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�    Kulturarv och entreprenörskap

Förord

Sveriges utveckling, konkurrenskraft och tillväxt är bero-
ende av den utveckling och tillväxt som kan skapas regio-
nalt och lokalt. I nya inriktningsdokumentet ”Nationell 
strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap 
och sysselsättning 2007–2013” har regeringen formulerat 
ett antal prioriterade områden för att skapa en ökad kon-
kurrenskraft och sysselsättning. 

De gjorda prioriteringarna är: Innovation och förny-
else, Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud, 
Tillgänglighet och Strategiskt gränsöverskridande sam-
arbete. Kulturmiljövården har ingångar i samtliga priori-
teringar och Riksantikvarieämbetet planerar under tiden 
2007–2013 en rad insatser i form av konferenser, semina-
rier etcetera, i syfte att utveckla kunskapen om kulturar-
vets roll i det hållbara utvecklings- och tillväxtarbetet. Ett 
första led i detta arbete har varit genomförandet av konfe-
rensen ”Kulturarv och entreprenörskap” som anordnades 
tillsammans med Internationella handelshögskolan i Jön-
köping den 10–11 maj 2007.

Konferensen var ett samarrangemang mellan flera re-
gionala och centrala aktörer i syfte att synliggöra kultur-
arvet som en resurs i hållbar regional och lokal utveckling 
och tillväxt.  Därtill har ett syfte varit att också presentera 
möjliga finansieringsvägar för olika typer av projekt som 
kan kopplas till entreprenörskap, kulturarv och natur-
vård. Ett tredje syfte har varit att exemplifiera pågående 

forskning inom området. Internationella handelshögsko-
lan har en mångårig tradition av forskning inom området 
regionalekonomi och bedriver sedan en tid tillbaka forsk-
ning även inom området kulturekonomi för att utveckla 
värderingen av kulturarvet ekonomiskt.  

I konferensförberedelserna har medverkat bland andra 
Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Glesbygdsverket, 
Kulturrådet, Statens Fastighetsverk (SFV), Nutek, Ver-
ket för näringslivsutveckling och Sveriges Kommuner och 
Landsting. Från regional nivå har Länsstyrelsen och Regi-
onförbundet i Jönköpings län medverkat. Riksantikvarie-
ämbetet (RAÄ) har varit sammanhållande för konferensen 
och planeringsansvariga medarbetare har varit Per-Olof  
Remmare, Riksantikvarieämbetet, och Pia Juusola, Inter-
nationella handelshögskolan. 

Det är vår förhoppning att konferensen – som väckte ett 
stort intresse med cirka 120 deltagande från många olika 
discipliner – har förmedlat information som kan bidra till 
ett fortsatt nätverksbyggande och ett ökat intresse och en-
gagemang för vårt kulturarv som en framtida resurs att 
räkna med i olika processer i samhällsutvecklingen.

Konferensrapporten består av en samlad information 
från de två dagarna med sammanfattningar av de medver-
kandes presentationer och föredragningar. 

För innehållet i sammanfattningen från presentationer-
na ansvarar respektive föredragshållare.

Anita Bergenstråhle-Lind
Biträdande avdelningschef

Åke E Andersson
Professor i regionalekonomi

Stockholm-Jönköping i januari 2008
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Kapitel 1

Inledning
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Entreprenörskap är ett prioriterat område i regeringens 
nya inriktningsdokument ”En nationell strategi för regio-
nal konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 
2007–2013”. Strategin har tagits fram för att kraftsamla 
kring ett konkurrenskraftigt och dynamiskt Sverige i syfte 
att stärka lokal och regional utveckling i landets alla de-
lar under den innevarande strukturfondsperioden. Vi kan 
notera att det genom framlyftandet av entreprenörskapet 
också skett en perspektivförskjutning i politikområdet, 
från regional utveckling till regional tillväxt. I Reglerings-
brevet för 2008 har RAÄ också fått ett särskilt uppdrag 
kring kulturarv och entreprenörskap i syfte att visa på 
vilket sätt kulturarvet och kulturmiljön kan bidra till att 
stärka ett utvecklat företagande och entreprenörskap runt 
om i landet. Även andra kultursektorsmyndigheter har 
fått detta uppdrag och det är med en del tillförsikt som vi 
kultursektorsmyndigheter ser till denna förändring.

Sedan början av 2000-talet har RAÄ arbetat med kultur-
arv och regional utveckling. Ett flertal konferenser och se-
minarier har sedan 2000 – ensamt eller i samarrangemang 
med andra myndigheter och organisationer - genomförts. 
Konferensen ”Kulturarv och entreprenörskap”, i samar-
bete med Internationella handelshögskolan i Jönköping, 
den 10–11 maj 2007 är den sjätte i ordningen.

Den första konferensen i serien var ”Kulturarvet som 
regional utvecklingsresurs – arbetskonferens om kultur-
miljövårdens strategier för ett hållbart samhälle”.  Denna 
konferens riktade sig till läns- och landsantikvarier samt 
deras medarbetare. Den andra konferensen, ”Kulturmil-
jön i den regionala utvecklingen – strategier och möjlighe-
ter för samverkan” vände sig till länsstyrelser, länsmuseer, 
kommuner, centrala myndigheter och ideella organisatio-
ner. ”Perspektiv på hållbar utveckling – den goda livsmil-
jön” var den tredje konferensen, som främst vände sig till 
företrädare för olika samhällssektorer som utifrån olika 
utgångspunkter och på olika sätt arbetar för att nå en håll-
bar utveckling. Den fjärde konferensen i Uppsala, ”Plats, 
drivkraft, samhällsprocess – vad gör kulturarvet till en re-
surs för hållbar regional utveckling?”, syftade till att ska-
pa en mötesplats mellan forskare, praktiker och centrala 
myndigheter för att utveckla en dialog kring kunskaps-
tillämpning, kunskapsluckor och forskningsbehov. 

Den femte konferensen i Sunne 2005, ”Attraktivitet – 

Inledning

hur och för vem”, var ett samarrangemang mellan flera 
centrala myndigheter och Region Värmland. Konferen-
sen syftade till att lyfta fram kulturarvet och kulturvärden  
i pågående regionala utvecklingsprocesser. Målgruppen 
var främst personer på olika nivåer i samhällsapparaten 
och som på olika sätt är involverade i arbetet med hållbar 
regional utveckling. Det är vår förhoppning att de olika 
konferenserna sammantaget successivt har kunnat bidra 
till en ökad kunskap och kännedom om kulturarvet och 
kulturmiljön som en resurs att räkna med för en hållbar 
framtida samhällsutveckling.

Syftet med konferensen ”Kulturarv och entreprenör-
skap” har varit att lyfta fram kulturarvet och kulturmiljön 
som en resurs i det hållbara lokala och regionala utveck-
lings- och tillväxtarbetet. Därtill har ett litet urval av på-
gående forskning kring kulturarvet och regional utveck-
ling och tillväxt översiktligt presenterats liksom pågående 
finansieringsvägar introducerats. Målgruppen var i första 
hand offentlig sektor som till exempel länsstyrelser, regi-
onförbund/regionala självstyrelseorgan, kommuner men 
även andra centrala aktörer och utbildningsinstitutioner. 
Som moderator för konferensen anlitades journalisten för 
populärvetenskap – Peter Sylwan.

Erfarenheterna och intrycken från konferensen ”Kul-
turarv och entreprenörskap” visar också på den kunskap 
som redan finns om kulturarvets och kulturmiljöns bety-
delse hos olika aktörer i samhället. Gemensamt eller en-
skilt pågår väldigt mycket runt om i Sverige som verkligen 
visar på drivkraften i kulturens och kulturarvets betydel-
se för att skapa utveckling och tillväxt. Särskilt i det täta 
småföretagarlänet Jönköping är projekten många. ”Kul-
turarv Marieholm” i Gnosjö kommun och kulturreserva-
tet Åsens by i Aneby kommun är bara två av dem.

Visingsö kulturmiljövärden och värdeskapande förmå-
ga även inom andra sektorsområden har varit föremål för 
studier på Internationella handelshögskolan i Jönköping. 
Efter ett uppdrag från RAÄ hösten 2006 har professor 
Åke E Andersson och doktorand Pia Juusola arbetat med 
att synliggöra kulturmiljöns värden genom en så kallad 
hedonisk metod. Med hjälp av en teoretisk beräknings-
modell kan det påvisas hur en plats eller en orts attrak-
tiva kulturmiljövärden i form av till exempel landskap 
och byggnader, anläggningar etcetera kan driva upp fast-
ighetspriserna. 
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Kapitel 1 ger en inledande presentation av pågående ar-
bete centralt hos departement och några statliga myndig-
heter kring kulturarv och entreprenörskap. Det ger också 
en översiktlig presentation av vad som hitintills gjorts och 
som planeras inom sakområdet.

Per-Olof Remmare, Riksantikvarieämbetet, och Ingegerd 
Ward, Naturvårdsverket, beskriver utifrån några val-
da exempel hur kulturarv och naturvårdssatsningar kan 
fungera som drivkraft för hållbar regional och lokal ut-
veckling i kombination med ett lokalt engagemang. Av 
presentationen framgår hur de båda myndigheterna på 
olika sätt kan stötta ett sådant arbete och vilka ekono-
miska medel som står till buds.  

Örjan Hag, Näringsdepartementet, och Ann Aurén, Kul-
turdepartementet, beskriver regeringens prioriteringar 
inom politikområdet regional tillväxt och den samverkan 
som sedan 2007 påbörjats mellan Närings- och Kulturde-
partementen i syfte att stärka ett utvecklat entreprenör-
skap och företagande inom bland annat kultur- och kultur- 
arvsområdet.

Ulf Löfwall, Länsstyrelsen i Dalarna, berättar om Da-
larnas och Länsstyrelsens arbete med att synliggöra ett 
utvecklat entreprenörskap och turismsatsningar med 
avstamp i länets rika historia och kulturarv från skilda 
tidsepoker.

Gerda Elfverson och Anna Choulier-Renström, Statens 
fastighetsverk, beskriver exemplet Läckö slott och hur 
central statsförvaltning, genom olika insatser, i kombina-
tion med ett aktivt bruk av ett kulturarv kan vara med och 
bidra till mervärden och ett ökat lokalt engagemang.

Kapitel 2 ger en introduktion till några möjliga finansier-
ingsvägar som kan vara av betydelse för utvecklandet av 
kulturarvet regionalt och lokalt.

Kersti Berggren, Riksantikvarieämbetet, ger oss en intro-
duktion till EU:s ramprogram för kultur ”Culture” under 
perioden 2007–2013. Därtill beskriver hon några goda 
exempel på  projekt som fått stöd från EU:s tidigare kul-
turprogram ”Kultur 2000” . 

Inger Normark och Annika Lidgren, Glesbygdsverket, be-
skriver framgångsfaktorer och presenterar några goda ex-
empel där stöd från EU:s olika fonder och program kun-
nat bidra till ett ökat entreprenörskap kring kulturarvet. 
Som exempel har bland annat valts Vamlingbo prästgård 
på Gotland och Hemsö fästning utanför Härnösand.

Roland Sten, Jordbruksverket, ger oss en introduktion till 
det nya Landsbygdsprogrammet 2007–2013 och dess fyra 
axlar. Han understryker vikten av landsbygdsprogram-
mets betydelse för en framtida utveckling av natur- och 
kulturvärden i våra gles- och landsbygder. 

Kapitel 3 beskriver ett axplock av pågående forskning 
kring kulturarv och regional utveckling och tillväxt samt 
entreprenörskap.

Åke E Andersson och Pia Juusola, Internationella han-
delshögskolan, presenterar pågående forskning kring 
Visingös värdeskapande förmåga, en metod för hur na-
tur- och kulturmiljövärden kan vara med och bidra till 
stigande fastighetspriser.

Göran Brulin, Nutek, talar om identiprinörer som fram-
tidens företagare inom kulturområdet. Identiprinören ser 
han som den felande länken mellan kulturarv och ett ökat 
entreprenörskap med detta som bas.  

Jörgen Lindell, Nutek, ger oss en inblick i sambandet 
idrott och näringsliv genom utvecklandet av så kallade 
arenor som identitetsskapande varumärken för en region. 
För Jönköpings län lyfter han särskilt fram betydelsen av 
tillkomsten av Rosenlunds arena och Elmia.  

Robert Pettersson, ETOUR, talar om betydelsen av att 
synliggöra målkonflikter mellan natur- och kulturvärden 
och andra sektorsintressen i tidiga skeenden i samhälls-
processen – oavsett på vilken nivå i samhället som vi be-
finner oss.

Kapitel 4 handlar om goda regionala exempel och ett ut-
vecklat entreprenörskap med utgångspunkt från några av 
Jönköpings läns rika kulturmiljöer. 

Rapportens disposition
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Ingemar Svensson och Jakob S Jonsson från Gnosjö kom-
mun beskriver på ett levande sätt framväxten av projektet 
”Kulturarv Marieholm”. Projektet bygger på ett starkt lo-
kalt engagemang och Jakob belyser såväl framgångar som 
motgångar som projektet haft under resans gång.

Jan Storck ger oss en intressant inblick i SMÅKUL – Små-
företagarnas kulturarv – och hur näringslivet i Jönköpings 
län på olika sätt har varit och kan vara med och bidra till 
ett utvecklat entreprenörskap kring länets kulturarv.

Ulla Eckerberg och Margareta Andersson från Åsens by 
i Aneby kommun informerar oss om kulturreservatet 
Åsens by och den slumrande resurs som detta har varit 
för att motverka utvecklingen av en negativ trend i en av 
kommunens avfolkningsbygder. I dag är Åsens by kom-
munens största turistattraktion med ett väl utvecklat en-
treprenörskap kring ett småskaligt – typiskt småländskt 
– kulturarv. 

Konferensen avslutades med en paneldebatt under ledning 
av moderator Peter Sylwan. Bland annat diskuterades för-
utsättningarna för ett utvecklat företagande och entrepre-
nörskap kring vårt kulturarv. Några medverkande förelä-
sare gav sin syn på detta och vilka medel och verktyg som 
de ansåg i främsta rummet kan stå till buds. I debatten 
ventilerades också för- och nackdelar med ett utvecklat fö-
retagande kring kulturarvet i kombination med diskussio-
nen om vad kulturarvet egentligen tål och inte tål i fråga 
om utveckling. Vi ska bevara, bruka och utveckla – men 
inte förbruka vårt kulturarv. Det diskuterades också hur 
vi på ett tydligare sätt måste arbeta för främjande av kul-
turarvsentreprenörer och blivande sådana.

Detta förslag stämmer också väl överens med RAÄ:s 
avsikt att under 2008 återkomma med ytterligare en kon-
ferens – i samarbete med några andra aktörer – under te-
mat ”Kulturarv och entreprenörskap II” – men den här 
gången med kulturarvsentreprenörer som målgrupp. Den-
na konferens kommer att äga rum i Tällberg, Dalarna, den 
15–16 oktober 2008.
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Nedan följer en kort presentation av medverkande föredragshållare.

Medverkande

Margareta Andersson är ordförande i Stiftelsen Kultur-
reservatet Åsens by och tidigare riksdagsledamot för 
Centerpartiet. 

Åke E Andersson är professor vid Internationella  
handelshögskolan i Jönköping.

Ann Aurén är ämnesråd på Kulturdepartementet och ar-
betar bland annat med kulturarvsfrågor. Hon är jurist och 
har tidigare arbetat på bland annat Riksantikvarieämbe-
tet. 

Anita Bergenstråhle-Lind är jurist och biträdande avdel-
ningschef på Kulturmiljöavdelningen på Riksantikvarie-
ämbetet.

Kersti Berggren arbetar som arkitekt på Riksantikvarie-
ämbetet, inriktning mot planerings- och värderingsfrågor. 
Hon har det moderna samhällets kulturarv som huvud- 
objekt, och då främst bebyggelse och miljöer uppförda 
från andra världskriget och framåt. Hon har också upp-
gifter med bistånds- och internationell anknytning, exem-
pelvis utvecklingen av kulturfrågor inom EU.

Göran Brulin är kvalificerad analytiker vid Nutek och ad-
jungerad professor i arbetsorganisation med särskilt fokus 
på lokala och regionala utvecklingsprocesser vid Linkö-
pings universitet. Han arbetar för närvarande med att ta 
fram utvärderingsplanen för de Regionala strukturfonds-
programmen. Utvärderingen baseras denna program- 
period på följeforskning kring innovation och förnyelse i 
ett regionalt sammanhang.

Anna Choulier-Renström arbetar på Statens fastighets-
verk. Fokusområdet i hennes arbete är de besöksmål som 
SFV förvaltar inom förvaltningsområde Göteborg. Anna 
arbetar med dessa besöksmål bland annat genom att ta 
fram broschyrer, skyltar och annat material som ska le-
vandegöra och marknadsföra dem för olika målgrupper. 
Hon har tidigare arbetat som arkeolog i Frankrike, chefs-
guide på Skoklosters slott, journalist för bland annat Ut-
bildningsradion, samt informatör på Riksantikvarieäm-
betets avdelning för arkeologiska undersökningar Väst. 

Ulla Eckerberg är verksamhetschef för Åsens by i Aneby 
kommun. 

Gerda Elfverson är kulturmiljösamordnare på Statens 
fastighetsverk i Göteborg. Hon arbetar främst med beva-
randefrågor och framtagande av vårdprogram, långsikti-
ga dokument som syftar till att bevara, bruka och utveckla 
en fastighet på bästa möjliga sätt. Hon är utbildad bebyg-
gelseantikvarie vid Göteborgs universitet.

Örjan Hag är kansliråd på Näringsdepartementet, enhe-
ten för regional tillväxt. 

Jakob S Jonsson är projektsamordnare för projekt ”Kul-
turarv Marieholm”. Han har tidigare varit projektledare 
för ”Agenda Kulturarv” i Jönköpings län, samt för Tea-
terresan i Gislaveds kommun. Han är islänning, men har 
bott mer än halva livet i Sverige. Jakob är också verksam 
som regissör och dramatiker och driver egen firma som 
konsult i kulturfrågor och turismutveckling.

Pia Juusola är doktorand i nationalekonomi vid Interna-
tionella handelshögskolan i Jönköping. Hon doktorerar 
inom området kulturekonomi och arbetar med ett pro-
jekt som handlar om att ekonomiskt värdera kulturarvet. 
I botten har hon en pol mag med inriktning på national-
ekonomi från Umeå universitet. 

Annika Lidgren arbetar som utredare vid Glesbygsverket. 
Hennes huvuduppgift är regionala kontakter och hon ar-
betar bland annat med det metod- och kunskapsstöd som 
verket har för län och regioner. Under 2007 har hon varit 
projektledare för en utvärdering av EU-programmet Mål 
2 Öarna. 

