är prat och inte verklighetsförankrat. 66 I sin nu något föråldrade 

antologi så påstår Svante Beckman att det kulturutbud som de professionellt insatta 

strävar efter i många fall inte är detsamma som allmänheten efterfrågar. 67 

 

                                                 
61 Clark 2010, sid. 89-99 
62 Alzén 2006, sid. 1-2 
63 Holtorf 2010, sid. 43 
64 Sjölander, Adolfsson och Bohlin 2013, sid. 159 
65 Aronsson 2006, sid. 13 
66 Aronsson 2006,sid. 13 
67 Beckman 1993, sid. 122 
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När det ska beslutas och förhandlas om kulturarvsplatsers bevarande eller förvaltning så 

är det betydelsefullt att deltagandet tar sin utgångspunkt i lokala villkor och 

förutsättningar.68 Framförallt så är det viktigt när platser och miljöer med relevans för 

medborgarnas identitet står i fokus. När människors berörs av ändringar inom till 

exempel tillgängligheten eller kulturarvets funktioner är det mycket viktigt att 

eftersträva ett legitimt tillvaratagande av medborgarnas röster. 69 

 

En av de som Aronsson uttrycker det hotbilderna emot medborgardeltagandet inom 

kulturarvsdialogen är det tilltagande ointresset från medborgarnas sida, branschen i sig 

upplever enligt honom en växande likgiltighet inför kulturarv och dess betydelse från 

befolkningens sida. 70 Det finns däremot studier vars resultat tyder på medborgarnas brist 

på engagemang och avsaknad av formellt deltagande inte tyder på ett ointresse, utan att 

situationen kan vara så att berörda grupper är nöjda med politikernas beslut och inte ser 

det som nödvändigt att ingripa. 71 Delaktighet påverkas även av vilket kulturarv som står i 

fråga, hur de värderar och ser platsen som en tillgång spelar stor roll i hur beredda de är 

att engagera sig i bygdens utveckling. 
 

4 Resultat 
 
4.1 Kulturreservatet Äskhults by bakgrund 
 
Kulturreservatet Äskhult by är en gårdsby belägen i norra Halland, Kungsbacka 

kommun. Byns historik kan härledas så långt tillbaka som till bronsåldern för 2700 år 

sedan, med hittade fynd så som stolphål och härdar ute vid de närliggande åkrarna. 

Byggnaderna som i detta nu befinner sig på ägorna härstammar ifrån 1700 och 1800- 

talet. Byn har sedan den först nämns på 1500-talet bestått av fyra gårdar som är 

belägna uppe på krönet av en skogsbeklädd höjd, där de äldre boplatserna förmodligen 

också varit placerade.  

 
Äskhult har genomgått såväl storskifte som laga skifte, vilket innebär att de små tegar 

som tidigare präglade odlingslandskapet sattes ihop till större sammanhängande 

sektioner av åkermark. För stora delar av Sverige så betydde det här även att 

                                                 
68 Hribar, Bole & Pipan 2015, sid. 105 
69 Sjölander, Adolfsson & Bohlin 2013, sid. 159 
70 Aronsson 2006, sid. 1 
71 Sjölander, Adolfsson & Bohlin 2013, sid. 160 
72 Hallands länsstyrelse 
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jordbruksbyarna splittrades upp och flyttade ut till sina respektive åkermarker, men i 

det här fallet var inte det nödvändigt utan by-kärnan behölls intakt. Tack vare det så har 

den karakteristiska 1700-tals strukturen behållits, med en tät gårdsbebyggelse kring ett 

centralt bytorg. 73 

 

Byn hade sin sista invånare på mitten av 1900-talet, men tack vare ett stort allmänt 

intresse för att bevara platsen så kom den att bli orörd tills vidare. 74Äskhult blev 1981 

förklarat som byggnadsminne och som ett riksintresse för kulturmiljövård. Först 1997 så 

bildades naturreservatet Äskhult och målet blev att återskapa ett 1800-tals landskap. Det 

genomgripande restaureringsarbetet har pågått kontinuerligt och med hänvisning till 

arbetet som genomförts och framtida planer så beslöts det 2004 att Äskhults by och 

omgivning istället skulle betraktas som ett kulturreservat. 75  Länsstyrelsens beskrivning 

av syftet med Äskhults by lyder: 

 
”Syftet med kulturreservatet är att bevara Äskhults by, en för landet unik kulturhistorisk 

helhetsmiljö, samt återskapa och levandegöra en kulturmiljö med bebyggelse, bytomt, 

inägor och utmark som de gestaltade sig strax före den agrara revolutionen och 

storskiftet 1825-27.”64
 

 

4.2 Identifierade kulturarvsvärden 

 

- Historiskt värde 

 

Den här kategorin fick ett stort utslag bland respondenterna och det märktes att den 

historiska innebörden av platsen var något uppmärksammat. Respondenterna berörde det 

här historiska värdet på olika sätt, t ex berättar en respondent  att denne ser Äskhult som 

något av ett titthål ner i vår historia och hur våra förfäder levde (respondent B). Det fanns 

även andra exempel på hur platsen kunde laddas med en historisk innebörd, i en intervju 

så påpekas det att det är spännande och intressant när de visar upp hur det gick till förr 

med evenemang så som bröllop (respondent H).  De personer som uppmärksammade det 

                                                 
73 Hallands Länsstyrelse 
74 Larsson 1993, sid. 43 
75 Hallands Länsstyrelse 
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historiska värdet ansåg att kulturreservatet har en så stor betydelse eftersom platsen 

skildrar ett historiskt skede, och att den upplevelsen är väldigt viktig idag. 