Jörgen Lindell är analytiker på Nutek samt projektledare 
för ”Framtidens näringsliv”. 

Ulf Löfwall är sedan 1989 länsantikvarie i Dalarna och 
chef för Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Han kom till 
Dalarna efter att ha varit biträdande länsantikvarie i Skå-
ne. Den antikvariska banan inleddes under 1970-talet som 
fältarkeolog och därefter följde olika antikvarietjänster. 
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Ulfs studiebakgrund består av två och ett halvt års konst-
historiska studier vid universitetet i Freiburg, Tyskland. 
Därefter en fil kand från universitetet i Lund.

Torkel Molin är fil dr och forskare vid Högskolan på Got-
land. Hans avhandling i ämnet idéhistoria vid Umeå uni-
versitet behandlade arkeologihistoria, vetenskapligt re-
sande och kulturarv mellan åren 1789 och 1840. Sedan 
dess har hans huvudsakliga forskning behandlat svenskt 
kulturarv och hur kulturarvet ska kunna användas som 
en resurs.

Anne-Mari Nilsson är kommunalråd för Centerpartiet i 
Jönköpings kommun. 

Inger Normark är sedan ett par år tillbaka chef för utreda-
re och informatörer på Glesbygdsverket. Under de senaste 
åren har hon varit ansvarig för verkets arbete med skär-
gårdsfrågor. Hon arbetar också med landsbygdsutveck-
ling i olika former, samt med utredningsuppdrag.

Robert Petterson arbetar vid Turismforskningsinstitutet 
ETOUR i Östersund. Hans forskning fokuserar på kultur- 
och evenemangsturism. Som avdelningsföreståndare vid 
Avdelningen för turism ansvarar Robert för turismutbild-
ningen vid Mittuniversitetet i Östersund. 

Per-Olof Remmare är arkitekt/samhällsplanerare och ar-
betar sedan 1997 på Riksantikvarieämbetet med fokus på 
frågor kring regional utveckling/tillväxt, strukturfonder 
och internordisk samverkan. Han har tidigare varit plane-
rings- och utredningssekreterare i bland annat Eksjö och 
Vetlanda kommun samt Helsingborgs stad. Under tiden 
1992–1997 var han biträdande länsarkitekt vid Länssty-
relsen i Jönköpings län och 2001–2002 arbetade han med 
”Arkitekturåret 2001” på Kulturdepartementet.  

Roland Sten är utredare och handläggare på Jordbruks-
verket. Hans dagliga arbetsplats är på verkets lands-
bygdsavdelning inom funktion programledning. Han ar-
betar med övergripande strategiska frågor inom det nya 
Landsbygdsprogrammet 2007–2013 och tidigare på mot-
svarande sätt med Miljö- och landsbygdsprogrammet 
2000–2006. Roland arbetar också inom sekretariatet för 
Landsbygdsprogrammets övervakningskommitté och är 
vidare ledamot av kommissionens förvaltningskommitté 
för medlemsstaternas landsbygdsprogram. I botten är han 
pol mag med inriktning mot nationalekonomi. 

Jan Storck har varit ordförande för Företagarna i Gnosjö 
och Gislaveds kommuner och kom genom detta uppdrag 
att intressera sig för företagens kulturarv. Hans arbetar 
också som företagskonsult med tyngdpunkt på globala 
frågor, vilket innebär att han hjälper små och medelstora 

företag att göra affärer över gränserna. Hans arbetsfält 
är Skandinavien, Indien, Filipinerna samt USA, där han 
också vistas på sitt kontor i San Diego ungefär sex måna-
der om året. 

Ingemar Svensson är ordförande i nätverket för projekt 
”Kulturarv Marieholm”, ordförande i ”Kulturarv Marie-
holm ekonomiska förening”, samt ordförande i den ide-
ella föreningen Landsbygdsutveckling Västra Småland 
som aktivt arbetar med att formera Leaderområdet Väs-
tra Småland. 

Peter Sylwan är vetenskapsjournalist och författare till 
ett flertal populärvetenskapliga böcker. Han undervisar i 
kommunikation vid Lunds universitet.

Ingegerd Ward arbetar på Naturvårdsverket med vägled-
ning/uppföljning och samordning av den lokala natur-
vårdssatsningen. Hon arbetar också som kanslichef för 
Friluftsrådet.
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En nationell strategi för hållbar utveckling

Regeringen antog år 2002 en nationell strategi för hållbar 
utveckling som senare reviderats 2004. I denna sägs att vi 
ska verka för ett hållbart samhälle och därmed ett hållbart 
utvecklingsarbete – sett utifrån tre dimensioner. Kultur-
arvet sett som en kollektiv nyttighet har ingångar i alla tre 
dimensionerna:
• En miljömässig dimension – från början enkom en eko-

logisk dimension – men RAÄ har verkat för att få denna 
syn breddad så att också kulturarvet ska ha en natur-
lig ingång – jämför engelskans ”Environmental”. Vårt 
lobbyarbete har fått genomslag och i dag är den miljö-
mässiga dimensionen ett vedertaget begrepp. I den mil-
jömässiga dimensionen återfinns det fysiska kulturar-
vet, alltså det som finns runt omkring oss i landskapet. 
Till exempel kulturarvets betydelse, attraktivitet och en 
god livsmiljö.

• En social dimension – eller som många också väljer att 
benämna den kulturella dimensionen. Här återfinns 
kulturarvet i form av vårt immateriella kulturarv som 
till exempel traditioner, seder och bruk – men också 
det mervärde som kulturarvet skapar i form av lokalt 
engagemang bland människor, nätverksbyggande och 
inte minst ett mångkulturellt perspektiv på kulturarvet. 
Olika gruppers kulturarv och integrationen av dessa i 
samhället är också en viktig del i kulturarvets sociala 
dimension.

• En ekonomisk dimension – i den ekonomiska dimen-
sionen kan vi prata om kulturarvets egenvärde och in-
strumentella värde . I egenvärdet ingår exempelvis ett 

bruksvärde, ett erfarenhetsvärde och ett upplevelsevär-
de. Den instrumentella delen handlar om hur kulturar-
vet kan bidra till ett mervärde även för andra samhälls-
sektorer.

Det finns också konkreta ekonomiska styrmedel för att 
bevara, bruka och utveckla kulturarvet. Kulturarvssek-
torn förfogar över cirka 250 miljoner kronor per år (an-
slag 28:25) som RAÄ årligen – efter äskanden – fördelar 
till länsstyrelserna. Dessa medel används för att bevara, 
bruka och utveckla kulturarvet. För år 2006 kan RAÄ 
konstatera att cirka 39 miljoner kronor av kulturmiljö-
bidraget har samfinansierats med andra offentliga och 
privat anslag. Denna samfinansiering har givit cirka 190 
miljoner kronor extra till kulturmiljösektorn. Samfinan-
siering kommer från EU, länsstyrelsernas regionala ut-
vecklingsmedel, andra centrala verk, näringslivet och från 
privatpersoner. Detta är endast en sammanställning av 
medel som samfinansierats inom ramen för länens RTP 
– (Regionalt tillväxtprogram) och som rapporterats in i 
BEA-systemet – så i själva verket kan samfinansieringen 
vara ännu större. Det finns säker ett visst mörkertal!

RTP-analysen 2005

En viktig bakgrundskälla för oss på RAÄ är just hur kul-
turarvet har hanterats i RTP-arbetet. Kulturmyndigheter-
na har en lång tradition av samarbete kring EU-frågor och 
regional utveckling. Riksantikvarieämbetet, Kulturrådet, 
Svenska filminstitutet och Riksarkivet genomförde 2005 
en kartläggning av hur kultur (läs: fria konstarterna) och 
kulturarvet hanterats i RTP-dokumenten.

Kulturarv och naturarv som lokal och regional 
utvecklingsfaktor – vad kan det vara?

PER-OLOF REMMARE, ARKITEKT/SAMHÄLLSPLANERARE, RIKSANTIKVARIEÄMBETET

ANNA CHOULIER-RENSTRÖM, INFORMATÖR, STATENS FASTIGHETSVERK

Med det här anförandet vill Ingegerd Ward och Per–Olof Remmare ge en bakgrund till vad regionala 

utvecklingsprojekt med natur- och kulturarvet som bas kan vara för något. Det är ett försök att skissera en 

bakgrund till vad det är för kulturarvs- och naturvårdssatsningar som utvecklats till drivkrafter för regional och 

lokal utveckling och tillväxt.
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Vi kunde konstatera att för 2005 hade 18 av 21 län med 
kultur och kulturarv på något sätt som ett utvecklingsom-
råde i respektive RTP. Efter att ha läst dokumenten för-
sökte vi att strukturera på vilket sätt kultur och kulturarv 
lyfts fram i RTP. Vi kom fram till att vi kan dela in kultur 
och kulturarv i åtta tematiska områden:

1. Kultur som upplevelsenäring
2. Kultur som livsmiljö
3. Kultur som näring
4. Kultur för profilering och marknadsföring
5. Kulturell kompetens som marknadsmässig fördel
6. Kultur som grund för samverkan
7. Kultur som kreativitetsfrämjare
8. Kultur som hälsofrämjare. 

Frågan är nu: håller detta också 2007 eller har nya områ-
den tillkommit?

1. Kultur som upplevelsenäring 
 Glimmingehus på Österlen i Skåne som ägs av RAÄ 

är ett uppskattat besöksmål. Här arrangeras ett år-
ligt riddarspel som levandegör kulturarvet. Livesats-
ningar i form av festivaler och arrangemang – som 
till exempel medeltidsveckan i Visby har minst lika 
stor betydelse för andra samhällssektorer som för vår 
egen kulturarvssektor. Här synliggörs kulturarvets 
instrumentella värde tydligt. Här kan konstateras att 
kultursektorn genererar effekter och ett positivt mer-
värde inom andra samhällssektorer.

KRUS

Sedan årsskiftet pågår ett liknande samverkansprojekt 
mellan oss kulturmyndigheter - samt Nutek och ITPS  
(Institutet för tillväxtpolitiska studier) som vi benämner 
KRUS – Kulturen i regionala utvecklingsstrategier/-pro-
gram. I projektet ingår också att analysera hur kultur 
och kulturarv lyfts fram i de nya storregionala struktur-
fondsprogrammen på NUTS II-nivå (EU – förkortning av 
geografisk indelning av regioner i Europa). Vi vill göra 
en jämförelse och se om analysen för RTP-arbetet 2004–
2005 även håller för 2007. Troligen kommer vi att kunna 
konstatera att en viss perspektivförskjutning har skett i 
hur kultur och kulturarv lyfts fram – men på vilket sätt 
vet vi ännu inte. Det får projektet utvisa. De storregio-

nala strukturfondsprogrammen tillkom under en mycket 
stark tidspress, – men RAÄ hann i alla fall att yttra sig 
över innehållet i samtliga program. Därtill ska vi studera 
användandet av uppföljningssystem och indikatorer för 
kultur och kulturarv i dessa dokument. Här har vi ett stort 
utvecklingsbehov framför oss. Det är dessa i kombination 

med kulturmiljöstatistik – tidsserier över tiden för att kun-

na mäta förändringar – som oftast är våra främsta argu-

ment i det regionala utvecklingsarbetet. Projektet kom-
mer att avrapporteras under 2008.

2. Kultur som livsmiljö 
 Gården från Ångermanland får exemplifiera kultur-

arvet som livsmiljö. Här återfinns många gånger kul-
turarvets vardagsmiljöer – de som vi inte alltid tänker 
på men som finns runt omkring oss och som efterfrå-
gas vid till exempel val av boende. Detsamma kan 
gälla för varför företag/näringsliv väljer att etablera 
sig i vissa orter/områden. Rent företagsekonomis-
ka och transportekonomiska faktorer – i kombina-
tion med ett rikt och varierat kulturarv och kultur-
utbud – styr ofta valet. Det kan också röra sig om 
omvandlingsområden. Ett exempel på detta är gamla 
hamnmiljöer i attraktiva lägen som omvandlas till 
exklusiva boendemiljöer – den så kallade gentrifie-
ringsprocessen. Häggvik, Ångermanland. Foto: Bengt A Lundberg, RAÄ.

Glimmingehus, Skåne. Foto: Bengt A Lundberg, RAÄ.
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 Här ett exempel från Västerås hamn. Norra ham-
nen i Helsingborg (H99) och Bo01 i Västra hamnen i 
Malmö är andra goda exempel på detta fenomen.

Västerås hamn, Västmanland. Foto: Bengt A Lundberg, RAÄ

Hylténs industrimuseum, Gnosjö, Småland. Foto: Bengt A Lundberg, RAÄ.

3. Kultur som näring
 Denna bild från en gammal metallindustri, Töllstorp, 

Gnosjö kommun, får exemplifiera kultur som näring. 
Den nedläggningshotade industrin har räddats kvar 
och gamla hantverkstraditioner bevaras. Industrin 
har lagt grunden för en ny typ av kulturarvsföre- 
tagande kopplat till turism. I dag har vi ingen särskild 
SNI-kod (Svensk näringsindelning) för kulturarvs- 
företag. Det är något som vi  behöver arbeta vidare  
med. I dag redovisas kulturarvsföretagen bland  
övriga kulturföretag. Att kunna SNI-kods klassifice-
ra kulturarvsföretagandet skulle kunna ge ytterligare 
en dimension till vår sektor och näringslivet i det ut-
vecklingsarbete som vi nu påbörjat kring kulturarv 
och entreprenörskap. Inte minst alla medel som kom-
mer från EU:s fonder och program har lagt grunden 
för ett ökat kulturarvsföretagande i vårt land.

4. Kultur för profilering och marknadsföring
 Det handlar mycket om en plats eller regions att-

raktivitet. Hur används kulturarvet i marknads-
föringen? Vilka kulturarvssymboler i ett landskap 
blir karaktärsskapande för ett område? Dessa kul-
turarvssymboler eller landmärken blir normgivan-
de även för andra sektorer i marknadsföringen av 
deras varor och tjänster. Här en bild från en var-
dagsmiljö i en ganska genomsnittlig svensk stad – 
torget i Nässjö. Vad vore marknadsföring av torg-
handeln utan det pampiga Rådhuset i bakgrunden?  
Jag vill även lyfta fram världsarven (här i form av 
UNESCO:s världsarvssymbol) och hur vi använder 
dessa i marknadsföringen av en regions attraktivitet. 
Flera världsarv är nu skyltade med brun/vit vägvis-
ning – men hur använder vi oss för övrigt av världs-
arven i marknadsföringen av ett läns eller kommuns 
attraktivitet? Här har vi ett utvecklingsarbete fram-
för oss.

Nässjö torg, Småland. 
Foto: Gabriel Hildebrand, RAÄ. Världsarvsskylt, Vägverket
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5. Kulturell kompetens som marknadsmässig fördel 
 En hög andel utbildade personer inom kultur- och 

kulturarvsområdet i kombination med ett rikt kul-
turarvs- och kulturföretagande kan ge en extra driv-
kraft åt en region. Dalarna är en sådan region med 
en mycket rik kultur och kulturarvstradition. Här 
en bild från Staberg strax söder om Falun – en del 
i världsarvet Falun. Staberg har under senare år ut-
vecklats till ett förnämligt besöksmål där kulturar-
vet fungerar som en naturlig miljö för många olika 
kulturarrangemang. Just i Dalarna har också ett rikt 
entreprenörskap utvecklats med regionens kulturarv 
som bas. Detta kommer Ulf Löfwall från Länsstyrel-
sen i Dalarna att berätta mer om längre fram.

6. Kultur som grund för samverkan 
 Vi vet av erfarenhet att kulturarvsprojekt skapar 

engagemang hos människor och bidrar till ett nät-
verksbyggande. Inte minst det rikstäckande kultur-
arvsprojektet ”Agenda Kulturarv 2002–2005” var 
ett uttryck för detta. Alla människor har ett förhåll-
ningssätt till kulturarvet och erfarenheter från olika 
platser och miljöer. Ska till exempel ett kulturhus ri-
vas på en ort så nog väcks det alltid en lokal opinion 
och skapas ett engagemang kring detta. Detta gäller 
också för alla våra kyrkobyggnader runt om i landet 
när övertalighetsproblematiken nu börjat diskuteras 
på allvar. Alla känner för sin födelse- eller försam-
lingskyrka. Det är viktigt att vi drar nytta av engage-
manget bland människor för kulturarvet i det lokala 
och regionala utvecklingsarbetet! Här finns mycket 
att utveckla. Bilden med Pater Nosters fyr utanför 
Marstrand får exemplifiera ett både centralt och lo-
kalt engagemang för kulturarvet. Marieholmspro-
jektet i Gnosjö kommun är ett annat bra exempel.

7. Kultur som kreativitetsfrämjare
 Det finns en föreställning om att människor med kul-

turella utbildningar oftast är kreativa människor och 
att det också ur många kultur- och kulturarvsprojekt 
föds kreativa tankar och idéer för att stärka och ut-
veckla en region. Vi människor blir helt enkelt krea-
tiva genom att arbeta med kultur. Genom kulturpro-
jekten skapas ett öppet och kreativt sinne. En bild av 
ett ett stort antal runforskare samlade vid Rökstenen 
i Östergötland får illustrera detta.

Pater Nosters fyr, Bohuslän. Foto: Jan Norrman, RAÄ.

Rökstenen, Östergötland. Foto: Bengt A Lundberg, RAÄ.

Gamla Staberg, Dalarna. Foto: Bengt A Lundberg, RAÄ.
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Skinnarviksparken, Stockholm. Foto: Bengt A Lundberg, RAÄ.

Stensjö by, Småland. Foto: Bengt A Lundberg, RAÄ.

8. Kultur som hälsofrämjare 
 Flera forskare har skrivit om kulturens och kulturar-

vets betydelse för att förebygga ohälsa. De har också 
påvisat kulturens ”helande och läkande effekt – en 
balsam för själen” och vad kulturarvet i kombina-
tion med ett rikt och varierat utbud av de fria konst-
arterna betyder för hälsa och välbefinnande. RAÄ 
avser under hösten 2007 att starta ett nätverk kring 
kulturarv och hälsa. Detta nätverk ska också kopp-
la till friluftsliv. Utsikten från en gammal stadsträd-
gård på Södermalm i Stockholm samt bilden från 
Vitterhetsakademiens Stensjö by i Oskarshamn får 
exemplifiera kulturarvets betydelse för hälsan. Det 
är just upplevelsen av natur- och kulturvärden sam-
mantaget som stärker vårt välbefinnande.
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Lokala naturvårdssatsningar

Regeringen har satsat 300 miljoner kronor på lokal na-
turvård under 2004–2006. Kommuner och lokala aktörer 
satsar ännu mer. Projekten löper fram till och med 2010. 
Naturvårdsverket har fördelat ramarna till länsstyrelser-
na som i sin tur har beslutat om projekten. För närvarande 
bedrivs cirka 1 500 projekt med över 5 000 åtgärder runt 
om i landet. Nästan samtliga kommuner har sökt och fått 
projektbidrag. Vad är det då för projekt som fått bidrag 
och vad har det med kulturarv att göra? Följ med på en 
resa till platser där värdefull natur nu tas tillvara med po-
sitiva effekter för friluftsliv, kulturmiljö och lokal tillväxt. 
Låt oss börja i Skåne. 

Information om allemansrätt, sevärdheter, och rastplat-
ser ska spridas genom skyltar, broschyrer och via internet. 
Stiftelsen för fritidsområden i Skåne är tänkt som ansvarig 
för kanotleden. Naturskyddsföreningar i Eslöv och Höör 
har varit viktiga samarbetspartners liksom traktens turist-
byråer.

Nu ska natur- och kulturvärden lyftas fram genom en 
satsning på Markernas museum i Olofström, Blekinge. I 
kommunens satsning ”Naturligt Vis” ska isolerade na-
tur- och kulturvärden kartläggas och restaureras samt 
sammanfattas i en digital ”upplevelsekarta”. Till exem-
pel Kullan med sina tärdalar, beckagrytor och pärahålor, 
rester av det tidigare småbruket i trakten. Informationen 
kommer att finnas på kommunens hemsida och på Olof-
ströms turistbyrå. Det ska göras informationsskyltar och 
man har förhoppningar att ortens lokaltidningar kommer 
att skriva om satsningen. Kulturintresset är stort i Olof-
ström och tanken är att systematiskt försöka locka ut folk 
via deras intresse för den lokala historien. Samarbete har 
skett mellan kommunen och det lokala föreningslivet, in-
klusive idrottsföreningar. I styrgruppen finns representan-
ter från kommunens folkhälsoarbete, skolförvaltningen, 
kultur- och fritid, naturskyddsföreningen samt hembygds-
föreningen. Att föreningslivet deltar är viktigt.

Sanddyner och strandhed ska räddas undan vresrosor, 

bergtall och sly. Behovet av åtgärder för att bevara Hal-
lands karakteristiska landskap är stort. Alskog och berg-
tall kommer att möta strandkanten i stället för dagens 
sanddyner och torra hedlandskap om inga åtgärder vidtas.

Förlorarna är rödlistade hedväxter, sandbin och andra 
steklar som behöver sanddyner och torra hedlandskap 
men också badande och vandrare liksom boende som går 
miste om det öppna landskapet med dofter av backtimjan, 
gulmåra, ljung och en varm sandgrop att söka lä i mot en 
vy mot Västerhavet.

Starka lokala krafter fanns som ville men som utan 
tillstånd inte fick vidta åtgärder för att åter öppna land-
skapet. Planer finns på att inrätta ett kommunalt reser-
vat. Området är en gammal tångallmänning med 350 
delägare, däribland kommunen. Allmänningen har varit 
vilande sedan 1989. Man önskar få en ny styrelse med 
rätt att företräda allmänningen och söka tillstånd hos 
Skogsstyrelsen för röjning. Markägare motsatte sig all-
männingens styre. Efter inledande svårigheterna har vin-
den nu vänt.

Hästar som betar på “rätt” marker. Så kan målet med 
projektet ”Hästen som naturvårdare sammanfattas”. Att 
utnyttja hästen för naturvård är särskilt viktigt i en kom-
mun som Gnosjö där skogen dominerar och där antalet 
nötdjur minskar kraftigt. Naturmarkerna växer igen. In-
itiativtagare till projektet är Hushållningssällskapet och 
projektets mål är att få hästägare att se hur de genom 
hästhållningen kan bidra till bra naturvård. Genom re-
gister och betesmarkspool ska man förmedla betesmar-
ker mellan hästägare med behov av bete och markägare 
med överskott av betesmark. Cirka hälften av kommu-
nens häst-ägare har deltagit i projektet.

Böljande tångskogar, korallrev och arter är unika för 
svenska vatten. I den salta Kosterfjorden mellan populära 
semestermålet Kosteröarna och fastlandet finns marinbi-
ologiska värden som gör området aktuellt för national-
parksskydd. Kosterborna mobiliserar och deltar aktivt 
i parkbestämmelsernas utformning. Genom att tydligt 
koppla ansatsen om bevarande av naturresurserna till ut-

Paddlare i Rönne å. Foto: Arne Olsson.

Strandhed vid Skummeslövsstrand Foto: Margareta Lindgren.
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veckling för lokalsamhället bedöms största möjliga sam-
hällsnytta kunna uppnås. Det handlar om att styra turist-
strömmar, om näringslivsutveckling och bostäder, men 
även om samhällsservice på Sveriges västligaste bebodda 
öar. Det har varit viktigt att involvera markägare.

Klackberg är namnet på Norbergs första kommunala 
naturreservat. Ett reservat som ska bidra till att bevara ett 
flitigt utnyttjat friluftsområde samtidigt som natur- och 
kulturvärden med koppling till tidigare kalk- och malm-
brytning säkras.

Inför reservatsbildningen uppdateras skötselplaner och 
ytterligare inventeringar genomförs. Sly röjs bort och öpp-
na gruvhål och dagbrott stängslas. Det senare sker i sam-
arbete med den lokala polismyndigheten.

Klackberg ligger två kilometer utanför tätorten Norberg 
och nås bland annat via en nybyggd gång- och cykelväg. 
Området har en säregen flora, präglad av de kalkrika mar-
kerna som tidigare låg till grund för kalkbrytning i om-
rådet. Här finns både gedigen industrihistoria, värdefull 
skog och gamla odlingsmarker. Det gäller att få friluftsli-
vet att samsas med kulturvärdena. Norbergs cykelklubb, 
Norbergs skidklubb och Storgruvans evenemangsföre-
ning har varit med om förberedelserna.

Nya hägnader har satts upp i historiska lägen. 
För besökarna finns möjlighet att delta i vårbruk och 

skörd. Flera vandringar har hållits på teman som arke-
ologi, historiskt odlingslandskap liksom växter och djur 
i odlingslandskapet. Sollentuna kommun i samarbete 
med Sollentuna hembygdsförening och Sollentuna natur-
skyddsförening genomför projektet.

Kräftor är kultur. I Eda kommun har boende kring 
Fjällsjön och omgivande vattendrag fiskat kräftor sedan 
Gustav Vasas tid. Under 1980-talet slog dock försurning 
ut stora delar av flodkräftbeståndet. Nu kraftsamlar där-
för fiskevårdsföreningar, Hushållningssällskapet i regio-
nen och Eda kommun för att ge den hotade flodkräftan 
en ny framtid.

Orsaken till flodkräftans tillbakagång är främst kräft-
pest och försurning samt signalkräftan som i brist på 
bättre vetande har inplanterats i många vatten. Finns det 
signalkräfta i en sjö innebär detta på sikt slutet för flod-
kräftan.

Varningsskyltar sätts nu upp för att öka kunskapen om 
förbudet att plantera in signalkräfta och om risken för 
spridning av  kräftpest. Vandringshinder mellan Fjällsjön 
och omgivande kräftvatten restaureras. 

Biotopvårdande insatser genomförs och vattenkemin 
säkras genom justeringar av kalkningsplanen för att flod-
kräftan ska trivas bättre. Stenar, tegelpannor och risknip-
pen på botten skapar bon och gömslen där kräftan kan 
vårda sin rom och ömsa skal. Arbetet genomförs av fiske-
vårdsföreningarna i samarbete med Eda kommuns miljö-
sektion och Hushållningssällskapet.

Den glömda vägen till Hjällstadsätern i norra Värm-
land är återfunnen. Nu ska boende, besökare och turister  
successivt lockas till en spännande vandring genom viltri-
ka marker. Samma väg som kreatur och getter, skogsarbe-
tare och säterkullor tidigare trampat i hundratals år. Vägen 
klättrar 12 kilomter mellan Hjällstad i Klarälvens dalgång 
upp längs bergssidan till Hjällstadsätern i Finnskogen, Tors- 
by kommun. 

Efter detektivarbete i Lantmäteriets kartarkiv är den 
gamla sätervägen sedan sommaren 2005 både återfunnen 
och röjd. Huvudmän är markägare i Hjällstad hemman, 
det lokala jaktlaget samt inflyttade krafter med intresse 
för natur- och kulturmiljövård.

Sätern användes förr för bete och slåtter. Här bärgades 
vinterfoder till husdjuren och här vaktades kor och getter 
med milsvid utsikt över Ljumedalen nedanför. I dag är ut-
sikten borta och skogen sluter sig om sätervallarna. I pro-
jektet ingår därför även återupptagen slåtter. 

Själva sätervägen passerar värdefulla skogsområden, 
den går över vargens, lodjurets och björnens fotspår.  Ett 
tiotal vilstenar, fångstgropar, torvtäkt och spår av myr-
odlingar längs vägen berättar om svunna tiders fäbods-
liv och traditioner. Inslaget av kulturmiljövård är starkt 
i satsningen. 

Åkrar brukas med hästdragna redskap. Foto: Rikard Dahlén.

Gårdarna Bög och Väsby ligger inom Östra Järvafältets 
naturreservat. Här har jordbruket präglat landskapet från 
bronsåldern och ända fram i nutid. Sollentuna kommun 
vill nu ge besökarna en helhetsupplevelse av ett odlings-
landskap med historisk prägel på allt från gårdsmiljöer, 
ängsmark, vägkanter, åkerholmar, skogsbryn och hag-
mark. Totalt spänner försöksområdet över 40 hektar. Re-
san ska börja i de första odlingsytorna på bronsåldern och 
sträcka sig fram till det småskaliga jordbruk som präglade 
landskapet under 1900-talets första del. Sakta men säkert 
har klockan börjat vridas tillbaka. Barrträd, sly och vissa 
buskar röjs bort från betesmarker, ängar och skogsbryn. 
På två åkrar har åkerbruket återupptagits med hästdragna 
redskap och gamla grödor. Ett hundratal träd i odlings-
landskapet hamlas för att ge lövfoder till gårdens djur. 
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Inom projektet har ledmarkeringar, skyltar, rastplatser, 
träffpunkter med ”tjusarbänkar”, spänger och broar som 
ökar tillgängligheten anlagts. Nya kartor, en broschyr och 
guidade vandringar ska ge alla chans att komma Säterns 
natur och kultur inpå livet.

I Gävleborgs län finns de alla fyra – varg, björn, lo och 
djärv. Här finns också 73 fäbodar med betesdjur varav 13 
med djur på fritt skogsbete. Flera fäbodar håller skydds-
värda husdjursraser som fjällko, rödkulla och gamla får- 
och getraser.  

För att klara den ekvationen utan allvarliga konflikter 
krävs kunskap och mycket förebyggande arbete. 

Inom projektet ”Rovdjursskador och förvaltning av fä-
bodmiljöer” har alla länets fäbodar med betesdjur inven-
terats. Nästan samtliga fäbodar har besökts, behoven dis-
kuterats och djurhållare har fått tips och råd om allt från 
vallvaktare till boskapsvaktande hundar, pejlutrustning 
och olika typer av rovdjursstängsel.

Gävleborgs fäbodsförening står för en stor del av pro-
jektets genomförande genom ideellt arbete. I bakgrunden 
finns Grimsö viltskadecenter vars forskningsresultat fä-
bodföreningen arbetat för att sprida i projektet. 

Sex mil väster om Ljusdal, i skogsbygd på gränsen mel-
lan Dalarna och Hälsingland, skapas en geologipark i vad 

som av många anses vara geologins högborg i Sverige, 
markerna runt Loos by. Här bröts kobolt mitt i byn under 
några intensiva decennier på 1700-talet. Kobolt används 
för att färga porslin vackert blått, en tid fanns även blå-
färgsfabrik på orten. 

Arvet efter gruveran har på senare tid fått ökad upp-
märksamhet. Fem av de cirka 20 gruvhålen har pumpats 
torra. En timmerbyggnad har rests över huvudingången 
och i dag kan besökarna komma långt ner i gruvan via 
trappor och gångar. 

Nu tas nya tag för att stärka byns attraktivitet. Sats-
ningen på en geologipark ska väcka folks intresse för om-
rådets geologi och vad det betyder för mark och växtlig-
het. Geologiparken spänner över åtta delområden. Här 
finns bland annat orkidémarker, blandskog, ängs- och 
hagmark liksom gammal gårdsmiljö med torparträdgård 
– allt beläget längs en 700 meter lång slinga med start vid 
gruvingången. Röjning har köpts in från Skogsstyrelsen. 
Nu återstår att producera skyltar och placera ut stenblock 
med koppling till sevärdheterna. Här handlar det om ler-
skiffer, porfyr, kvartsit, magnetkis och den för orten spe-
ciella Loos grönsten. Man passar på att informera om 
geologi samtidigt som kunskap om lokal historia och om-
rådets naturvärden förmedlas.

Får vid Kuupbodarna. Foto: Joni Ledberg.
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Både kommuninvånare och besökare är målgrupper för 
den guide som tas fram för Åres natur- och kulturvärden. 
Syftet är att lyfta blicken bortom stora turistanläggningar 
mot kulturhistoriska pärlor och fin natur i kommunens 
alla delar.

Tanken är att platser och objekt ska identifieras genom 
grupparbeten och utflykter i byar och samhällen. Inom 
projektet vill man använda boendes kunskap, minnen och 
erfarenhet för att ge lokala platser liv. Beskrivningar, fo-
ton och fakta ska sedan samlas i en digital guide, en webb-
sida på internet. Via projektet finns möjlighet att få hjälp 
med fotografering och utskrifter. Den blivande guiden ska 
länkas till den lokala turistportalen och kunna nås via tu-
ristbyråer och bibliotek. Förhoppningen är att satsningen 
ska bli användbar för ekoturismföretag och skolor som 
använder naturen som klassrum. Motivet för att bidra till 
guiden är att göra det möjligt för fler att på naturens vill-
kor få en utkomst genom utökad, hållbar besöksnäring 
ute i Åres byar. Siktet är inställt på ett välfyllt webbarkiv 
med beskrivningar och bilder från gammelskog till rösen, 
blomsterängar, gamla byggnader, kanotvatten och utsikts-
platser.

Vad vill jag nu säga genom alla dessa exempel från den 
lokala naturvårdssatsningen?
• Kommunerna har upptäckt att naturvård är en viktig 

kommunal angelägenhet.
• Kontakterna mellan kommunerna och de ideella före-

ningarna har förbättrats.
• Vi har lyckats med att koppla ihop natur- och kultur-

värden inom LONA (Lokala naturvårdssatsningar). 
• Det är viktigt att tillvarata de krafter som finns inom de 

ideella föreningarna.
• Det tar tid att bygga en ”lokal infrastruktur” där områ-

dets natur- och kulturvärden tillvaratas på bästa sätt.
• Att få igång lokala utkomstmöjligheter kräver mycket 

kontakter och samarbete.
• Den lokala naturvårdssatsningen visar att det finns en 

oerhörd kraft i det ideella arbete som bedrivs runt om i 
landet.  

• Myndigheter kan underlätta erfarenhetsutbyte genom 
att samarbeta, sprida goda exempel, databaser där man 
lokalt via internet kan redovisa sina projekt. 



22    Kulturarv och entreprenörskap

En grund för framtida utveckling
– Nationell strategi för regional konkurrenskraft, 
entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013?

ÖRJAN HAG, KANSLIRÅD, NÄRINGSDEPARTEMENTET

Detta är en strategi för lokal och regional utveckling och innefattar åtgärder inom en stor mängd sakområden, 

men fokus ligger på företagande, entreprenörskap och innovationer. Även kultur-, natur- och kulturarvsfrågor 

tas upp i strategin.

Kulturens betydelse för den regionala 
utvecklingen

Utveckling och vård av natur- och kulturarvet är centrala 
förutsättningar för att bevara och vidareutveckla regionala 
identiteter och kulturell mångfald. Kulturen är en viktig 
faktor för att skapa dynamiska och stimulerande miljöer 
som drar till sig företag och entreprenörer. Förmågan att 
skapa någonting nytt kan också kopplas till historiska 
traditioner, värderingar och tillgång till mötesplatser.

Kulturen har en viktig styrka – en kraft som kan skapa 
länkar mellan det förflutna och framtiden och som kan 
få nya förmågor och synsätt att utvecklas. Detta kan 
vi se har tagits tillvara både i arbetet med de regionala 
utvecklingsprogrammen, regionala tillväxtprogrammen 
och i arbetet med strukturfondsprogrammen. Genom 
att skapa nya former för mötesplatser mellan människor, 
till exempel nätverk mellan företagare och aktiva 
kulturskapare, kan kreativiteten utvecklas hos båda 
parter. Kulturen kan då frigöra både kraft och idéer och 
inspirera människor att utvecklas.

Innan jag går in på att beskriva den nationella strategin 
vill jag ta upp de strategier och program som beskrivs i 
strategin och som länen arbetar med för att stärka den 
regionala utvecklingen.

De regionala utvecklingsprogrammen är strategier 
för en hållbar regional utveckling och ska tas fram av 
alla län. De är breda strategier och ska innehålla länets 
övergripande politiska prioriteringar och bygga på en 
analys av de förutsättningar och den utvecklingspotential 
som finns i länets landsbygder och tätorter. Programmen 
behandlar frågor som:
• näringslivsutveckling
• infrastruktur
• kultur-, natur- och kulturarvsfrågor
• utbildning och kompetensförsörjning.

De regionala tillväxtprogrammen är centrala program 
på länsnivå och är inriktade mot ett processorienterat 
tillväxtarbete med ett aktivt deltagande från näringslivet. 
De syftar till att samordna insatser inom områden där 
sektorssamverkan mellan nationella myndigheter och 
regionala och lokal aktörer kan bidra till att utveckla det 
regionala näringslivet. 

Slutligen har vi regionala strukturfondsprogram som  
har tagits fram i åtta regioner över hela landet. De kommer 
att finansieras av EU och av nationella offentliga medel. 
Hela Sverige kommer att omfattas av strukturfondsmedel 
och vi har tilldelas cirka 10,8 miljarder kronor inom 
målet för Regional konkurrenskraft och sysselsättning, 
för perioden 2007–2013. 

Programmen har utarbetats i partnerskap bestående av 
en bred krets av aktörer på regional och lokal nivå.