 

I det ihopsamlade materialet är det tydligt att det förflutna är värderat väldigt högt och 

det uppmärksammas också som något värdefullt att bevara. Framförallt så var det 

påtagligt i en av intervjuerna, där respondenten berättar att hen också bor på en gammal 

gård och kan därför se föremål i Äskhults by som finns hemma (respondent C). Det har 

också varit tydligt hos respondenterna att även miljön runt omkring är viktig ur ett 

historiskt perspektiv, som i samband med byn ger ett helhetsperspektiv som inte går att 

uppleva på många andra platser. 

 

- Identitetsvärde 

 

Äskhults by upplevdes av respondenterna vara ett kulturreservat  som bidrog till 

främjandet av deras identitet och framförallt självkänsla, kontakten med Äskhults by 

vars mångas  släktingar hade levt på var väldigt betydelsefull för dem. I flera intervjuer 

lyfts det tydligt fram hur platsen medför en känsla av kontakt med deras släkt, och just 

därför är Äskhult viktigt (respondent A, D och H). När de här respondenterna får frågan 

om vad de anser vara värdefullt med Äskhult så påpekar de att deras förfäder är ifrån 

byn. Det var inte allt för många bland respondenterna som utvecklade  varför platsen 

fick betydelse av att de härstammade därifrån. Däremot så var svaren väldigt positiva, de 

ansåg att det var nyttigt att få den roten i sig, alltså kunskap om sin bakgrund inte bara 

för de som hade släkt där men även att människor lär sig om sin historia (respondent A 

och H).  

 

- Bevarande värde 

 

Det här perspektivet uppmärksammades tydligt hos respondenterna och var något som 

de tyckte var viktigt, det fanns en allmän vilja att bevara platsen för kommande 

generationers skull. Bevarandet av Äskhults by och platsens utseende brydde sig många 

om, och intervjuerna har klargjort att det finns en stor enighet  hos respondenterna att 

Äskhults by borde bevaras och ha samma betydelse även för andra (respondent B, C, E 

och H). En annan faktor som uppmärksammades var bevarandet av marken och 

naturen, där en intervju lyfter fram jobbet med åker- och ängmarkena som något 
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positivt och betydande för upplevelsen av platsen (respondent B). Det fanns däremot 

ytterligare en tolkning om hur bevarandet är värdefullt, vilket kretsade kring det faktum 

att Äskhults by idag är så pass bra bevarat från dess ursprungliga skick. Det framgick 

tydligt att respondenterna ansåg platsen som betydelsefull för det utmärkta jobb som har 

gjorts med bevarandet. Båda perspektiven hade ett stort inflytande över hur 

människorna upplevde platsen och dess betydelse, och det var tydligt att platsen 

uppskattas i nuet men också ska skyddas för framtiden.  

 

- Socialt värde 
 

Resultaten från intervjuerna visade ingen större utsträckning av tecken på 

uppskattningen av sociala värden, det var enbart en person som tydligt uppfattade och 

värdesatte den kollektiva betydelsen av Äskhults by. Hos personen fanns det däremot 

en klar ståndpunkt för dennes upplevelse, där kulturreservatet i sin tur har varit en plats 

som skapat många minnen och bidragit till en större gemenskap. Det uttrycks också 

som en bra plats för att skapa kontakter (respondent D). 

 

- Natur/ miljö värde 

 

Relativt tidigt inom skedet av intervjuerna så uppdagades det att det fanns konkreta 

värden bortom de som den tidigare forskningen fokuserade på. Ett tydligt sådant var 

uppskattningen av naturen kring kulturreservatet och vad området betydde bortom byn 

och byggnaderna dem själva. Äskhults by verkar vara något av ett rekreationsområde för 

respondenterna, med fina slingor att promenera på och njuta av naturen. Det 

uppmärksammades i flera intervjuer att kulturreservatet var viktigt inom rubriker så som 

rekreationsområde, promenader och värdefull natur (respondent C, F och H). Naturen 

och miljön anses vara viktig både för de som kan nyttja platsen i sin vardag men också 

för den upplevelsen som kan ges till de turister som besöker kulturreservatet.  