Nationella strategin

I december 2006 fattade regeringen beslut om en natio- 
nell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenör- 
skap och sysselsättning 2007–2013. Med strategin vill 
regeringen skapa förutsättningar för att regioners och 
individers konkurrenskraft ska stärkas. Det handlar 
om att skapa möjligheter för kvinnor, män och företag 
att ta tillvara och utveckla sina egna samt sin lokala och 
regionala miljös unika förutsättningar både i tätorter och 
på landsbygden. 

Strategins prioriteringar ska vara vägledande för 
regionernas arbete med sina program. Strategins 
prioriteringar ska också ligga till grund för både regionala 
och nationella myndigheters medverkan i arbetet med 
länens program.

Strategins genomförande bygger således på ett 
gemensamt arbete mellan den nationella, den regionala 
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och den lokala nivån. 
En nationell fokusering sker på ett antal prioriterade 

områden: 
• innovativa miljöer och förnyelse
• kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud
• tillgänglighet
• gränsöverskridande samarbete.
 
Dessa områden anser regeringen är de viktigaste för att 
skapa en god regional utveckling.

Jag tänker nu övergripande gå in på vilken typ av åt- 
gärder regeringen ser framför sig inom de olika 
prioriteringarna.

Men vilka mer exakta insatser som sedan kommer 
att prioriteras inom ramen för programmen och EU:s 
regelverk blir en fråga för länen, regionerna och 
strukturfondspartnerskapen att ta ställning till. 

Den första prioriteringen är främjandet  
av innovativa miljöer

Som ett led i att utveckla regionernas förmåga att samspela 
med omvärlden ska innovativa miljöer främjas, där bland 
annat högskolor och universitet samt näringslivet kan 
mötas i ett givande utbyte. 

Nyskapande och kreativitet behövs i alla delar av 
samhället – inom näringslivet, den offentliga sektorn, 
föreningslivet och skolan. 

Entreprenörskapet i Sverige ska stärkas och få ett ökat 
genomslag inom flera samhällsområden och sektorer. 

Turistnäringen har kommit att spela en allt viktigare roll 
för tillväxt i många regioner. En framgångsrik turistnäring 
genererar inte bara arbetstillfällen inom turistföretagen, 
utan leder även till viktig näringslivsutveckling, service och 
sysselsättning inom andra områden. Satsningar på natur- 
och kulturvärden har stor betydelse för utvecklingen av 
turismen särskilt i lands- och glesbygd. 

Utveckling av kultur, naturmiljöer och kulturarv kan 
bidra till en regions innovativa utveckling och attraktivitet. 
Det är därför viktigt att bredda näringslivsbasen bland 
annat genom att tillvarata kulturen i den regionala 
utvecklingen. Kulturen bidrar nämligen till den livsmiljö 
som är nödvändig för att invånarna i en region ska kunna 
bo, arbeta och må bra i sin närmiljö. Genom att öka 
kompetensflödet mellan kultur och regionens näringsliv 
kan goda förutsättningar skapas för innovativa och 
attraktiva miljöer. Detta kan på sikt främja sysselsättning 
och tillväxt både vad gäller upplevelseinriktad verksam-
het och mer traditionella tjänstenäringar. 

Kompetensförsörjning och ett ökat arbetskraftsutbud 
är det andra prioriterade området. Insatser inom detta 
område är avgörande i det kunskapsintensiva samhället, 
där tillgången till kunskap och kompetens i bred bemärk-

else är en alltmer betydelsefull konkurrensfaktor för 
regioner och näringsliv. Insatserna kommer främst att 
finansieras av socialfonden.

En ökad tillgänglighet är det tredje prioriterade 
området. Detta ska främjas genom bland annat hållbar 
regionförstoring, det vill säga tidigare små lokala 
arbetsmarknader knyts ihop till större. Det ska  även 
främjas genom utökad IT-användning. Tillgänglighet 
uppnås dock inte enbart genom IT eller att bygga vägar 
eller bygga ut järnvägsnät och kollektivtrafik. En ökad 
tillgänglighet förutsätter också ett väl fungerande sam- 
spel mellan bland annat den fysiska samhällsplaneringen, 
arbetsmarknaden och serviceverksamheter. 

Infrastrukturinvesteringar och regionförstoring är 
vidare oerhört viktigt för att möjliggöra för människor 
att välja bostadsort och sedan kunna pendla till jobbet, 
till exempel att bo på landsbygden och pendla till tätorter 
eller större städer.

Ett strategiskt gränsöverskridande samarbete med våra 
grannländer är det fjärde prioriterade området. Detta 
arbete ska både komplettera och bidra till att uppfylla den 
nationella strategins prioriteringar. Exempel på områden 
där samarbete behöver intensifieras är transportlösningar 
och miljöproblematiken i Östersjöregionen.

Det ska inrättas dialogtillfällen  
mellan nationell och regional nivå 

Regeringen ska skapa förutsättningar för en utvecklad 
dialog kring de regionala utvecklingsfrågorna genom att 
bland annat inrätta ett nationellt forum samt tematiska 
myndighetsgrupperingar för regional konkurrenskraft. 

Nationellt forum

Det finns ett tydligt och ökande behov av en utvecklad 
politisk dialog mellan den nationella och den regionala 
nivån om de regionala utvecklingsfrågorna. Regeringen 
vill genom inrättandet av ett nationellt forum skapa en 
arena för en kontinuerlig politisk dialog mellan nationella 
och regionala företrädare.

Tematiska myndighetsgrupperingar

De nationella och regionala myndigheternas deltagande i 
det regionala utvecklingsarbetet är centralt. Regeringens 
bedömning är att sektorssamordningen mellan myndig-
heterna behöver förbättras för att underlätta samverkan 
och tydliggöra prioriteringar gentemot den regionala 
nivån. 

Genom bildandet av tematiska grupperingar av myn-



24    Kulturarv och entreprenörskap

digheter kring de nationella prioriteringarna vill reger-
ingen stimulera de nationella myndigheternas medverkan 
i det regionala utvecklingsarbetet.

De tematiska grupperna ska skapa en utökad möjlighet 
för kunskapsuppbyggnad, kunskapsspridning och 
samverkan mellan myndigheterna och den regionala 
nivån. 

Avslutning

Sammanfattningsvis kan jag säga att satsningar på 
natur- och kulturvärden har betydelse för utvecklingen 
av näringsverksamhet i bland annat gles- och landsbygd 
och har betydelse för människors val av var man väljer att 
bosätta sig.

De nya strukturfondsprogrammen kommer att ha 
tydligt fokus på innovation, företagande och tillväxt.  
Helst ska man gå från en mängd små projekt till ett 
färre antal större och mer strategiska projekt. Detta 
gör att kulturen, som i tidigare programperioder och 
program varit väl synligt och ofta stått för egna insats- 
och åtgärdsområden, inte blir synlig på samma sätt. Men 
kulturinriktade utvecklingsinsatser kommer sannolikt 
även framgent att bedrivas inom strukturfondernas ram 
då kulturen är en viktig regional utvecklingsfaktor.

En stor del av åtgärderna för att stärka natur- och 
kulturarvet på landsbygden kommer att ske inom 
Landsbygdsprogrammet under perioden 2007–2013. 
Dessa program finansieras av EU.

Landsbygdsprogrammet kommer nämligen att 
innehålla insatser med betydelse för landsbygdsutveck-
ling, exempelvis åtgärder med syfte att främja entrepre- 
nörskap,  tillväxt och innovationer i jord- och skogsbruks-
företag, livsmedelsföretag samt i de små företagen på 
landsbygden. Åtgärderna ska främja en diversifiering 
av landsbygdens näringsliv och därigenom bidra till 
sysselsättning och ett hållbart nyttjande av landsbygdens 
naturresurser. 

Regeringen  anser  det viktigt att skapa förutsättningar 
för att ta tillvara den utvecklingskraft som finns på svensk 
landsbygd. Därför kommer det att utarbetas en nationell 
strategi för att stärka utvecklingskraften på landsbygden. 
Arbetet har precis börjat men åtgärder för att utveckla 
natur och kulturarv blir troligtvis inslag i denna strategi.
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Den nationella strategin för konkurrenskraft, 
entreprenörskap och sysselsättning – en grund  
för framtida utveckling 

I olika sammanhang när entreprenörskap diskuteras är det viktigt att kulturen och kulturarvet finns med. 

Kulturen och kulturarvet ger oss kunskap om historien, hjälper oss att förstå vår nutid och ger oss perspektiv 

på samhällsutvecklingen, gör oss kreativa och nyfikna – får oss att tänka i nya banor, att se saker på nya sätt, 

att få nya insikter. Kultur skapar debatt och väcker intresse och engagemang. Men kulturen och kulturarvet 

är också en kraft för att utveckla regioners särdrag och attraktivitet, att stärka den lokala och regionala 

identiteten och bidrar på så sätt i hög grad till sysselsättning och tillväxt.

ANN AURÉN, ÄMNESRÅD, KULTURDEPARTEMENTET

Regeringen har i flera olika sammanhang givit uttryck för 
kulturens och kulturarvets stora betydelse för regional 
utveckling och den framtida samhällsutvecklingen, bland 
annat i den nationella strategin. Att kulturrelaterade  
projekt har betydelse för den regionala utvecklingen  
framgår också av den uppföljning som görs om 
strukturfonderna. Under den senaste programperioden 
2000–2006 har kulturrelaterade projekt fått betydande 
stöd genom EU:s strukturfonder, totalt dryga 2 miljarder 
kronor, vilket motsvarar 10 procent av samtliga medel. 
Att kulturarv och hela kulturområdet är mycket betydelse-
fullt för framtidens sysselsättning och tillväxt framgår 
även av en rapport som tagits fram på EU-nivå och som nu 
diskuteras vidare bland EU:s kulturministrar. Rapporten 
visar att nära 6 miljoner människor arbetar inom 
kulturområdet och att denna sektor har en tillväxttakt 
som överstiger övriga områden. 

Kulturen och kulturarvet har sedan lång tid tillbaka 
lyfts fram som en del i den regionala utvecklingspolitiken. 
Men medvetenheten om kulturens betydelse för regional 
utveckling har ökat under senare år. En medvetenhet om 
att kulturen inte bara har ett egenvärde utan också är en 
viktig faktor inom andra samhällsområden – inte minst 
när det gäller regional utveckling. Och denna medvetenhet 
beror till största delen på det arbete som bedrivs på 
nationell, regional och lokal nivå, runt om i landet. Det 
kan vara i enskilda kulturprojekt och kulturarvsprojekt, 

men också genom dialog och samverkan i övergripande, 

mer principiella frågor. Ett arbete som har inneburit att 
kulturens och kulturarvets betydelse har tydliggjorts och 
synliggjorts.

Det är viktigt att arbetet med att utveckla kulturen och 
kulturarvet som resurs för den regionala utvecklingen 
fortsätter. För att detta ska lyckas behövs inte minst ett 
ökat samarbete mellan aktörer inom olika politikområden 
såsom kultur, utbildning och näringspolitik. Vidare måste 
stat, kommuner, landsting, ideella krafter, forskning 
och näringsliv arbeta mer tillsammans och underlätta 
varandras arbete. 

De prioriteringar och bedömningar som görs i 
exempelvis den nationella strategin, är många gånger 
övergripande och anger inte på något direkt sätt hur man 
ska arbeta för att uppnå de mål som anges. Det är de 
enskilda aktörerna som – var och en utifrån sina uppgifter 
och förutsättningar – har att närmare precisera hur man 
ska arbeta och vilka prioriteringar som ska göras. Viktigt 
i det sammanhanget är då vilka instrument man har 
till sitt förfogande – det kan vara ekonomiska resurser, 
exempelvis kulturmiljövårdsbidraget, anslag 28:25, men 
det kan också gälla exempelvis rättsliga regleringar. 

När det gäller våra myndigheter ska regeringen också 
genom särskilda uppdrag visa vad en myndighet bör priori- 
tera i sitt arbete. När det gäller våra kultur-
sektorsmyndigheter, Riksantikvarieämbetet, Kulturrådet 
och Riksarkivet, samt även Svenska filminstitutet, 
har regeringen gjort en tydlig markering genom det 
gemensamma uppdraget att medverka till att den nationella 
strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap 
och sysselsättning 2007–2013 ska genomföras. Ett 
uppdrag som ska utföras i samverkan med såväl den aktör 
som har det regionala utvecklingsansvaret i länet, som 
med andra centrala myndigheter och aktörer.
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För allmogekulturen är timmerhusen en viktig profil 
i Dalarna. De många timmerhusen går som en röd tråd 
genom byar, fäbodar och landskap. Under 1990-talets 
början ställde vi på Länsstyrelsen oss frågan: Hur står det 
egentligen till med alla timmerhusen? Det visade sig att en 
alltför vanlig syn var förfallna byggnader, särskilt i fäbodarna 
eller bland jordbrukets byggnader. Restaureringsbehovet 
var mycket stort och de statliga byggnadsvårdsmedlen 
räckte inte långt. Situationen fick Länsstyrelsen att tänka 
om i nya banor och se på kulturmiljön med andra ögon. 

Dalastrategin – Länsstyrelsen i Dalarnas arbete 
med framtagande och förankring av strategiskt 
utvecklingsprogram för kulturarvet

ULF LÖFWALL, LÄNSANTIKVARIE, LÄNSSTYRELSEN I DALARNA

Dalarna är kanske Sveriges mest kända landskap. Dalahästen är landskapets viktigaste varumärke som också har 

blivit något av en nationalsymbol. Den symboliserar Dalarnas berömda allmogekultur som redan under 1800-

talet grundlade turismen till Dalarna. Dåtidens nationalromantiska strömningar såg Dalarnas allmogekultur 

som ett ideal i tiden. Än i dag är turism en basnäring i Dalarna och kopplingen till kulturlandskapet är viktig för 

marknadsföringen av länet.

berättade om de många timmerhusen och landskapet. 
Mottagandet blev mycket positivt både bland boende 

i bygden och i media. Framgången lade grunden till flera 
timmerhusprojekt, särskilt ett stort EU-projekt som 
geografiskt omfattade flera Siljanskommuner. 

I dag har cirka 1 100 timmerbyggnader restaurerats. 
Intressanta objekt och miljöer har skyltats och olika 
kartbroschyrer har framställts som guidar till de mest 
sevärda delarna av landskapets timmerhuskultur. Intresset 
att besöka de många fäbodarna och byarna är mycket 
stort och turistbyråerna redovisar en stor åtgång på 
Länsstyrelsens broschyrer. 

De viktigaste punkterna i Länsstyrelsens strategi för 
timmerhusprojekten är:
• samverkan/samfinansiering 
• att måna om samarbetspartners intressen
• se möjligheterna att ta tillvara och våga satsa.

Andra exempel är byggnadsminnen som kan kräva 
betydande kostnader i underhåll utan att det finns någon 
intäkt till finansiering. Ett exempel är Axel Munthes 
Hildasholm i Leksand som 1995 befann sig i ett tillstånd 
som krävde omfattande investeringar bara för att bevara 
byggnadsminnet till eftervärlden. För att få hjälp till 
kostnaderna inleddes ett EU-projekt i samverkan med 
ägarstiftelsen. EU-projektets syfte var att rusta byggnaden 
och utveckla anläggningen till ett turistiskt besöksmål. 
En genomgripande restaurering av såväl byggnad som 
park genomfördes. Ett kafé inrättades i en sidobyggnad. 
Broschyrer och en skrift som berättar om anläggningen 
trycktes. Satsningen resulterade i att anläggningen årligen 
har 16 000 – 17 000 betalande besökare. En intendent har 
anställts och anläggningen sysselsätter guider, trädgårds- 
och serveringspersonal. 

Kulturbyggnader betraktades inte längre som enbart 
historiska dokument. Timmerhuskulturen blev i stället en 
profilfråga för Dalarna som turistlän men också av värde 
för boendemiljö och inflyttning. Med de förutsättningarna 
startade Länsstyrelsen ett timmerhusprojekt som tack 
vare en turistisk inriktning kunde finansieras med 
regionalekonomiska medel. Projektet restaurerade cirka 
200 lador inom ett sammanhängande område. Kultur-
stigar anlades och skyltades. Broschyrer togs fram som 

Radby i Bonäs, Dalarna. Foto: Pål-Nils NIlsson, RAÄ.
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Inom Världsarvet Falun har bergsmansgården Staberg på 
liknande sätt omvandlats från ett passivt byggnadsminne 
till ett besökscentrum för bergsmansbygden. Med 
sina cirka 40 000 besökare om året är Staberg i dag 
ett av världsarvets viktigaste besöksmål. Tillhörande 
restaurang med konferens sysselsätter sju till tio personer. 
Barockträdgården har en anställd trädgårdsmästare och 
personal för försäljning av varor. För närvarande planeras 
ett nytt projekt för att utvidga verksamheten. 

Hildasholm och Staberg är utmärkta exempel på hur 
det går att både ta tillvara kulturminnen och tillföra 
dem ett levande innehåll med entreprenörskap. Dalarnas 
många industriminnen är en annan viktig profil för länet. 
Att ta tillvara industriminnen kan vara en stor utmaning. 
Många bruksorter har en negativ stämpel av nedläggning 
och förlorade arbetstillfällen. 

Anläggningen bestod av 18  000 kvadratmeter industrilo- 
kaler, vackert byggda i slaggsten och med en fin 
gammal industriarkitektur. Två av Europas få bevarade 
Martinugnar inrymdes också i industriminnet. 

Några tjänstemän från kommunen och det kommunala 
fastighetsbolaget ville dock bevara anläggningen. I en 
gemensam satsning med medel från Länsstyrelsen och 
en donation från en Jonssonstiftelse restaurerades järn-
verkets hytta. Hyttan omfattar en mindre men central del 
av hela anläggningen.

Kommunens kulturförvaltning tog genast den 
iordningställda hyttan i anspråk för ett ambitiöst 
arrangemang med ett nystartat Avesta Art, som är en 
återkommande internationell utställning av nutidskonst 
av hög klass. Utställningen slog mycket väl ut med 
många både intresserade och intressanta besökare. Inom 
kommunen väckte Avesta Art ett stort intresse för att 
också ta tillvara de övriga delarna av industriminnet.

Anläggningen döptes om till Koppardalen och ett projekt 
för Koppardalen inleddes. Ytterligare kultursatsningar 
har därefter varvats med upprustning av lokaler för olika 
företag. I dag har mer än 180 miljoner kronor investerats 
i Koppardalen. Numera innehåller Koppardalen en rad 
företag, restaurang och konferensanläggning samt en 
idrottshall. År 2006 hade totalt ett trettiotal företag med 
sammanlagt 520 personer etablerats inom Koppardalen. 
Fem företag med 122 anställda hade flyttat in från andra 
kommuner. Tillskottet i kommunalskatt från inflyttare 
gav 6,4 miljoner kronor och 3,2 miljoner kronor i 
landstingsskatt under 2006. 