 

- Evenemangs- / undervisningsvärde 

 

Det har under intervjuerna uppdagats att kulturreservatet värdesätts för de evenemang 

som iscensätts i byn, som intresserar människor med att platsen historia nyttjas för att 

ge en autentisk upplevelse. Att Äskhults by vid enstaka tillfällen har använts som 
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bakgrund till att spela in och visa upp fiktiva dramer är något som uppskattas mycket 

av en respondent (respondent H). Framförallt när lokala skådespelare anställs och 

främjar gemenskapen i byggden. De har även nämnts i ytterligare en intervju attt all 

den undervisning som sker med kulturreservatet som kuliss är att betrakta som positiv 

och givande (respondent B).  

 

4.3 Upplevelsen av förvaltningen 

 
4.3.1 Beskrivning av kontakten mellan lokalbefolkningen och de involverade 
aktörerna 
 
Ur ett historiskt perspektiv verkar det som att kontakten mellan lokalbefolkningen och 

de som förvaltar kulturreservatet blivit starkare med åren. Intervjuerna har tydligt visat 

på att relationen mellan respondenterna och den förra ägaren Västkustkuststiftelsen var 

bristande, och det fanns irritationer kring hur Äskhults by hanterades (respondent C och 

D).  Ett par av respondentera har varit engagerade inom kontakten med förvaltarna och 

de lyfter fram att när västkuststiftelse hade Äskhult så var kommunikationen mellan 

parterna väldigt dålig, och det var oerhört infekterat mellan de som bodde nära och 

stiftelsen (respondent A och C). En förklaring till varför förbindelsen var så undermålig 

under de tidigare skedena av förvaltningen framgår också i intervjuerna, där det 

fastställs att Västkuststiftelsen inte bidrog med några förklaringar eller redovisningar för 

deras agerande, vilket personer från närsamhället oroade sig över (respondent B och C).  

 

Relationen idag anses däremot vara mycket bättre, och kontakten mellan förvaltare och 

människor från området ses som väldigt givande och positiv, det är främst 

kommunikationen med Länsstyrelsen som tydligt uppskattas ifrån respondenterna 

(respondent C, E och D). De personer som inte är aktivt engagerade inom ämnet 

förefaller också betrakta kommunikationen i ett bra ljus, och lyfter då fram att det 

verkar som att det finns ett engagemang i hur människorna från bygden tyckt 

(respondent F, G och H).  

 

Ett oerhört uppskattat initiativ från ägarna av Äskhult har varit de samråd som 

genomförts de senaste åren, där lokalbefolkningen och andra intresserade får 

information kring förvaltningen och vad som planeras. Tacksamheten och den positiva 

inställningen till de här samråden är något som tydligt går att utläsa. Respondenterna 
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klarlägger att efter samråden startades upp så har kontakten mellan de officiella 

aktörerna och lokalbefolkningen blivit avsevärt mycket bättre, samtidigt som många 

tycker det är roligt att få en inblick i hur det sköts. Bland de tre respondenter som har 

varit inblandade i relationen med förvaltarna av kulturreservatet så har samrådet varit 

det enskilt mest betydelsefulla initiativet för utvecklingen av kommunikationen 

(respondent B, C och D). Det förekom inga negativa kommentarer angående dagens 

relation mellan förvaltarna och lokalbefolkningen, det fanns dock personer utan något 

underlag att bedöma som därför inte kände att de kunde värdera kontakten. Det lyftes 

däremot fram att det fanns frågetecken om vart som personer med frågor eller 

synpunkter ska vända sig, och att informationen kring det inte har varit tydlig. Den 

kontinuerliga kontakten som upprätthålls mellan parterna är uttryckligen uppskattat och 

värderat högt, det förekommer däremot bekymmer över att samråden och övriga möten 

endast är för att informera människor om skötseln. Två av respondenterna upplever att 

de nu kan vara delaktiga i samtalen och ge sina synpunkter, men att förvaltarna i sin tur 

inte uppmärksammar deras kommentarer (respondent B och H).  

 

4.3.2 Personernas inställning till kulturreservatets förvaltning 
 

Arbetet har undersökt hur respondenterna tycker om förvaltningen av Äskhults by, vilket 

har granskats för att kunna kartlägga om hanteringen av platsen har skett på ett sätt som 

inte respondenterna anser är positivt. Överlag så finns det en tydlig inställning hos 

respondenterna att kulturreservatet har påverkats positivt av den mer företagsamma 

verksamheten. Framförallt så är det gynnsamt då Äskhults by blir mer uppmärksammat 

och fler individer kan få uppleva platsen. Platsen i sig anses betyda mer idag eftersom 

den når ut till fler, där den aktiva förvaltningen och projektarbetet gagnar kulturreservatet 

i sin helhet. En respondent uppger däremot att denne önskade att kulturreservatet hade 

kunnat bevaras i sin egen rätt, och att förvaltarna skulle låta bli att ingripa i den fina 

miljön (respondent F). Personen uppgav dock att ingripandena förmodligen var positiva 

för allmänheten och platsen bästa, men att hen själv hade en annan önskan om 

förvaltningen.  

 

Även om respondenterna fortfarande tror att Äskhults by i slutändan påverkas 

positivt, så framkommer det dock små orosmoln över eventuella brister. Det finns en 

viss oro över det slitage som kan tänkas åstadkommas genom de stora mängder 

människor som besöker platsen, samt att kulturreservatet används mer (respondent A 
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och D). Flertalet negativa effekter uppmärksammas genom intervjuerna, i synnerhet 

en rädsla över att byns profil kan förändras beroende på hur den används och sköts 

(respondent B, C och H). Det uttrycks även en viss ängslan för att besökare i 

slutändande kanske inte kommer dit för kulturreservatets skull utan för andra 

anledningar (respondent E).  Det är alltså viktigt enligt respondenterna att platsen inte 

förvandlas till något som inte håller kvar samma värden som i nuet, utan 

förvaltningen ska ske utan att förändra identitetet hos Äskhults by. Inräknat de fåtal 

bekymmer som personerna gav uttryck för så upplevs fortfarande den mer aktiva 

förvaltningen som positiv och något som bör fortsätta, det är bättre än att platsen inte 

används och därmed glöms bort.  

 

4.3.3 Lokalbefolkningens engagemang 
 
Lokalbefolkningens eget engagemang har en betydelse eftersom syftet är att undersöka 

om personerna upplever att de har en möjlighet att påverka, där det behöver finnas ett 

intresse i platsen att vilja engagera sig från början . Människors eget intresse av 

kulturreservatet har under ett par tillfällen ifrågasatts vid intervjuerna, där det har getts 

en bild av att många personer som bor i närområdet saknar engagemang i skötseln av 

Äskhults by. En av respondenterna var påfallande tydlig om det här i sin intervju där 

denne berättar att det är lite svårt att veta vad folk vill här runt omkring eftersom många 

som bor där idag saknar en koppling till platsen (respondent B). Det förefaller även 

handla om skillnader mellan generationer och deras koppling till landsbygden, det 

uppmärksammades en viss problematik kring att många av de som flyttar dit är unga 

och har då kvar sitt sociala liv inne i staden (respondent G). Därför är de heller inte 

engagerade i Äskhult och de värden som platsen står för, samtidigt som de äldre som 

bryr sig och har en koppling till platsen försvinner bort. De finns även personer som inte 

har varit engagerade i förvaltningen och därmed heller inte de beslut som tas, men som 

fortfarande är tydliga med deras uppskattning av platsen. De redögör för att de inte har 

ansett de som nödvändigt att ingripa, och har inte uttryckt något kritik mot förvaltningen 

av kulturresrvatet. Utan att de upplever situationen som godtycklig, åtminstone i nuläget 

(respondent F och H). 

 

I intervjuerna uppges det däremot en oro över hur kontakten mellan lokalbefolkningen 

och aktörerna kan komma att förändras, då menat att flera av de personer som har varit 

involverade i dialogen från Länsstyrelsen och de andra organisationerna nu har börjat 
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lämna sina tjänster (respondent B och C. Vilket de tror kan påverka kommunikationen 

mellan parterna negativt om de efterträdande personerna inte delar ett liknande 

engagemang i byggden. Den i nuläget positiva kontakten hoppas fortsätta, och anses 

som mycket viktig för båda parter, därför förekommer det en viss fruktan att byggdens 

kontaktpersoner kommer att försvinna eftersom det potentiellt kan vara farligt.   

 

5 Resultatanalys  
 
Resultaten från empirin tyder relativt ensidigt på att det finns ett stort engagemang i 

kulturarvet från de tillfrågade, både i vilka värden som platsen bör förknippas med men 

också en vilja att engagera sig i förvaltningen. Det tilltagande ointresset från allmänheten 

som Peter Aronsson diskuterade i teorin som allt mer stigande 76 har jag inte sett några 

resultat på. Däremot upplever jag att resultatet kan ha påverkats av att respondenterna i 

sin tur har haft nära eller distanserade släktband med Äskhults by, vilket leder till en större 

förankring och intresse i platsen. Framförallt så har identitetsperspektivet berörts till följd 

av personernas  anknytning, där släktband har spelat en stor roll. 

 

Som den tidigare forskningen också berör så behöver inte en minskad delaktighet från 

lokalbefolkningens sida tyda på ett ointresse, utan snarare att de är nöjda med hur platsen 

sköts. 77 Vilket i sin tur har fått stöd i den här undersökningen eftersom det inte har 

funnits någon kritik i större utsträckning från de personer som inte har valt att engagera 

sig, samtidigt som de är tydliga med uppskattning av platsen. Samt att de heller inte ser 

det som nödvändigt att ingripa då de är nöjda med förvaltningen. Det är också delvis 

varför arbetet har undersökt lokalbefolkningens engagemang, eftersom det tydligt kan 

visa på hur mycket platsen uppskattas av respondenterna i relation till hur de känner 

behovet att engagerar sig beroende på platsen förvaltning. Där resultatet visar på att både 

de som har varit engagerade i förvaltningen av kulturreservatet och de som inte har känt 

behovet av att bli inblandade anser att Äskhults by sköts på ett bra sätt. 