De viktigaste framgångsfaktorerna i Koppardals-projektet 
är:
• samverkan/samfinansiering (kommun, EU, byggnads-

vårdsmedel, regionalekonomiska medel)
• etappvis genomförande som gör korrigeringar möjliga
• en lärande process med alla parters medverka
• alla parter arbetade för helheten
• allas insikt om det ömsesidiga beroende mellan kultur-

värdenas bevarande och företagens möjlighet att kun-
na utvecklas. 

Erfarenheterna från Dalarna visar att kulturmiljöer är 
idealiska för att skapa mötesplatser. Människor behöver 
inte vara historiskt intresserade för att lockas av de 
kvaliteter som en levande kulturmiljö erbjuder i form av 
gedigna material, hantverk, arkitektur eller i trädgårdar 
som i Staberg och Hildasholm.

Gamla Staberg, Dalarna. Foto: Bengt A Lundberg, RAÄ.

Avesta järnbrukshytta, Dalarna. Foto: Bengt A Lundberg, RAÄ.

Så var det i Avesta när kommunen hade tagit över det 
nedlagda Avesta Järnverk. I början av 1990- talet planerade 
kommunen för rivning av de illa medfarna byggnaderna. 



28    Kulturarv och entreprenörskap

Statliga byggnadsminnen som resurs – några 
utblickar från fastighetsförvaltning av det 
nationella kulturarbetet – exemplet Läckö slott, 
Lidköpings kommun

GERDA ELFVERSON, KULTURARVSSAMORDNARE, STATENS FASTIGHETSVERK  

ANNA CHOULIER-RENSTRÖM, INFORMATÖR, STATENS FASTIGHETSVERK

Det är ett spännande arbete att se kulturarvet som resurs, en tillgång och en utgångspunkt för utveckling. Det 

kan generera mervärden och faktiska ekonomiska värden. Statens fastighetsverk (SFV) arbetar dagligen med 

hur man utgår från kulturarvet som resurs.

Budskap

Samverkan
Samverkan är viktigt för Statens fastighetsverk (SFV) 
och för den regionala utvecklingen. Att ta utgångspunkt 
i många olika aktörers erfarenheter. Även en statlig myn-
dighet som SFV fungerar som medaktörer – vi behöver 
samverkan och vi medför värden till samarbete. SFV vill 

inspirera och uppmana andra aktörer att samverka. Fas-

tighetsägare bidrar i samverkan med resurser i form av 
fastigheter och ekonomiska medel.

Dialog och utbyte
SFV ska inte framstå som en regelsättare. Vi vill ha input 
från dialog med medaktörer – vad fungerar och vad fun-
gerar inte?

Läckö är en katalysator för flera näringslivsgrenar
Olika företag använder Läckö i sin marknadsföring som 
ett mervärde.

Strävan efter hållbarhet
Skapa förutsättningar för verksamhet även på längre sikt. 
Förlänga säsongen. Bredda verksamhetsutbudet geogra-
fiskt och innehållsmässigt.

Recept för att lyckas
Samarbete – samordna och rikta resurserna – ger bättre 
resultat.

Lyfta det unika för objektet. Identifiera och förädla de 
kulturhistoriska värdena för det aktuella objektet. Utgå 
från det som är karakteristiskt och förstärka det.

Delta i arbetet för en bra helhet – det lönar sig
Se även de vinster som inte går direkt till den egna verk-
samheten – att arbeta för en bra, större helhet genererar 
vinster för många – även den egna verksamheten – på lång 
sikt.

Statens fastighetsverk (SFV) är en statlig myndighet. 
Uppdraget är att förvalta det nationella kulturarvet, det 
vill säga att vårda, utveckla, levande- och tillgängliggöra 
kulturarv. Det gäller att hitta en balans mellan anpassning 
till dagens behov och bevarandet av kulturvärden.

Vi förvaltar en sjundedel av Sveriges yta: parker, kungs-
gårdarnas marker, älvdalar och rennäringens året-runt-
marker. Vi förvaltar också slott och fästningar. Några 
byggnader är märkta med ”SBM”, vilket betyder att de är 
särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Läckö slott 
är en av dem.  Nedan följer några exempel på vad som 
förvaltas: 
• Sveriges största teatrar och museer, bland andra Kung-

liga Operan, Dramaten och Moderna museet i Stock-
holm.

Dramaten, Stockholm. Foto: Bengt A Lundberg, RAÄ.
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• Sveriges ambassader och andra utrikesfastigheter där 
vårt land representeras ute i världen. De är våra skylt-
fönster mot omvärlden och ska visa svensk kultur, de-
sign, tradition och kvalitet. 

• Sveriges statsägda utrikesfastigheter i världen: Vår 
hyresgäst är oftast Utrikesdepartementet (UD), men  
ibland även Sida och Svenska Institutet. 

• Sveriges gamla försvarsverk: Vi gör dem tillgängliga 
för besökare. Exempelvis Oskar II:s fort, Varbergs och 
Vaxholms fästningar. Dagens fiender är värme, kyla, 
väta, luftföroreningar och växtlighet. 

• Monument och lämningar av riksintresse; till exempel 
Vasamonumentet, Borgholms slottsruin, Roma kungs-
gård och klosterruin. 

• Alla svenska kungliga slott, exempelvis Stockholms 
slott, Drottningholm, Haga och Strömsholm, men 
också andra slott, som Bogesund, Gävle, Hovdala, 
Kalmar, Läckö, Malmö, Skokloster, Svartsjö, Uppsala, 
och Vadstena. 

• Parker, kulturlandskap och trädgårdar av högt kultu-
rellt värde. 

• Allemansrätten.

Historik och värden

Läckö har genererat mervärden under lång tid. Det bygg-
des som biskopsborg 1298 och biskop var Brynolf Algots-
son. Det uppfördes väldigt strategiskt, klippudden vid Vä-
nerns strand och mitt i stiftet. Läckö var ett maktcentrum 
historiskt: 
• Medeltiden – biskopssäte mitt i stiftet. Det fanns ett 

stort kontaktnät och utbyte med Europa, då biskopar-
na skulle infinna sig vart fjärde år hos påven i Avig-
non. 

• Stormaktstiden – administrativt centrum i grevskapet.
• Viktigt ekonomiskt centrum – transporter över Vä-

nern. Det hade stor betydelse för utvecklingen av den 
omgivande trakten. 

Prilgrimsleden till Nidaros (Trondheim) gick dessutom 
över Kållandsö. Pilgrimer härbärgerades på Läckö för mat 
och logi. Man kan kalla dem för ”den tidens turister”.

Kärnan av medeltida borgen finns kvar än i dag. Slot-
tets oregelbundna form påminner om det medeltida ur-
sprunget. Även slottsgluggar och medeltida valv påmin-
ner om befästningstiden. Men framför allt det omgivande 
landskapet som än i dag är oförändrat. Det finns ett stort 
autentiskt värde för upplevelsen och förståelsen av ett ur-
sprungligt, tidlöst landskap.

Stormaktstiden hade stor betydelse för utvecklingen av 
Läckö och omgivningen. Magnus Gabriel De la Gardie 
som var ägare av Läckö i mitten av 1600-talet var en av 
de mest inflytelserika personerna under svensk stormakts-

tid. (Hans förfader Pontus De la Gardie kom från Frank-
rike till Sverige. Jacob De la Gardie fick slottet i förläning 
år 1615. Magnus Gabriel De la Gardie fick det sedan år 
1652.) 

Magnus Gabriel De la Gardie fick stor betydelse för 
den svenska konsten och bidrog ekonomiskt till många 
projekt. Han var inblandad i ett 50-tal byggnadsprojekt 
samtidigt, varav flera i Läckös närmsta omgivning. De la 
Gardie hade många anställda, bland annat soldater och 
hantverkare. 

1600-talet var en intensiv byggnadsperiod. Slottet  var 
som en stor byggarbetsplats. Här arbetade hundratals per-
soner. Bland annat byggdes biskopsborgen och slottet blev 
till ett barockslott med arkader, en fjärde våning, småtorn, 
en slottskyrka och så vidare. Slottet är mycket välbevarat 
sedan dess.

Magnus Gabriel De la Gardie anlitade många konst-
närer. Ett karakteristiskt måleri utvecklades som kom att 
kallas för Läcköskolan. (Ett exempel är konstnären Johan 
Hammer.) Detta fick stor betydelse för utvecklingen av 
måleriet i omgivningen, i exempelvis många kyrkor.

Många rum fick vackra vägg- och takmålningar. Men 
det fanns också betydligt enklare köks- och bostadsdelar.

Karakteristiskt för Läckö slott är att det visar utveck-
lingen över tid. Det skildrar olika tidsepoker, framför allt 
samspelet mellan medeltidsborgen och barockslottet.

Reduktion, olika ägare, förfall

År 1681 togs slottet ifrån Magnus Gabriel De la Gardie. 
Under 1700-talet hade slottet flera olika arrendatorer. År 
1752 fick Carl Gustaf Tessin Läckö i förläning. 

Under stora delar av 1800-talet förföll slottet alltmer. 
Man hade olika diskussioner om vad det skulle använ-
das till. Förslag var exempelvis skola och fängelse. På 
1860-talet övergick slottet i Kronans ägo. År 1922 bör-
jade den omfattande restaureringen, som leddes av Ärland  
Noréen. Hela slottet gicks igenom. Restaureringsdoktri-
nen var ”Kulturminnets äkthet”. Det gav dock ett splitt-
rat intryck.

Läckö slott, Västergötland. Foto: Jan Norrman, RAÄ.
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Restaureringarna väckte stort intresse och lockade till 
sig turister. Redan i slutet av 1800-talet hade Läckö pre-
senterats i Svenska turistföreningens årsskrifter, som star-
tade 1885. Läckö slottskapell återinvigdes 1929 efter res-
taureringen.  År 1930 öppnade slottets första museum. I 
slutet på 1930-talet hade det kommit drygt 17 000 turister 
till Läckö. (En faktor till den stora tillströmningen kan ha 
varit att vi fick lagstadgad semester i Sverige 1937.) 

År 1964 öppnades första sommarutställningen som var 
Västergötlands turisttrafikförening. (Verksamhetsansva-
rig var Gösta Vogel Rödin.) Då turisterna på Läckö bara 
blev fler och fler skapades nya behov. År 1990 bildades 
Stiftelsen Läckö Institutet, som sedan blev Läcköstiftel-
sen. Stiftelsen tog över all verksamhet.  

1990-tal – en medveten satsning

Ett ökat antal turister påverkade Läckö och dess omgiv-
ning. Utvecklingen var okontrollerad och det fanns inget 
helhetsbegrepp. När SFV tog över driften av Läckö 1994 
var utgångsläget brokigt och stökigt med bilar överallt, 
kiosker, fantasifulla elinstallationer etcetera. 

Turistnäringen var inte enbart positiv. I området fanns 
en negativ attityd då turismen skapade mycket biltrafik, 
parkeringar överallt, nedskräpning, slitage och så vidare. 
Lokalbefolkningen ansåg att turisterna anstormade slot-
tet utan respekt och att de våldförde sig på deras egendom 
som låg dem så varmt om hjärtat.

SFV startade då ett medvetet kvalitetsarbete i samver-
kan med olika aktörer och såg till helheten. Man valde att 
lägga stor vikt vid det som definieras som god kvalitet, i 
publik verksamhet och förvaltning: det autentiska, det ge-
nuina för Läckö, samt det äkta. Man utgick från Läckös 
historia – vad som var karakteristiskt och dess specifika 
värden. Man röjde bort störande intryck och renodlade 
värdena. Man upprättade en detaljplan.

Den negativa attityden i området har vänt. Orsakerna 
till det tros delvis vara den medvetna satsningen på att 
kvalitetssäkra kulturarvet och turistanstormningen, ge-
nom att rensa området, men det kan kanske också bero 
på ett ökat historiskt intresse? Vi kan ha fått en förändrad 
historiesyn med större intresse för det autentiska. 

Det finns också en ökad tydlighet och medvetenhet om 
att turisterna genererar mervärden, såsom de ökade in-
täkterna vilka är kännbara lokalt. Dessutom anordnas 
högkvalitativa evenemang som förnyas varje sommar, 
som opera, konserter, utställningar, vilket ger de boende i 
området nya anledningar till att besöka Läckö.  

Läckö som besöksmål har blivit bättre och bättre. Nam-
net förknippas med någonting positivt, vilket märks på 
hur det används.

Varumärket Läckö

Vad genererar Läckö? Namnet har en stark inneboende 
värdering och kraft. Både Läckö och De la Gardie an-
vänds som siluett och namn för marknadsföring, som va-
rumärke och ikon. Varumärket står för kvalitet, autenti-
citet, kontinuitet, trovärdighet med mera. Läckö används 
som varumärke för bland annat godisfabrik, korv, golf, 
camping, strandgård, släp och aquavit. Detta har SFV inte 
arbetat direkt för utan det har uppkommit av sig självt.

Läckö slott, Västergötland. Foto: Bengt A Lundberg, RAÄ.

Turistnäring

Läckö båttrafik – MS Magnus Gabriel – har en omfattan-
de verksamhet. Sjön är en ideal plats för en näringsidkare, 
med ett vackert landskap, natur, närheten till Läckö och 
turister på plats. De kan först få en guidad tur på slottet 
och sedan paddla kajak i det vackra landskapet. Närings-
idkare breddar utbudet på platsen.

Båttrafik, naturturism, kafé och restaurang, stuguthyr-
ning, camping – allt finns samlat för att Läckö finns. I Lid-
köping är allt fullbokat under högsäsongen.

Hela näringslivet i trakten använder Läckö i representa-
tionssammanhang. Det finns flera önskemål om att lägga 
konferenser där. För Lidköpings kommun är Läckö otro-
ligt viktigt. Läckö är en attraktionskraft som man använ-
der för att locka boende, företag och näringsidkare till 
trakten. Det är ett givet besöksmål med dess vackra om-
givning.

Läckö fungerar som arbetsgivare än i dag – precis som 
på Magnus Gabriel De la Gardies tid. 

SFV anlitar lokala entreprenörer, som exempelvis vid 
omputsning av fasaden.

Statliga, kommunala och regionala pengar som omsätts 
i slottet med olika aktörer gynnar flera områden direkt 
och indirekt. Operaföreställningar är ett av dessa områ-
den.
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Läckö i sig räcker inte, utan det krävs någonting mer. 
Läckö är inte automatiskt en tillgång – även om det kan 
tyckas så. På 1800-talet sågs Läckö inte som en resurs, 
utan snarare som ett problem och en belastning. 
På Läckö finns ett starkt samarbete med framför allt stif-
telsen, men även andra aktörer: regionen, kommunen, 
Länsstyrelsen, universitet och högskola, Nationalmuse-
um, Sparbanksstiftelsen, näringslivet, lokala aktörer, or-
ganisationer och hantverkare.

Resurs

SFV sitter på tillgången/resursen/själva objektet och fak-
tiska ekonomiska resurser samt kompetens och erfarenhe-
ter som tillsammans bidrar till den viktiga helheten.

Detta är en pågående process och ett kontinuerligt ar-
bete, nu skaffar vi nya erfarenheter och lär oss, och vårt 
mål är att utvidga och utveckla samarbetet i framtiden. 
Välkomna med!

Ett mål är även att utveckla och bredda verksamheten 
över året och över området för att sprida besökarna och 
minska slitaget – som alltid kan vara ett problem för kul-
turhistoriska besöksmål. Detta är något vi arbetar med 
kontinuerligt.

Samarbete

Samarbetet är alltså en viktig del i arbetet med kulturarvet 
som resurs för utveckling.

SFV arbetar för att vara en av flera aktörer som sam-
ordnar sina resurser för att planera och rikta dem för att 
på så sätt nå längre och få ett bättre resultat.

Samarbetet innebär samtidigt en möjlighet att kompro-
missa och enklare göra de avvägningar som behövs mellan 
olika intressen.

Samverkan

Förutom att Läckö genererar mervärden fungerar det 
även som en plats att samlas kring, en utgångspunkt för 
organisationer att gå samman och skapa nätverk. Det ger 
resultat som når längre.

Att denna verksamhet finns, med utbud och positiv och 
stark utstrålning, är inte självklart. Det ligger mycket ar-
bete bakom, vilket 1800-talets problem visar. Det måste 
finnas starka aktörer som driver verksamheten vid Läc-
kö. SFV samarbetar med olika aktörer och deltar i dialog. 
Speciellt viktigt är det med lokala aktörer. Det gynnar oss 
som partners och bidrar till kunskaps- och erfarenhetsut-
byte, samt samordning av resurser. Detta kan betyda att 
det tar längre tid, men gör att man kan nå längre i slutän-
dan. Sådana mål kan man inte nå ensam. 

Den stora vinsten är att vi tillsammans kan skapa en 
större helhet med bredare utbud: högre kvalitet, större at-
traktionskraft, fler besökare. Även om man inte ser vins-
ten direkt från investering till ”klirr i kassan”. Det tar tid 
innan resultat kommer, men vi kan se dem i dag. Exem-
pel som vi tagit upp visar att det är lönsamt att investera 
i samarbete.

Foto: SFV Foto: SFV

Foto: SFV
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Det går inte att stirra sig blind på hur andra framgångs-
rika områden har gjort och bara göra samma sak. I stället 
gäller det att betona det som är speciellt.

Detta har vi försökt göra på Läckö, exempelvis genom 
att utgå från Läckö vid val och utformning av utställning-
ar och evenemang som anknyter till historiken kring om-
rådet. Nästa år blir det bland annat en specialskriven ope-
ra om Magnus Gabriel De la Gardie.

Framgångsfaktorerna

Sättet SFV arbetar på är inte specifikt för Läckö, utan gäl-
ler även många andra objekt. Arbetssättet går att appli-
cera på andra anläggningar. 

Ett mål är att utveckla detta ännu mer framöver.

 Utgå från det unika

Ytterligare en viktig faktor för att framgångsfullt använda 
kulturarvet som resurs är att utgå från det som är unikt 
och karakteristiskt för just det objektet. Identifiera vär-
dena, renodla dem samt lyft fram och utveckla dem för att 
på så sätt kunna profilera sig och utmärka sig gentemot 
andra områden. Det gäller att marknadsföra det som är 
speciellt för det aktuella objektet.

Många städer satsar på höghus för att utmärka sig på 
kartan, men när alla städer byggt sitt höghus är det inte 
särskilt speciellt längre. I stället bör man att identifiera det 
som är speciellt för just den staden och utveckla det. Kan-
ske finns det en historik som gruvstad eller textilstad, kan-
ske har någon känd person besökt platsen eller objektet, 
kanske har man ovanligt fina trähus, eller stenhus.