 

Genomgående under intervjuerna så framgår det att respondenterna sätter stort värde på 

den kontakt som är upprättad mellan dem själva och de officiella aktörerna, då främst 

samrådet. Så viljan från kulturarvsinstitutionernas sida att förankra sina beslut i en mer 

demokratisk anda 78 har således kommit en bit på vägen. Det framkommer dock ett visst 

                                                 
76 Aronsson 2006, sid. 1 
77 Sjölander, Adolfsson & Bohlin 2013, sid. 160 
78 Alzén 2006, sid. 1-2 
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tvivel på i vilken mån som aktörerna verkligen tar hänsyn till önskningarna från 

lokalbefolkningen. Situationen upplevs så som att har de fått chansen att uttrycka sig, 

men de tvivlar samtidigt på ifall deras åsikter har någon makt överhuvudtaget. Det 

verkar som att kommunikationen mellan lokalbefolkningen och aktörerna är utvecklad 

på ett gynnsamt sätt, men att den möjligtvis brister när det kommer till 

lokalbefolkningens chans att påverka besluten. Situationen framstår i den här studien 

som att lokalbefolkningen har en god möjlighet att ta del av informationen kring 

förvaltningen och hur platsen kommer användas, men som sagt har en begränsad 

möjlighet att påverka besluten.  

 

Som direkt leder till den kritik som bl.a. riksantikvarieämbetet fått utstå för deras 

hantering av de demokratiska värdena inom förvaltningen av kulturarv. 79 Underlaget 

för att de involverade aktörerna i det här fallet bortser från att ge allmänheten något 

inflytande är inte tillräckligt stort för en liknande slutsats, men har alltjämt nämnts och 

framförts av privatpersoner.  Det förefaller även vara så att informationen från 

förvaltarna på vissa håll har varit bristfällig angående vart privatpersoner ska vända sig 

ifall de eventuellt har synpunkter eller frågor.  

 

En intressant iakttagelse var hur värdefull naturen kring Äskhults by var för 

respondenterna, och hur den i vissa fall betydde lika mycket som byn själv. Framförallt 

så är det intressant med tanke på den typen av värde inte nämndes inom den tidigare 

forskningen. Det för tankarna till att Äskhults by med omgivning först var förklarat som 

ett naturreservat, och först senare omgjort till ett kulturellt sådant. Det väcker då frågan 

ifall lokalbefolkningen möjligen hade en annan åsikt om huruvida byn borde definieras 

som natur- eller kulturreservat. Det framstod däremot inte ifrån intervjuerna ifall naturen 

omkring först blivit värdefull efter de omfattande restaureringarna som har skett. 

 

Det märks påtagligt av under empirin att det är en relativt ensidig uppskattning av de 

inneboende värdena från kulturreservatet, vilket tyder på att de värden som är 

betydelsefulla för de tillfrågade personerna redan finns på platsen. Den tidigare 

forskningen menar därför att det inte är nödvändigt med någon aktiv förvaltningen för 

att platsen ska vara värdefull, 80 men det stämmer dock inte överens med 
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80 Clark 2010, sid. 98 
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lokalbefolkningens åsikter. Det framgår ett tydligt stöd för hur kulturreservatet sköts i 

dagsläget med en större vikt på marknadsföring och aktiviteter, även ifall de förmåner 

som då kan upplevas inte är något som lokalbefolkningen uppmärksammar nämnvärt. 

Det är i emellertid en intressant aspekt att de instrumentella värdena inte väcker något 

speciellt uppskattande hos respondenterna, samtidigt så är de i högsta grad positiva till 

brukandet av platsen till förmån av just desamma. 

 

I sin helhet så stämde de kategorier av värden som Kate Clark framförde 81 bra överens 

med responsen från intervjupersonerna, vilket tyder på att dels var teorierna gångbara 

men också att Äskhults by har många gemensamma värden med andra kulturarv. 

Eftersom de universella värdena som var framplockade för att konkretisera generella 

värden för kulturarv även platsar in på Äskhults kulturreservat, så tyder det på att platsen 

inte är ett unikt fall utan värderas på liknande sätt som många andra kulturarv. Det 

anträffades dock en mindre kontrovers i relationen mellan de teoretiska värdena och vad 

respondenterna uppgav, då angående bevarandeaspekten  där det istället för att handla 

om bevarandet för kommande generationer framkom en större uppskattning för att 

platsen i nuläget är så pass bra bevarat från det ursprungliga skicket. 