Läckö slott, Västergötland. Foto: Bengt A Lundberg, RAÄ.
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Möjliga finanseringsvägar

Kapitel 2
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Utvecklingen av kulturarv, EU:s strukturfonder  
och Leader+

INGER NORMARK, ENHETSCHEF, GLESBYGDSVERKET

ANNIKA LIDGREN, UTREDARE, GLESBYGDSVERKET

Skärgården

Skärgården är ett av Glesbygdsverkets arbetsfält. Det är 
ett mycket viktigt kulturarv och en fråga vi arbetat med se-
dan länge! Bland annat var Glesbygdsverket ansvarig för 
framtagandet av EU-programmet för Mål 5b Skärgård, 
samt skrev det samlade programdokumentet för Mål 2 
Öarna. Verket producerar också skärgårdsfakta och har 
ett årligt skärgårdsforum. 

Mål 2 Öarna

Mål 2 Öarna är ett EU-program som har funnits under 
2000–2006. Det omfattade 400 öar i 15 län. Totalt har 
öarna 90 000 invånare. Geografiskt innefattade projek-
tet Gotland samt bebodda öar utan fast landsförbindelse 
från Gävlebukten runt sydsverige till Bohusläns gräns mot 
Norge. Dessutom inkluderade det bebodda öar i Vänern, 
Vättern, Hjälmaren och Mälaren. Norrlandskusten ingick 

Bovallstrand, Bohuslän. Foto: Bengt A Lundberg, RAÄ.

I detta avsnitt beskrivs framgångsfaktorer och presenteras några goda exempel där stöd från EU:s olika fonder 

och program kunnat bidra till ett ökat entreprenörskap kring kulturarvet. Som exempel har bland annat valts 

Vamlingbo prästgård på Gotland och Hemsö fästning utanför Härnösand.
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visat att det finns många olika sätt att lyckas med detta. 
Icke desto mindre är det många som vittnar om motstånd 
från, och konflikter mellan, exempelvis de året-runt-bo-
endes behov av utveckling och fritidsboendes önskan om 
bevarande. Här utgör Vamlingbo prästgård på Gotland 
ett bra exempel på hur dessa båda världar kan mötas och 
dra nytta av varandra. 

i stället i ett program som kallades för Mål 1.
Målet var en positiv utveckling ekonomiskt, socialt och 

ekologiskt. I arbetet skulle de unika natur- och kultur- 
miljöerna ses som en tillgång. Programmet innehöll åtgär-
der inom områdena livsmiljö, näringsliv/infrastruktur, ut-
veckling av mänskliga resurser, samt tekniskt stöd till res-
pektive fond.

Totalt har det genomförts drygt 300 projekt. Åtgärder 
för kultur och miljö kom igång tidigt. Det har under pro-
gramperioden drivits drygt 40 projekt med kulturinrikt-
ning.

Vid utgången 2006 hade 215 projekt slutredovisats. 
Målen har uppnåtts med råge. Bland annat var målet att 
700 nya arbetstillfällen och 100 nya företag skulle ska-
pas och etableras, men i stället slutade siffrorna på drygt  
1 000 respektive 600. Det blev tydligt att allt hänger ihop. 
Infrastruktursatsningar är viktiga för kulturen och kultu-
ren är viktig för infrastruktursatsningar. 

Framgångsfaktorer

Glesbygdsverket har identifierat tre framgångsfaktorer:
 

1.  Samverkan/förankring 
Idéerna bör komma från öborna själva. Men oftast 
händer det inget förrän alla – både året-runt-boende 
och sommarboende – drar år samma håll. Det bästa 
resultaten har nåtts när öbor har gått samman och 
bildat en förening, som i sin tur har ett gott förhål-
lande till kommunen. 

2.  Fokus på långsiktiga och affärsmässiga projekt 
Det är viktigt att från början vara inriktad på att 
projektet ska bli en långsiktig verksamhet. Det är 
därmed viktigt att ta betalt, och inte gratis bjuda på 
kulturarvet. 

3.  Kommunernas roll
Kommunens roll är viktig, inte bara som medfinan-
siär, utan också som pådrivande aktör. Kommunen 
måste se skärgården som en resurs och integrera 
den i kommunalt och regionalt utvecklingsarbe-
te. Strömstad kommun utgör ett exempel där man 
strategiskt har satsat på öarna, vars turister kom-
mer hela Strömstad till del. Flera kommuner har sär-
skilda skärgårdsutvecklare anställda, vilka innehar 
en viktig roll som dörr till den offentliga världen. 
Kommunerna har i sin tur nära kontakt med länet/
regionen.

Skärgården är ett viktigt kulturarv. För att skärgården ska 
överleva och utvecklas måste detta arv både brukas och 
bevaras. Såväl Mål 2 Öarna som tidigare program har be-

Vamlingbo kyrka, Gotland. Foto: Jan Norrman, RAÄ.

Vamlingbo prästgård

Vamlingbo prästgård är ett projekt inom Mål 2 Öarna. 
Vamlingbo ligger på Storsudret på södra Gotland. 

Vamlingbo prästgård visade att vita kalkstenshus kan 
bli en ny attraktion. Prästgården består av Museum Lars 
Jonsson, Vamlingbo trädgårdar, samt Naturum Gotland. 
Totalt har projekten erhållit knappt fyra miljoner från 
Mål 2 Öarna. 

Kalkstenshusen ägs sedan år 2003 av 335 året-runt-bo-
ende och sommargotlänningar via ett lokalt utvecklings-
bolag: Heligholm Utveckling AB. Alla ägare är delaktiga 
i investeringen.

Målet är en mötesplats för alla, samt att förse Gotland 
med ett nytt besöksmål. De vill bevara och utveckla präst-
gården som en gemensam angelägenhet för hela bygden. 

Hemsö fästning

Hemsö ligger vid Höga kusten utanför Härnösand i Väs-
ternorrlands län. Här har drivits ett projekt inom Mål 1 
Södra. Det har varit stor skillnad för skärgårdsutveck-
lingen beroende på vilket programområde man har till-
hört. Har man tillhört Mål 2 Öarna har det varit lättare än 
inom Mål 1, där små skärgårdsprojekt konkurrerar med 
stora infrastruktursatsningar som Botniabanan. Hemsö, 
som var ett sjumiljonersprojekt, fick dock pengar från 
Mål 1.  

Hemsö är en fästning från kalla krigets dagar – ett topp-
hemligt underjordiskt fort. Det har varit en väl bevarad 
försvarshemlighet som nu är en turistattraktion. I Hemsö 
fästning kan man krypa i de smala gångarna, lyssna på 
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historier, titta på utställningar. Utöver det har man till-
gång till utsikt, bad och restaurang.

Fästningen ger ett heltidsarbete åt en person året runt, 
samt 10–12 guider på sommaren. Projektet har gett ringar 
på vattnet med lokala entreprenörer och två bofasta som 
nuvill driva guideverksamheten. År 2005 hade fästningen  
16 000 besökare.

Tyvärr kom underifrånperspektivet i skymundan, vil-
ket bland annat har medfört att man har varit dålig på att 
ta hand om turisterna. Glesbygdsverket tror på små pro-
jekt där folket får vara med! 

Leader

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som innebär 
att privat, offentlig och ideell sektor arbetar tillsammans 
på lika villkor. Människor som kanske inte skulle ha sam-
arbetat annars sitter runt samma bord för att gemensamt 
utveckla sin bygd. År 2000–2006 kallades det Leader+. 
Den syftade till utveckling av landsbygden. Under pro-
gramperioden 2007–2013 utgår Leader som en metod i 
landsbygdsprogrammet. 

Exempel från Leader+ på områden med anknytning till 
kultur och kulturmiljö:
• Leader+ Nedre Dalälven: Landskapet med Dalälven 

nyttjas för entreprenörskap och näringslivsutveckling.
• Leader+ Sommenbygd: Småskaligheten i näringsliv och 

boende nyttjas för attraktionskraft och utveckling. 
• Kustlandet: Unik kust bevaras genom att brukas ak-

tivt.
• Intryck Hälsingland: Stark landskapsidentitet görs mer 

synlig och nyttjas bättre för lokal utveckling. 

Hälsingegårdar inom Intryck Hälsingland blev vald till 
Årets Leader 2007.

LAG-grupper är de lokala aktionsgrupper som leder arbe-
tet. De väljer ut en av de fyra så kallade åtgärderna, samt ett 
utvecklingstema som de anser passar bäst för området. 

Hemsö fästning, Ångermanland. Foto: Bengt A Lundberg, RAÄ.
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Landsbygdsprogrammet medfinansieras av EU och inne-
bär totalt utbetalningar på 35 miljarder kronor under pe-
rioden. En stor del av programmets resurser avser visser-
ligen stöd till jordbruksföretag genom miljöersättningar 

och stöd till jordbruk i mindre gynnade områden, men 

det återstår ändå en hel del pengar för att gynna lands-
bygdens utveckling i stort utanför jordbrukssektorn. Man 

kan dock konstatera att även dessa båda stödformer i hög 

grad bidrar till att göra landsbygden intressant för besö-

kare och därmed utgöra en bas för övriga åtgärder inom 

programmet. Exempel på åtgärd utanför jordbrukssek-
torn är stöd för att bättre lyfta fram natur- och kulturarvet 
på landsbygden. Tanken är här givetvis att en bygd med 

Sveriges Landsbygdsprogram 2007–2013 – nya 
möjligheter och en resurs för framtida utveckling  
av kulturarvet på landsbygden

ROLAND STEN, UTREDARE, STATENS JORDBRUKSVERK

Landbygdsprogrammet 2007–2013 har många ingångar när det gäller kulturarv och entreprenörskap. Det 

kan dock vara svårt att skilja på vad som är strikt naturmiljö och vad som är strikt kulturmiljö. En ökad sektors- 

samverkan och helhetssyn har därmed stor betydelse.

intressanta besöksobjekt lockar utomstående till platsen 
vilket i sin tur genererar inkomstmöjligheter till de sta-
digboende. 

Det kan exempelvis röra sig om restaurering av byggna-
der med ett historiskt värde eller förbättrad tillgänglighet 
till en unik naturmiljö. Både stöd till enskilda företag och 
projekt är möjliga. Programmet kan finansiera upp till 80 
procent av denna typ av stöd, för återstående 20 procent 
är tanken att andra berörda myndigheter ska gå in med 
finansiering. Programmet kan således samfinanserias med 
andra myndigheters anslag. Medel för denna typ av åtgärd 
har fördelats ut länsvis men centralt har Jordbruksverket 
en pott för så kallade nationella projekt. Övriga stöd an-
söks om hos länsstyrelsen som också beslutar om stöd.

Modell över Rural Development
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Axel 3 – Diversifierad ekonomi  
och livskvalitet

• Ökad diversifiering av landsbygdens närings- 
liv för att främja sysselsättning

• Stärka landsbygdens konkurrenskraft
• Högre livskvalitet för dem som bor på  

landsbygden

Axel 2 – Miljö och landsbygden

• Bevara och utveckla ett attraktivt landskap  
och en levande landsbygd

• Stimulera omställningen till en resurseffektiv  
och hållbar produktion

• Bidra till att uppnå nationella miljömål,  
däribland ett rikt odlingslandskap

Axel 2 – Åtgärder

• Kompensationsbidrag
• Miljöersättningar
• Icke-produktiva investeringar i skogen

Axel 3 – Åtgärder

Diversifierat näringsliv på landsbygden
• Diversifiering av jordbruksföretag
• Affärsutveckling mikroföretag
• Turism

Bättre Livskvalitet
• Grundläggande tjänster
• Lokal utveckling, byutveckling
• Natur- och kulturarv
• Kompetensutveckling

Axel 3 – Genomförande
Insatser
• Investeringar
• Inköp externa tjänster
• Förutsättningsskapande projekt

Kompetensutveckling
• Kurser, studieresor
• Rådgivning, erfarenhetsutbyte, med mera
• Företagspraktik

Målgrupper
• Entreprenörer/företagare
• Lokala utvecklingsgrupper och organisa- 

tioner
• Företag enskilt eller i grupp
• Myndigheter som del i lokala projekt
• Övrigt

Krav
• Affärs- eller projektplaner
• Regionala prioriteringar
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Västeräng, Hälsingland. Foto: Bengt A Lundberg, RAÄ. Heden, Dalarna. Foto: Bengt A Lundberg, RAÄ.

 Regionalt genomförande

• Beskrivning hur strategin
 Bidrar till att uppnå målen i  

programmet och nationell strategi
 Utvecklar landsbygden i länet/regionen

• Organisation för genomförande, till exempel  
samverkan mål 2

• Informationsinsatser

• Budget fördelas enligt nyckel och efter  
strategiinnehåll

• Prioriteringar

• Lst och Sametinget utarbetar regionala 
genomförande strategier

• Gäller axel 1, 3 och 4 samt utvald miljö i 
axel 2

• Partnerskap

• SWOT-analys (Ett företagsekonomiskt hjälp-

medel att finna styrkor, svagheter, möjligheter 

och hot vid en strategisk översyn.)

• Redovisning hur synergin tillvaratas  
genom samverkan med andra program

• Vallodling för miljön och det öppna landskapet
• Betsmarker, slåtterängar och våtmarker
• Natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet/ren-

skötselområdet
• Utvald miljö
• Kulturväxter och husdjursraser
• Miljöskyddsåtgärder
• Minskade växtnäringsförluster
• Ekologiska produktionsfomer

Miljöersättningar
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KERSTI BERGGREN, ARKITEKT, RIKSANTIKVARIEÄMBETET   

Under åren 2000–200� genomfördes EU:s ramprogram ”Kultur 2000”. Programmet syftade till att främja 

kulturellt skapande, ökad rörlighet för konstnärer och spridning av konstnärliga verk. Ytterst syftar det kulturella 

samarbetet till att skapa ett kulturområde som delas av Europas medborgare och som grundar sig på ett 

gemensamt kulturellt arv. EU:s nya ramprogram som kort och gott kallas ”Kultur” (Culture) är tredje genera-

tionens program, med en budget på 400 miljoner euro för hela perioden 2007–2013.

EU:s stöd till kultur grundar sig på artikel 151 i Fördraget 
om upprättandet av Europeiska Gemenskapen: 
”Gemenskapen skall bidra till kulturens utveckling i med-
lemsstaterna med respekt för dessas nationella och regio-
nala mångfald samtidigt som gemenskapen skall framhä-
va det gemensamma kulturarvet.”

Programmets specifika syfte är att:
• främja rörlighet över gränserna för personer som arbe-

tar i kultursektorn
• uppmuntra rörlighet över gränserna för konstverk lik-

som för konstnärliga och kulturella produkter 
• uppmuntra den interkulturella dialogen. 

Kultur innehåller tre programområden

Inom första programområdet ges stöd till fleråriga kultu-
rella samarbetsprojekt och kulturella samarbetsinsatser, 
samt till särskilda insatser som exempelvis kulturhuvud-
städer och kulturpriser. 

De fleråriga samarbetsprojekten (tre till fem år) ska leda 
till hållbara och strukturerade samarbeten där EU-bidra-
get främst är tänkt att ge initialt stöd i start- eller struktu-
reringsfasen. Minst sex länder ska ingå i projektet. Målet 
är att samarbetena blir etablerade och ekonomiskt obe-
roende. 

De mer kortvariga kulturella samarbetsinsatserna (upp 
till 24 månader) ska kännetecknas av kreativa och in- 
novativa projekt som uppmuntrar långsiktigt samarbete. 
Minst tre aktörer från minst tre av länderna som medver-
kar i programmet måste ingå.

EU:s nya ramprogram Culture – möjligheter  
för kulturarvsrelaterade projekt

Inom andra programområdet ges verksamhetsstöd till 
organisationer som är verksamma på europeisk nivå inom 
kulturområdet. I Sverige har produktionsbolaget Intercult 
fått sådant stöd. 

Inom det tredje programområdet ges bland annat stöd 
till analyser av och information kring projekt som rör 
kultursamarbetet. Inom det tredje programområdet ges  
också stöd till de Kulturkontaktkontor som varje stöd-
berättigat land upprättar. Kulturkontaktkontoren har 
som uppgift att sprida kännedom om programmet Kultur  
samt stödja och vägleda sökanden. I Sverige delar Riksan-
tikvarieämbetet och Statens kulturråd på denna uppgift. 

 Kulturprogrammet har utvecklats från att vara sek-
torsinriktat och sedan sektorsintegrerande till att ha ett 
sektorsöverskridande fokus. ”Kultur” är öppet för alla 
kulturområden utom det audiovisuella (som har sitt eget 
stödprogram Media 2007). 

De huvudkriterier som gäller för att ett projekt ska få  . 
Med europeiskt mervärde menas när samarbetet ger ett 

mervärde bortom lokala, regionala och nationella intres-
sen, samt att resultatet har en annan kvalitet än den som 
skulle ha uppnåtts genom enbart olika insatser på natio-
nell nivå etcetera.

Med kvalitet menas konstnärlig kvalitet, kvaliteten på 
ansökan, graden av engagemang, projektets relevans i för-
hållande till programmet och den tänkta publiken etcete-
ra, samt kompetensen hos de medverkande.

Med projektets synlighet menas hemsidor, press, bro-
schyrer med mera. Hit räknas också hur många som kan 
ta del av projektets resultat, hur många länder som invol-
veras, samt pedagogiska aspekter.

Företag, offentliga institutioner och juridiska personer 
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kan söka, men inte privatpersoner. För att vara stödberät-
tigad ska man ha sin huvudsakliga verksamhet inom kul-
turområdet. Det är viktigt att den som söker har finansiell 
och operativ kapacitet att genomföra projektet.

Utlysning och ansökan

Utlysningstillfällena för samarbetsprojekt och samarbets-
insatser inträffar i regel under sommaren, i skiftet juni/juli 
och med deadline för ansökningarna under oktober. År 
2007 var ett undantag från detta, orsakat av försening-
arna med EU:s långtidsbudget. 

Svenska kulturarvsprojekt som fått stöd  
genom Kultur 2000

Cult-Rural, med Sveriges Hembygdsförbund som pro-
jektledare, har som övergripande målsättning att under-
söka hur lösningar för det moderna samhällets hållbara 
utveckling kan tas fram ur traditionell kunskap. Hur kan 
vi utnyttja att ylle och lin är så extremt motståndskrafti-
ga mot brand? Eller hur bra lantraserna är ur ett helhets-
perspektiv? Kan man utveckla ett modernt jordbruk som 
ger mer energi än det konsumerar? Sju länder medverkar: 
Sverige, Grekland, Ungern, Italien, Frankrike, Polen och 
Bulgarien. Den avslutande konferensen kommer att äga 
rum i Aten 2009.