 

De versioner av värden som uppmärksammades i högst grad var det historiska och det i 

efterhand konstruerade natur/ miljö, vilket båda är inneboende värden. Framförallt så 

förefaller det vara kombinationen av de två som lokalbefolkningen verkligen värdesätter. 

Som det även nämns i intervjuerna så är det historiska helhetsperspektivet något oerhört 

betydelsefullt, där då både byn och dess omgivning spelar en viktig roll. Det stärker 

således även min uppfattning om att den restaurerade marken som ska anspela på den 

tidsenliga andan i samband med byn spelar en viktig roll, och att just den omställningen 

är vad som bl.a. skapar det stora förtroendet för de officiella aktörerna. 

 

Två av de instrumentella värden som nämndes i teori avsnittet har inte observerats 

överhuvudtaget inom empirin. Det vill säga regeneration och tillväxt inom områden, och 

fördelar för lokalområdet, så som förhöjning av status och en bättre reputation. 82 Det är 

såvida en intressant aspekt eftersom att respondenterna i sig förespråkar de inneboende 

värdena av kulturreservatet, men fortfarande är positiva till förvaltningen med målet att 

producera andra typer av värden. Förmodligen så har inte människorna fått vara med om 
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de gynnsamma effekterna som kan upplevas av en mer aktiv förvaltningen länge nog för 

att det ska uppskattas. 

 

Resultatet från intervjuerna visar dessutom tydligt på vikten av identitetsperspektivet för 

respondenterna, där kulturreservatet hade en stor betydelse. Återigen så är det 

släktbanden till platsen som bidrar till att människorna känner en koppling till platsen, 

där samtliga personer som berör identitet syftar på deras familjs koppling till Äskhults 

by. Det stämmer således också bra överens med den tidigare forskningen och teorierna 

som kretsade kring identitet, som syftar på att det förflutna spelar en stor roll i skapandet 

av vår nutida identitet. 83 Äskhults by och kulturreservatet är något som underlättar för 

den kopplingen till personernas egen historia och att de kan förstå sammanhanget som de 

härstammar ifrån. 84Det visar också på det sociala bandet som kan skapas bland personer 

med ett delat förflutet, som berörs tidigare så kan kulturarv skapa en gemensam identitet 

och främja sammanhållningen mellan människor. Genom att en så stor del av de 

tillfrågade värdesätter deras förbindelse med Äskhults by är jag övertygad om att många 

upplever en samhörighet och gemenskap över platsen såväl som dess betydelse. 

 

6 Slutsats och diskussion 
 
6.1 Slutsats 
 
6.1.1 De identifierade kulturarvsvärdena 

 

Studien visar i sin helhet att det var fyra typer av värden som var uppmärksammade från 

de tillfrågade personerna. Vad som resultatet visar som mest betydelsefullt är platsens 

historiska förankring. Det framkom också att det fanns värden hos Äskhults by som inte  

togs upp i den tidigare forskningen, som är natur/ miljö vilket också var väldigt uppskattat 

av respondenterna. De två andra värdena som förekom betydelsefulla i undersökningen 

var bevarande och identitet, vilka båda var uppmärksammade i teori avsnittet. Nämnvärt 

är att identitetsvärdet i stor utsträckning verkar ha varit påverkat av de släktband som 

fanns mellan respondenterna och kulturreservatet. Utöver de här fyra huvudvärdena så 

förekom det små resultat som visade att evenemang och de sociala fördelarna också var 

uppskattade. 
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6.1.2 En förbättrad kommunikation mellan lokalbefolkningen och förvaltarna 
 
Respondenterna pratar i relativ stor enighet om att kontakten mellan dem själva och de 

involverade aktörerna i nuläget är positiv, och är synnerligen bättre i jämförelse med hur 

situationen såg ut innan. Framförallt så är det informationsutgivelsen som de ser som 

avsevärt förbättrad, då med samråden i framkant. Huruvida lokalbefolkningen på allvar 

kan påverka och vara delaktiga i beslutsprocesserna är däremot ifrågasatt. Som det 

framgår från ett fåtal respondenter så finns det möjlighet att säga vad de tycker, och på så 

sätt få sin röst hörd. I vilken mån som aktörerna i sin tur lyssnar på synpunkterna är 

svårare att klarliggöra. Oavsett så har det skett en förbättring angående 

medborgardeltagande hos kulturreservatet, där lokalbefolkningen nu har en bättre 

kontakt och förbindelse med förvaltningen. 

 

6.2 Diskussion 
 
En intressant fråga som har väckts genom arbetets gång är huruvida den mer aktiva 

förvaltningen har påverkat platsen värde. Även om det funnits ett genomgående positivt 

bemötande från lokalbefolkningen om aktörernas förvaltning och restaurering av platsen 

så vore det däremot inte en omöjlighet att vad som uppskattas hos kulturreservatet 

förändras beroende på hur platsen används. Vilket givetvis är en fråga som blir central 

för både vilka värden som lokalbefolkningen identifierar med platsen men likaså hur de 

uppfattar förvaltningen av platsen. Det är framförallt intressant eftersom att 

respondenterna tydligt uttryckt att förvaltningen är positiv, samtidigt som de sedan 

nästan enbart refererar till platsen inneboende värden. 

 

Betydelsen som släktbanden förefaller ha för lokalbefolkningens egen koppling och 

engagemang till platsen var något häpnadsväckande, och borde inte bortses ifrån. Med 

hänvisning till den här studiens resultat så ges intrycket av att släktbanden har en större 

påverkan än den geografiska. Framförallt de respondenter som refererade till ett 

identitetsvärde hos kulturreservatet lade fram det som viktigt för deras relation till 

platsen. Ifall det betyder att människor som är utan den förbindelsen inte uppskattar 

Äskhults by på samma sätt är det emellertid svårt att säga, däremot så är det troligt att 

mindre personer övertid kommer engagera sig i kulturreservatet och därmed så får även 

förvaltarna det svårare till att framkalla lokalbefolkningens deltagande. Då med tanke på att 
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släktbanden sakta kommer distanseras och minska i betydelse, som då överlag kan antas 

dämpa lokalbefolkningens engagemang och intresse för Äskhults by 

 

 
 
 
7 Sammanfattning 
 
Kulturarvssektorn står idag inför en större problematik angående förvaltningen av 

värdefulla platser, där många röster har höjts angående behovet av en 

demokratiseringsprocess. När användningsområdena för de här kulturarven expanderar 

är det oerhört betydande att inte bara de professionella får vara med och bestämma, 

utan även att andra delar av samhället får sin röst hörd. För att underlätta processen av 

medborgardeltagande inom kulturarvsförvaltningen behövs därmed en bättre förståelse 

av vad allmänheten uppskattar och värdesätter hos platserna. Syftet med det här arbetet 

har varit att undersöka vilka kulturarvsvärden som lokalt identifieras med Äskhults by 

och om personer i lokalbefolkningen upplever att officiella aktörer tar hänsyn till deras 

synpunkter i beslutsfattande gällande byn. Studien har genomförts med en kvalitativ 

metod och i form av en fallstudie, där värderingen av endast kulturreservatet Äskhults 

by har undersökts. Empirin har producerats genom de åtta intervjuer som jag har utfört, 

med ett urval av personer från Förlanda socken. Respondenterna var valda utifrån två 

skilda sammanhang, fyra personer valdes utifrån deras besök av julmarknaden som tog 

plats på kulturreservatet och de resterande var människor som bodde inom närområdet. 

 

Genom användningen av tidigare forskning inom området så har sju distinkta typer av 

värden kunnat urskiljas, som senare användes i relation till resultaten från intervjuerna. 

Empirin visar senare att lokalbefolkningen i huvudsak refererar till två typer av värden 

som är betydande för dem, varav det historiska och natur/ miljö. Fem av de tillfrågade 

antydde att natur/ miljö var en värdefull del av kulturreservatet, samtidigt som det inte 

var ett av de anträffade värdena från den tidigare forskningen. Vilket jag anser tyder på 

att Äskhults by har en unik omgivning för att vara ett kulturarv. 

 

Det återges även att kontakten och relationen mellan personerna från lokalbefolkningen 

och de involverade aktörerna tämlige är positiv, främst med initiativet till de samråd 

som genomförs. Kommunikationen mellan de båda parterna uppskattas stort och många 
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i lokalbefolkningen trivs med vetskapen om vad som sker i Äskhults by och vilka planer 

som föreligger. Huruvida förvaltarna av kulturreservatet i sin tur tar hänsyn till deras 

åsikter är däremot ifrågasatt.



  
 

29 
 

Referenser 
 
Agenda Kulturarv. 2014. Människan i centrum. Programförklaring. 

Riksantikvarieämbetet: Stockholm 

Alzén, Annika. 2006. Demokrati och kultur-varv. Norrköping: Tema kultur och 

samhällle, Linköpings universitet.  

Anheier, Helmut. och Raj Isar, Yudhishthir. 2011. Heritage, memory & identity. 

London: Sage 

Aronsson, Peter. 2006. Demokratiskt kulturarv: nationella institutioner, universella 

värden, lokala praktiker. Norrköping: Tema kultur och samhälle, Linköpings universitet 

Axelsson, Tony. 2014. Systematisk destruktion – värde, förlust och kompensation. I 

Kompensationsåtgärder vid exploatering i kultur- och naturmiljöer. Benjamin Grahn.. 

Danielson, Magnus Rönn och Stig Swedberg. (red.), 185-202. Fjällbacka: 

Kulturlandskapet 

Beckman, Svante. 1993. Om kulturarvets väsen och värde. I Jonas Anshelm (red.), 

Modernisering och kulturarv. Stockholm: Symposium 

Braunerhielm, Lotta. 2002. Plats kulturarv och konsumtion. I Karlstads universitets. 