Cult-Rural drivs genom internationella konferenser, 
vandringsutställningar, nationella seminarier och kultur-
evenemang. En del av projektet är också att genomföra 
tematiska fördjupningar och jämförande studier. Vand-
ringsutställningar med olika teman produceras, vilka av-
speglar erfarenheter från de länder som tillsammans gör 
utställningarna. Sveriges Hembygdsförbund kommer att 
gemensamt med Frankrike och Ungern stå för utställning-
en ”Inför de globala frågorna vad gäller miljö, klimat och 
energi – Kan traditionell lokal kunskap vara en källa till 
inspiration, innovationer och teknikutveckling för ett mo-
dernt uthålligt samhälle?”.

I Tanum vid den bohusländska kusten finns en oerhört 
rik konstskatt i hällristningar från bronsåldern. Hällrist-
ningsområdet fördes 1994 upp på UNESCO:s världsarvs-
lista. Processen med världsarvsnomineringen förde med 
sig att det område som slutligen fördes upp på listan blev 
betydligt större än vad man initialt avsåg. Det stod också 
klart att hällristningarna var under ett konstant hot att 
brytas ned på grund av svängningarna i temperatur, växt-
lighet och luftföroreningar. Under några år drevs ett In-
terreg II-projekt vars erfarenheter användes inför beslutet 
att söka pengar ur EU:s Raphaelprogram (föregångare till 
Kultur 2000). Det tredje steget var att söka stöd ur Kultur 

2000 till ett kulturarvslaboratorium – RockCare. 
Utan det ekonomiska stöd som EU-bidraget innebar, 

hade det varit svårt att skapa det nödvändiga intresse som 
behövdes för att lyckas i ansträngningarna att säkerställa 
hällristningarna. 

När Landskrona kulturförvaltning stod inför att upp-
föra ett nytt museum för Tycho Brahe-minnena på Ven, 
fanns också tanken på förnyelse av själva utställningskon-
ceptet. Man sökte kontakt med andra europeiska museer 
som berättade historien om vetenskapsmän samtida med 
Tycho Brahe. Projektet ”World View Network” byggdes 
ut till ett treårigt nätverksprojekt. När projektet utvärde-
rades fann man att samarbetet väsentligt hade utvecklat re 
spektive anläggning. Det nätverk man byggt innebär att 
det nu finns upparbetade samarbetskanaler som kan ut-
nyttjas när de olika institutionerna behöver det. Projektet 
hade nått till resultat både i sin vetenskapliga del, och i 
den bredare, pedagogiska ansatsen. Den vetenskapliga di-
alogen avslutades med ett seminarium i Prag med ett tret-
tiotal deltagare medan vandringsutställningen ”Machina 
Mundi” gick vidare, inte bara mellan de ansvariga muse-
erna, utan också ställdes upp av andra arrangörer. 

Det nya museum som 2005 invigdes på Ven, i den före 
detta allhelgonakyrkan, innebar ett radikalt lyft vad gäl-
ler utställningsyta och volym. Här kan man ta del av  
Tycho Brahes idéer som han själv gestaltade dem. Museet 
fick Statens fastighetsverks kulturarvspris med bland an-
nat motiveringen att man genom regional samverkan och 
en föredömlig pionjärinsats har utvecklat ett besöksmål 
av internationellt intresse. 

Kulturhuvudstäder och kulturarvspriser

Inom första programområdet ges också stöd till Europas 
kulturhuvudstad, inrättat 1985. 

Syftet med att utse en kulturhuvudstad är att lyfta fram 
den kulturella rikedomen, mångfalden och gemenskapen i 
Europa och att bidra till att utveckla en ömsesidig förstå-
else mellan dess invånare. Sedan 2007 råder en turordning 
då varje år två städer i olika medlemsstater ska inneha ti-
teln. Sverige och Lettland kommer tillsammans att vara 
värdland för varsin europeisk kulturhuvudstad 2014. Den 
svenska ansökan ska vara inlämnad i oktober 2008. 

Som en del av första programområdet delas varje år ut 
ett antal kulturarvspris. Organisationen Europa Nostra 
har fått förtroendet att administrera nominerings- och 
prisförfarandet liksom under Kultur 2000. Ingen svensk 
organisation har hittills tagit hem något av de fem pen-
ningpriserna, men Sverige är framgångsrikt vad gäller 
medaljer och diplom. Bland annat tilldelades Nils Ahlberg 
2006 diplom för sin avhandling ”Stadsgrundningar och 
planförändringar. Svensk stadsplanering 1521–1721”.
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Ett axplock ur pågående forskning

Kapitel 3
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Visingsös värdeskapande förmåga är ett projekt som initierades av Riksantikvarieämbetet i syfte att ekonomiskt 

värdera den historiska miljön på Visingsö. Projektet är en pilotstudie som ska testa den hedoniska metoden på 

ett urval av församlingar, däribland Visingsö. 

ÅKE E ANDERSSON, PROFESSOR, INTERNATIONELLA HANDELSHÖGSKOLAN

PIA JUUSOLA, DOKTORAND, INTERNATIONELLA HANDELSHÖGSKOLAN

Kulturens ekonomiska värde

Visingsborgs slott, Småland. Foto: Bengt A Lundberg, RAÄ.

projektet används den hedoniska metoden för att få en 
indikation om betalningsviljan för kulturarvet avspeglas 
i omgivande fastighetspriser. Genom hedoniska prisek-
vationer baserade på faktiska priser av husförsäljningar 
i de utvalda församlingarna (Visingsö, Gränna, Huskvar-
na, Skänninge och Ödeshög) skattas betalningsviljan av 
att vara bosatt i nära anslutning till en kulturmiljö. Betal-
ningsviljan kan därigenom betraktas som ett mått på hur 
kulturmiljön bör värderas. 

Resultatet av de ekonometriska skattningarna visar 
att kulturarvet har en positiv och signifikant påverkan 
på fastighetspriser i samtliga av de studerade församling-
arna. Starkast påverkan har fastigheter på Visingsö, vil-
ket var väntat med tanke på öns stora utbud av historiska 
kulturmiljöer. Vidare så visar resultatet att rangordning-
en för samtliga församlingar följer förväntningarna med 
avseende på deras utbud av kulturmiljöer. Resultaten för 
Visingsö, Gränna, Huskvarna, Skänninge och Ödeshög 
visar en ökning av fastighetspriset med 45, 44, 16, 28 res-
pektive 37 procent över det förväntade värdet i det fall då 
inga kulturmiljöer funnits i församlingarna. 

Förhoppningen är att i ett längre perspektiv kunna bi-
dra med en vidare syn på ansvarsfrågan genom att argu-
mentera för att de parter som får ett ekonomiskt värde 
från en kollektiv nyttighet också bör ta finansiellt ansvar 
för den. Kunskap om att kulturturismen genererar både 
privata och offentliga intäkter, där kommunen genom 
kommunalskatten och staten genom fastighetsskatten och 
momsen är de offentliga parter som får de största intäk-
terna från verksamheter som är knutna till kulturmiljö-
sektorn, bör öka kommunens och andra offentliga organs 
intresse av att bevara och förädla attraktiva kulturmiljöer 
som i exemplet Visingsö.

Kulturens infrastruktur är materiell och immateriell där 
den materiella består av exempelvis byggnader och före-
mål och den immateriella av kunskaper och färdigheter 
som inte är konkreta föremål. Generellt så finns det två 
alternativ för att ekonomiskt värdera kulturarvet. Det ena 
är att man analyserar värdet av den materiella kulturmil-
jön genom en samhällsekonomisk effektstudie. Samhälls-
ekonomiska studier tar hänsyn till kostnader och intäkter 
som genereras i samband med kulturarvets användning. 
Det andra är att man använder en så kallad hedonisk an-
sats där man analyserar effekterna av värden som inte är 
prissatta. I projektet så används den senare med syftet att 
skatta individers betalningsvilja för attraktiva kulturmil-
jöer.

Den hedoniska ansatsen går kortfattat ut på att man 
värderar kulturarvet i egenskap av en icke- prissatta nyt-
tighet genom att studera relaterade marknader. Hypote-
sen är att individers betalningsvilja för kulturarvet ska 
avspeglas i deras betalningsvilja för relaterade varor. I 
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Framtida näring – identitet som drivkraft

GÖRAN BRULIN,  PROFESSOR/ANALYTIKER, VERKET FÖR NÄRINGSLIVSUTVECKLING, NUTEK

Det är viktigt att entreprenörer är delaktiga i utvecklandet av kulturarvet. Här (re-)lanseras begreppet 

”Identiprenören” – den felande länken mellan kulturarv och entreprenörskap! 

Identiprenören

I Sverige har det trots det, regionala självstyret funnits en 
stark strävan från statsmakterna att utjämna de regionala 
skillnaderna. Politiken har gått ut på allt från att jämna 
ekonomiska skillnader till att kräva bruk av rikssvenska. 
Men den centralistiska likriktningspolitiken tycks ha nått 
vägs ände i Sverige liksom i många andra länder. Det förs 
i dag en debatt om ”regionernas Europa”. Allt fler tycks 
uppfatta den regionala särarten som en viktig och möjlig 
utvecklingskraft. Begreppet region är bland annat definie-
rat av EU och avser den närmsta fristående valda enheten 
under staten. Regionfrågan är i allra högsta grad under 
diskussion i Sverige med anledning av förslaget om en ny 
regionindelning. Den regionala identiteten verkar spela en 
allt viktigare roll både som drivkraft i olika regioners kul-
turella, sociala och ekonomiska utveckling. 

 
Attraktiva regioner

I den regionala utvecklingspolitiken har regional attrakti-
vitet och identitet blivit allt viktigare. Attraktiva regioner 
lockar till sig människor. En region bör enligt den numera 
dominerande föreställningen närmast uppfatta sig som ett 
varumärke. Varumärken skapas ytligt sett medelst ”bran-
ding”, varumärkesskapande. Men hur beständigt är varu-
märkesskapandet? 

I en jämförelse av ansträngningarna att utveckla nytt 
arbetsliv i Karlskrona och Uddevalla framhåller forska-
ren Åsa-Karin Engstrand riskerna med att på ett enkelt 
sätt försöka ”branda” en plats. I Karlskrona lades under 
några år nästan hela den verkstadsmekaniska industrin 
ner, i Uddevalla varvsindustrin. Engstrand menar att det 
inte bara går att förtränga historien för att i stället fram-
ställa konstlade framtider. Konstruerad attraktivitet utan 
grund i faktiska förhållanden medför många risker. Att 
bara försöka tillskriva en plats, en stad eller en region este-

tiska kvaliteter är lika negativt som att försöka skapa ett 
varumärke utan verkligt innehåll. På ett ytligt plan verkar 
det som att Karlskronas framgångar efter de många ned-
läggningarna bygger på aktivt identitetsskapande, place 
promotion, varumärkesskapande etcetera. Men i själva 
verket, menar Engstrand, är det knappast identitetsska-
pandet i sig utan ett mer diversifierat arbets- och närings-
liv som förklarar Karlskronas framgångar jämfört med 
Uddevallas.

Långsiktig attraktivitet verkar kräva mer djup och 
förankring, identitetsskapande. Ska en region verkligen 
profilera sig handlar det om att skapa en identitet som 
grundar sig i dess historia, berättelser, kulturarv. Om iden-
titetsskapandet inte ska vara inne- respektive uteslutande 
måste det ses som ett ständigt pågående konstruktions- 
arbete. Att återupprätta detta konstruktionsarbete inne-
bär att identitetsskapandet sekulariseras, alla får vara med 
och omskapa den regionala och nationella identiteten.

Identiprenörskap

I Nutekrapporten ”Identiprenörer – företagande med regi-
onalt ursprung. Regioner på väg mot 2015” argumenteras 
att det finns anledning att särskilt begrunda länken mellan 
kulturarv och entreprenörskap. Den felande länken mel-
lan kulturarv och entreprenörskap skulle kunna anges till 
identiprenör. Identiprenören är en företagare som med sin 
entreprenörsinsats vill förädla något i det regionala kul-
turarvet, brett definierat. Han eller hon finner en kraft i 
kulturarvet och omvandlar det till affärer. Genom trade-
rade föreställningar inom ett geografiskt avskiljbart om-
råde utvecklas och hålls den regionala identiteten vid liv. 
Samtidigt som identiprenören finner en utkomst bidrar 
han eller hon till att skapa regional identiteten och attrak-
tivitet ur kulturarvet. 

Ett modernt identitetsskapande bryter med föreställ-

ningen att identitet handlar om hur gruppen skapas, upp-
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rätthålls och justeras. Traditionellt ses identitet som ”be-
teendekoder” som är djupt förankrade i en grupps sociala 
aktiviteter och arv. I denna tradition ses kulturen som en 
’traderad verklighetskonstruktion’ eller som ’frusen histo-
ria’ som ligger till grund när beteendemönster och erfaren-
heter överförs från en generation till en annan. Individens 
identitet blir summan av hans identifikationer med olika 
delar av den sociala verkligheten (Ekstedt och Henning 
1994: 156).

Att den regionala identiteten använder sig av kulturar-
vet innebär inte att identiprenören med något slags nöd-
vändighet härstammar från platsen – tvärtom. Det verkar 
ofta vara en inflyttad entreprenör som finner en kraft i 
kulturarvet. Det kan till och med vara så att den som till-
ägnar sig ett kulturarv och en identitet ”utifrån” odlar den 
ännu starkare än de som är födda i regionen. Identiprenö-
ren kan vara född eller inte född i den region där han ver-
kar. Det viktiga är att han eller hon i sitt identiprenörskap 
förädlar något som han eller hon har definierat som speci-
fikt för regionen. Därmed bidrar identiprenören de facto 
till att relativisera den regionala identiteten, den blir något 
konstruerat. Vilket kan reta ”traditionalisterna”.

 
Entreprenörskap – identiprenörskap

Motiven att starta företag är många. Inom ekonomiveten-
skaperna anges gärna rationella och strukturella faktorer 
som orsaker till entreprenörskap. Men forskningen slår 
fast att det är ytterst få som egentligen startar eget främst 
för att tjäna pengar. I entreprenörforskningen framhålls 
självständighet och oberoende som centrala motiv. Vad 
som däremot nästan aldrig framhålls i denna forskning 
är viljan att förädla kulturella värden och kulturarv. Ut-
märkande för identiprenören är att hon eller han ser det 
kulturella arvet som förlösande för företagandet i stället 
för hämmande. Det är inte alltför sällan som det är någon 
utifrån kommande person som med den oinvigdes ögon 
betraktar kulturen och förmår omsätta detta i nya affärs-
idéer. Även ”hemvändarna” spelar en icke oväsentlig roll 
i detta avseende.

Det bör samtidigt framhållas att en stark regional iden-
titet inte med nödvändighet hör ihop med identiprenör-
skap. Många regioner med stark identitet odlar i själva 
verket entreprenörsfientliga kulturer, som kommer till ut-
tryck i avundsjuka, misstro och jantelagsanda.

Ofta väljer identiprenören att utgå från lokala material 
och/eller traditionella tillverkningsmetoder. Men ännu of-
tare kan vi se att identiprenören förenar traditionell käns-
la för material och utseende med nya tillverkningsmetoder 
för att uppnå skala och ekonomi. Det är med andra ord 

genom att tillföra en ny dimension som identiprenörska-

pet förädlar kulturarvet eller den unika naturen och na-

turtillgångar. 

Att konstruera identitet ur kulturarvet

Att försöka rädda en historisk byggnad genom restaure-
ring hotar alltid dess autenticitet, är det samma sak när 
identiprenören använder kulturarvet för att skapa affä-
rer? Drömmen om historien har av turistindustrin gjorts 
mer betydande än drömmen om framtiden. Men att be-
vara kan vara samma sak som att förstöra. Och att för-
störa kan faktiskt vara samma sak som att komma ihåg 
och att komma vidare. Frågan är om historiska byggnader 
som bevaras verkligen finns kvar eller om de genom insat-
serna för att bevaras upphör att existera som historiska 
byggnader? Att bevara en byggnad som har funnits i ett 
meningsfullt och funktionellt sammanhang utan att ska-
pa ett nytt funktionellt sammanhang kan knappast sägas 
innebära att byggnaderna bevaras som byggnader. När en 
delegation av politiker och tjänstemän kom till Fårösund 
efter nedläggningen av regementet för att ta reda på hur 
det kunde bevaras genom en kulturminnesmärkning hade 
några ortsbor tillverkat en fornminnesskylt med följande 
text:

”Nu vill staten KA3s byggnader k-märka
Det blir negativt för företag som där vill verka
Om Riksantikvarieämbetet får som de vill står snart
Samhället Fårösund helt still
De boende i Fårösund kan anställas som statister
För att beskådas av alla hitresta
Besökare och turister
Sen kan vi spika upp en skylt på en stor pinne
Där skall det stå ”Före detta Fårösund nu 
Kulturminne”

Duchampska synvändor

Frågan är om inte kulturarvet bäst bevaras liksom histo-
riska byggnader när det med hjälp av identiprenören ges 
en ny funktion? Uppgiften för identiprenören är att göra 
duchampska synvändor av kulturarvet, att få människor 
att se platser, byggnader och saker i ett helt nytt estetiskt 
ljus. Allt beror på perspektivet – med vilka glasögon be-
sökarna betraktar en sak, uppfattar en plats, känner en 
kultur. Konstnären Marcel Duchamp visade i början av 
1900-talet hur helt vardagligt designade ting kan ges en 
helt ny estetisk laddning i ett nytt sammanhang. Vardag-
lig design som en urinoar, en flasktork eller en snöskovel 
väcker, utställda på ett museum, en mängd frågor hos be-
traktaren. Plötsligt upptäcker betraktaren både skönhet 
och spänning i helt vardagliga saker. 

Vadstena var för bara något decennium sedan ett sam-
hälle med Sveriges största och tyngsta mentalsjukhus. En 
plats ingen ville till. Numera är Vadstena en av Sveriges 
verkliga besöksmagneter. Med hjälp av berättelsen om 
Heliga Birgitta som feministiskt helgon och Sveriges förs-
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ta storföretagsledare lyckas staden attrahera någon mil-
jon besökare årligen. Även om norra Gotland inte har ett 
himmelskt skyddshelgon som Vadstena finns en demon 
(-regissör) från motsatta sidan som skapar attraktions-
kraft! 