Kulturarvet som en resurs för regional utveckling. 31- 47. Umeå: Cerum,  

Bryman, Alan. 2008. Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber 

Clark, Kate. 2010. Values in cultural resource management. I Heritage values in 

contemporary society. George S Smith, Phyllis Mauch Messenger och Hilary A. 

Soderland (red.), 89-100. Walnut Creek: Left Coast Press, INC. 2010 

Creswell, John W. 2013. Qualitative inquiry & Research Design. Thousand Oaks: Sage 

Publications.  

Ejvegård, R. 2009. Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur 

Gronmo, Sigmund. 2006. Metoder i samhällsvetenskap. Malmö: Liber 2006 

Harrison, Rodney.(red) .2010. Understanding the politics of heritage. Manchester: 

Manchester University Press 

Holme, Idar Magne. 1997. Forskningsmetodik: om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur 

Holtorf, Cornelius. 2010. Heritage values in contemporary popular culture. I Heritage 

values in contemporary society, George S. Smith, Phyllis Mauch Messenger and Hilary 

A. Soderland (red.), 43-54. Walnut Creek: Left Coast Press, INC 



30 

  
 

 
 

Howard, Peter. 2003. Heritage: management, interpretation, identity. 

London: Continuum 

Hribar, Mateja Smid. Bole, David. Pipan, Primoz. 2015. Sustainable heritage 

management: social, economic and other potentials of culture in local 

development. Ljubljana: Elsevier Ltd 

Ismagilova, Gulnara. Safiullin, Lenar. Gafurov, Ilshat. 2015. Using historical 

heritage as a factor in tourism development. Kazan: Elsevier Ltd 

Kitchin, Rob. 2000. Conducting research in human geography: theory, 

methodology and practice. Harlow: Prentice Hall 

Kvale, Steinar. 2014. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

Larsson, Stig. 1993. Äskhults: 1700-talsbyn i Halland och dess sista invånare.  Onsala: 

Stift. Äskhults gamla by 

Laurajane, Smith. 2006. Uses of heritage. New York: Routledge.  

Lowenthal, David. 1998. The heritage crusade and the spoils of history. 

Cambridge: Cambridge university press 

Länsstyrelsen: Hallands län. 2004. Bildande av kulturreservatet Äskhult inom 

fastigheterna Äskhults 1:2, 1:4, 1:5 och 1:11 i Förlanda socken, Kungsbacka 

kommun. Halmstad: Kulturmiljöenheten 

Länsstyrelsen: Hallands län. Kulturreservatet Äskhult (Kungsbacka). 

http://www.lansstyrelsen.se/halland/Sv/djur-och-natur/skyddad- 

natur/naturreservat/kungsbacka/Pages/askhult.aspx (Hämtad 2015-11-24) 

Okamura, Katsuyuki. A consideration of heritage values in contemporary socity. I 

Heritage values in contemporary society, George S. Smith, Phyllis Mauch Messenger 

and Hilary A. Soderland (red.), 55-62. Walnut Creek: Left Coast Press, INC 

Riksantikvarieämbetet. Kulturarv. http://www.raa.se/kulturarvet/ (Hämtad 

2015-11- 19) 

Ronström, Owe. 2008. Kulturarvspolitik: Visby: från sliten småstad till 

medeltidsikon. Stockholm: Carlssons bokförlag 

Sjölander, Annelie. Adolfsson, Petra. Bohlin, Anna. 2013. Lokalsamhälle 

och kulturarv: deltagande och dialogskapande i praktiken. Göteborg: 

Riksantikvarieämbetet 

http://www.lansstyrelsen.se/halland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/kungsbacka/Pages/askhult.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/halland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/kungsbacka/Pages/askhult.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/halland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/kungsbacka/Pages/askhult.aspx
http://www.raa.se/kulturarvet/


31 

  
 

 
 

Smith, George S. Messenger, Phyllis Mauch. Soderland, Hilary A. (red). 

2010. Heritage Values in contemporary society. Walnut Creek: Left Coast 

Press, INC 

 

Intervjuer  

Respondent A. Intervju 29 november 2015 

Respondent B. Intervju 29 november 2015 

Respondent C. Intervju 1 december 2015 

Respondent D. Intervju 2 december 2015 

Respondent E. Intervju 3 december 2015 

Respondent F. Intervju 3 December 2015 

Respondent G. Intervju 4 december 2015 

Respondent H. Intervju 5 december 2015 

 



  
 

I 
 

Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide 
 
1, Vad betyder Äskhult för dig? 
 
2, Vad tycker du är värdefullt med platsen? 
 
3, Vad tycker du om hur Äskhults by idag förvaltas? 
 
4, Känner du att du kan vara med och påverka utvecklingen av Äskult? 
 
5,  Tycker du att de som förvaltar Äskhult tar hänsyn till lokalbefolkningens och 
närsamhällets perspektiv? 
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