Marie Krøyers konstruktion av Skagen är ett belysande 
exempel på hur man med estetiska medel omskapar upp-
levelsen av en plats. Innan hon kom till Skagen betrakta-
des platsen som en gudsförgäten, vindpinad halvö, piskad 
av flygsand. Mycket medvetet i allt från de stora dragen 
– ljuset och stränderna – och alldeles särskilt i detaljerna – 
kläderna – konstruerade hon vad som kom att bli begrep-
pet Skagen. ”Ingenting lämnades åt slumpen … Krøyers 
vita sommarkläder syddes av hemvävt ylletyg. Marie hit-
tade tyget hos manufakturhandlare Rosenberg i Skagen 
och introducerade dess användning i herrkläder. Det slog 
an bland konstnärsvänner ...” Det var först efter hennes 
mycket medvetna ansträngningar att spegla Skagenljuset i 
de vita kläderna som Skagen blev just Skagen. Det var hen-
nes medvetna ansträngningar som fick oss som betraktare 
att förstå vad Skagen kunde vara. Det var först i och med 
speglingen av strandljuset i kläderna som det fick liv på 
målade linnedukar. Men inte nog med det. Hon fick invå-
narna själva att börja se på Skagen med hennes ögon. 

Slutsats

Fler och fler platser och regioner har lyckats göra du-
champska synvändor. Det är inte bara Ruhrområdet som 
får människor att känna sig estetiskt hänförda av indu- 
striella ruiner. Det är inte bara i Ruhrområdet som ett 
nytt arbetsliv bokstavligen växer fram på ruinerna av det 
gamla. Det är inte bara i Ruhrområdet som design, este-
tik, upplevelser och bildning har börjat bli hävstänger för 
framtidstro, nya jobb och företag. Även om det inte går 
att med lättköpta medel skapa attraktivitet finns det över-
tygande exempel på att upplevelsen av en plats, stad eller 
region kan skapas. Är Ruhrområdet ett rostbälte eller för-
knippas det med nyskapande kultur och upplevelser? Om 
olika kulturarvsmyndigheter medvetet stöttade identipre-
nörskap skulle antagligen kulturarvet kunna tas tillvara 
på ett mer produktivt sätt!
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Regional identitet och idrott

JÖRGEN LINDELL, PROJEKTLEDARE FÖR FRAMTIDENS NÄRINGSLIV/ANALYTIKER, NUTEK

Vad har hänt i näringslivet de senaste decennierna och hur ser det ut i dag? Vad kan hända framöver? Vad 

behöver göras för att utveckla näringslivet vidare? Idrottsanläggningarna besitter stor potential för att skapa nya 

koncept och en samhörighet bland beslutsfattare samt andra personer med inflytande. 

I projektet ”Framtidens näringsliv” har Nutek och Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademien studerat långsiktiga struk- 
turförändringar i näringslivet. I projektet ställde vi frå-
gorna: 
• Vad har hänt i näringslivet de senaste decennierna och 

hur ser det ut i dag?
• Vad kan hända framöver?
• Vad behöver göras för att utveckla näringslivet vida-

re?

Tjänster allt viktigare för vår utveckling 
Utvecklingen visar att vi blir alltmer beroende av tjänster 
för vår välfärd, sysselsättning och ekonomiska utveckling. 
Sedan slutet av 1980-talet och framåt har vi haft en tydlig 
trend av minskad sysselsättning i industribranscherna. Bara 

cirka 21 procent av alla sysselsatta jobbar i branscherna 
Råvaru- och processindustri, Teknikföretag samt Medicin 
och lifescience (till exempel tillverkning av läkemedel). En 
allt större andel av de sysselsatta finns i tjänstebranscherna.

Industrin dock fortsatt viktig
Att tjänstebranscherna blir allt viktigare för välfärd och 
jobb innebär dock inte att industrin skulle vara utan be-
tydelse. En del av jobben kommer fortsatt att finnas inom 
industrin. De här starkt konkurrensutsatta branscherna 
har visat sig vara duktiga på att driva fram en hög pro-
duktivitetsutveckling. Det märks bland annat i branschen 
Teknikföretag, med företag som exempelvis Ericsson, 
ABB och Volvo. Den här branschen har haft den högs-
ta produktivitetsutvecklingen, med i genomsnitt över 7 

Antalet sysselsatta per bransch för åren 1989 och 2003
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procent ökning i arbetsproduktiviteten under åren 1995–
2003. Det här märks också i utvecklingen av förädlings-
värdet i branschen, som har ökat snabbare än i någon an-
nan bransch.

väger in sådana förklaringar framstår ändå en tydlig bild 
av att Sverige varit sämre på att skapa nya jobb. I växande 
branscher har vi inte lyckats öka sysselsättningen i samma 
takt som jämförbara länder inom OECD.

Sex utmaningar

Resultaten från projektet ”Framtidens näringsliv” pekar på 
sex utmaningar:
• Vi måste ta tillvara tjänstebranschernas potential till 

att skapa sysselsättning och tillväxt.
• De små företagens utvecklingskraft behöver stärkas.
• De starka företagens utvecklingskraft är fortsatt vik-

tigt.
• Minska ”entreprenörskapsgapet”, det vill säga minska 

skillnaden mellan viljan att starta företag och förmå-
gan att driva företag som det går att leva på.

• Kompetens är en central framtidsfråga.
• Förbered alla delar i ekonomin på ett ökat konkurrens-

tryck.

Ladda den regionala identiteten med idrott

Vi behöver ta tillvara tjänstebranschernas potential till att 
skapa sysselsättning och tillväxt. Ett sätt att bidra till detta 
skulle kunna vara att ladda den regionala identiteten med 
idrott. Detta utgår från idén om identiprenören, en kom-
bination av entreprenöranda och regional identitet.

Ett exempel på detta skulle kunna vara Kinnarps Arena. 
Här har HV71, genom ett helägt dotterbolag, byggt en ny 
arena som ersatt gamla Rosenlundshallen. Publikkapaci-
teten har blivit 7 038 (1 100 ståplatser), en ökning från 4 
200. Det gamla konceptet med korv och bröd i pausen har 
kompletterats med konferenscenter och restaurang, fyra 
barer (varav en skybar) samt VIP-lounge. Arenakonceptet 
är viktigt för HV71 liksom för många andra idrottsklub-
bar. 

I enkelhet handlar det om att vidga de kommersiella 
ytorna. Detta skulle kunna stärka regionen och Jönköping 
på flera sätt. Arenan blir en viktig mötesplats, inte minst 
är det också en mötesplats för affärer. Det handlar om 
att förbättra kommunikation, nätverk och affärer för att 
stärka näringslivet och den ekonomiska utvecklingen. La-
get som sådant är identitetsskapande, det skrivs om HV71 
i lokal radio, TV och tidningar. Den mötesplats som idrot-
ten medför hjälper därtill att forma sociala och regionala 
koder i näringslivet. I denna miljö är det rimligt att se ett 
positivt bidrag baserat på en mix av regional identitet och 
nya näringslivskoncept.

Sveriges rang inom OECD i olika branscher

Svag sysselsättningsutveckling jämfört med 
andra länder 1988–2002

I projektet ”Framtidens näringsliv” har vi även sökt jäm-
föra hur vår långsiktiga utveckling står sig i förhållande 
till andra jämförbara länder inom OECD. Vi jämförde 
sysselsättningsutvecklingen i våra branscher jämfört med 
branschernas utveckling i 14 andra OECD-länder. Vi sam-
manställde resultatet i en rangordning från 1–15. I en väx-
ande bransch gäller det att ha den snabbaste ökningen för 
att få rang 1. I en minskande bransch gäller det omvänt att 
ha den svagaste minskningen för att få rang 1. 

Resultatet visar att Sverige för en lång period, 1988–
2002, haft en utveckling som i varje bransch varit sämre 
än alla de 14 länder vi jämfört oss med. Undantaget är 
branschen Konsulting där vi hamnar på en mittenplace-
ring. I branscher som har minskat, exempelvis Råvaru- 
och processindustri samt Teknikföretag, har de svenska 
branscherna minskat i snabbare takt än de flesta av de 
andra 14 länderna. De länder som klarat sig bäst här är 
Irland, USA, Nederländerna, Spanien och Kanada. I bran-
scher som har vuxit i Sverige, exempelvis Personalintensi-
va tjänster respektive Kunskapsförmedling, har ökningen 
varit långsammare än i de flesta jämförbara länder. Här 
har Irland, Tyskland, Frankrike, Spanien och Portugal 
haft den snabbaste ökningen. 

Till viss del kan denna långsiktiga utveckling förklaras 
av att vi hade en hög andel sysselsättningsnivå i slutet av 
1980-talet jämfört med flera andra länder. Att andra län-
der lyckats växa snabbare förklaras därför till viss del med 
att deras tillväxt skett från en låg nivå. Men även om man 
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Nya mötesplatser

Det pågår nu en kraftig våg av investeringar i idrottens in-
frastruktur. Vi får i stort sett gå tillbaka till tiden före fot-
bolls-VM 1958 för att hitta en liknande samlad satsning 
på nya arenor. Av detta kommer vi troligtvis att se nya 
tjänstebaserade näringslivskoncept. Ett exempel på detta 
är kommande Kalmar Arena som ska ersätta gamla Fre-
driksskans. Här kommer nya kommersiella ytor. Utveck-
lingen talar för att idrotten troligtvis blir mer betydelsefull 
för tillväxt och sysselsättning. Det blir mer inslag av en 
mix av regional identitet och regional näringslivsutveck-
ling. 

Sammantaget kan det ge oss nya och förändrade mö-
tesplatser och därmed nya sätt för formande av sociala 
koder och bärare av kulturarv. Vi behöver få veta mer om 
idrottens betydelse för den regionala identiteten och vår 
utveckling. Bland annat är spelarmarknaden inom idrot-
ten i viss utsträckning fullt internationaliserad. Idrotten är 
därför troligtvis alltmer viktig för vår utveckling samtidigt 
som den kan erbjuda erfarenheter och kunskap för andra 
branscher som inte är lika långt internationaliserade. Till 
det ska läggas bidrag till sådant som inte alltid är lika lätt 
att räkna i pengar; att det finns mötesplatser och former 
för människor som bär vårt kulturarv vidare till nya ge-
nerationer.

Nya Ullevi, Göteborg. Foto: Bengt A Lundberg, RAÄ.
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Hållbarhet och målkonflikter – exempel från 
ETOUR:s forskning kring kulturarv och andra 
sektorsintressen
ROBERT PETTERSSON, FORSKARE, ETOUR 

Föreliggande material bygger på en rapport med namnet ”Målkonflikter mellan natur, kultur och turism i hållbart 

utvecklingsarbete”. Rapporten söker klargöra varför målkonflikter mellan natur-, kultur- och turismsektorerna 

kan uppstå, och hur dessa faktorer behandlas i ett hållbart utvecklingsarbete. Hela rapporten finns att ladda ned 

gratis via www.etour.se (Rapport U 2005:29).

Olika former av turism

Turism definieras som när någon lämnar sin vardagliga 
omgivning för en kortare tid än ett år. Kulturturism är den 
form av turism som innehåller eller baseras på kulturen. 

Kulturarvsturismen baseras på historiska artefakter, 
myter och fenomen. I vardagligt bruk är det få som fak-
tiskt skiljer mellan turism och kulturturism. Kulturarvs-
turism är ett snävare begrepp. 

Turismen omsätter 191 miljarder kronor per år. Den 
utgör 2,79 procent av Sveriges BNP och 7 procent av de 
svenska hushållens konsumtion. ”Turismen håller snabbt 
på att bli den största industrin i världen och kulturarvet är 
en del av dess puls. Symbiosen mellan turismen och kul-
turarvet är tydligt överallt och har gett upphov till en kul-
turarvsindustri” (UNESCO 1996).

 
Resurs för lokal och regional utveckling

Behovet av regional utveckling och tillväxt ökar i en tid 
när vi måste försörja fler människor. Turismen pekas ofta 
ut som en räddare och finns i många program och strate-
gier. Antalet kulturturistiska attraktioner ökar ständigt.

Näringspolitikens utveckling sedan den senare delen av 
1990-talet och fram till i dag kan sägas karakteriseras av 
framförallt två tendenser. Den ena är den allt starkare be-
toningen av tillväxt vilket gjort att den ibland benämns 
tillväxtpolitik. Bakom betoningen av tillväxt ligger ett an-
tagande om att tillväxt är en förutsättning för såväl väl-
färd som sysselsättning. Den andra tendensen är regiona-
lisering och kan sägas ha inletts med lanseringen av de så 
kallade regionala tillväxtavtalen. Regionaliseringen kan 
tolkas både som ett uttryck för centralmaktens önskan att 
avhända sig en del av ansvaret och som ett uttryck för en 
stark tilltro till regionernas förmåga att bäst formulera de 

åtgärder som stimulerar tillväxt inom respektive område.
För många destinationer är naturresurser som exempel-

vis berg eller vildmark möjliga att utveckla. Samtliga de-
stinationer har dock oberoende av eventuella naturresur-
ser möjlighet att utveckla turism kopplat till kulturarvet. 
Kulturarvsturismen är inte lika platsbunden som naturtu-
rismen. Här finns en stor potential!

På regional nivå finns det en tydlig koppling mellan kul-
turturism och tillväxtpolitik. På lokal nivå är den mer va-
rierande, pragmatisk och jordnära.

Det turistiska systemets komplexitet 

Det finns ett uppenbart behov av att kunna ge en tydli-
gare bild av natur- och kulturturismens målkonflikter i 
ett större sammanhang. Utifrån nationella och internatio-
nella erfarenheter kan natur och kultur sättas i relation till 
ett turistiskt system enligt nedanstående figur. Figuren ger 
en bredare och tydligare bild av: 

Kulturturism och naturturism nationellt
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mellan natur, kultur och turistnäring. Konflikterna bott-
nar ofta i olika perspektiv och behov på nationell, regional 
respektive lokal nivå. 

Även inom samma aktörsgrupp (till exempel ”turister”) 
kan målkonflikter uppstå. Det kan även finnas konflikter 
mellan vardag och vad som visas upp. Det finns risk för att 
kulturarv ”disneyfieras”. Ett exempel är det samiska kul-
turarvet. När turismen söker det exotiska blir det samiska 
vardagslivet tillrättalagt. 

Kulturpolitiska målkonflikter

Kultur konsumeras ofta genom turism exempelvis genom 
museer, teater/dans/musik, eller kulturlämningar. Den kan 
utgöra motiv för en resa. Frågan är om kulturturism bara 
utgör en möjlighet eller om det också finns risker? Det 
gäller att hitta en balansgång mellan att bevara och att 
bruka. 

Näring, turism och politik har begränsad formell sam-
verkan. På nationell nivå hålls exempelvis kultur- och nä-
ringspolitik isär.

Hamnar kulturturismen vid sidan om den etablerade 
kulturpolitiken? Fördelning av medel sker fortfarande 
mest till institutionsproducerad kultur. Tecken till när-
manden är dock Riksantikvarieämbetets strategi för kul-
turarvsturism 2005-2007.  

Ofta i diskussioner om regional utveckling fokuserar 
vi på ekonomiska effekter. Det bör finnas utrymme för 
större fokus på sociala och miljömässiga effekter. Slutsat-
serna är att:

• kulturturismen har stor potential

• det finns olika perspektiv och intressen

• ett visst glapp finns regionalt/nationellt

• konflikter uppmärksammas sent i processen

• det finns flera tecken till närmanden

• mer kunskap är nödvändig.

• turismens relationer och potentiella målkonflikter 
• turismens positiva och negativa effekter
• turismens örutsättningar för hållbar produktion och 

konsumtion

Enkelt uttryckt kan turistiskt utbud och turistisk efterfrå-
gan mötas genom turismen. Det fysiska mötet sker ofta 
på en turistdestination. Hur väl matchningen mellan de-
stinationens utbud och turistens efterfrågan fungerar av-
gör turismens bidrag till, och effekter på, destinationen. 
Ett områdes attraktionskraft bestäms till stora delar av 
dess karakteristika, såsom natur- och kulturresurser. Den 
turistiska produkten kan vara mer eller mindre beroende 
av dessa karakteristika, men i de allra flesta fall har dessa 
grundläggande förutsättningar stor betydelse för vad som 
är möjligt och inte möjligt att åstadkomma för turistnä-
ringen. Hur turisten, eller besökaren, och de företag som 
utgör turistnäringen, beter sig avgör turismens effekter på 
destinationen.

Målkonflikter och brukargrupper

Kulturen har stor potential som tillväxtfaktor, men det 
finns flera faktorer som gör att det uppstår målkonflikter 

Turismens efterfrågan, utbud och effekter

Turismens positiva och negativa effekter
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Kapitel 4

Bygden och industriortens omvandling
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INGEMAR SVENSSON, ORDFÖRANDE, KULTURARV MARIEHOLM

Samverkan och entreprenörskap – projektet 
”Kulturarv Marieholm”, Gnosjö kommun

   

Bilder från föredraget.
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Projekt ”Kulturarv Marieholm” – Skärvån, 
Marieholm och Marieholmskanalen  
med Hillerstorps hamn
JAKOB S JONSSON, PROJEKTSAMORDNARE, KULTURARV MARIEHOLM

”Kulturen Marieholm” är utvecklingsprojekt som syftar till kunskap genom aktivt deltagande för att nå en hållbar 

utveckling och tillväxt i Gnosjöregionen.

Till grund för projekt ”Kulturarv Marieholm” ligger ett 
programarbete som framställts av Jönköpings läns mu-
seum på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Läns-
museet och Länsstyrelsen utgör tillsammans med Gnosjö 
kommun projektets ansvariga krafter, i och med att dessa 
har ett lagstadgat ansvar för kulturarvet.

Projekt Kulturarv Marieholm formades från början 
som ett nätverk, till vilket organisationer, föreningar, före-
tag och individer erbjuds att ansluta sig. Var och en bidrar 
till projektet med en egeninsats som man bestämmer själv  
och formulerar i en överenskommelse. Genom att nyttja 
den friare nätverksmodellen i stället för den vanligare före- 
ningsmodellen vinner man en hel del flexibilitet, snabba 
beslutsvägar och öppenhet. Däremot blir den ekonomiska 
proceduren mera omständlig; därför bildades sommaren 
2007 en ekonomisk förening, som tar över mer och mer av 
den ekonomiska hanteringen från länsstyrelse och kom-
mun.

Utgångspunkten för projekt ”Kulturarv Marieholm” 
har varit de sju strategiska områden som formulerades i 
projektet ”Agenda Kulturarv 2002–2004”: medborgardi-
alog, kommunens position, skolans roll, företagens möj-
ligheter, nya grupper och nya sätt, kulturturismens ut-
veckling och harmoni med miljömålen.

Projektet har sedan starten 2004 utvecklats på ett dyna-
miskt sätt i enlighet med vad lokala eldsjälar har bidragit 
med i form av idéer och initiativ, vilket bland annat har 
inneburit att projektområdet nu omfattar även Åsenhöga 
och naturreservatet Marieholmsskogen.

”Kulturarv Marieholm” har överträffat förväntningar-
na för alla delaktiga. Det lokala engagemanget är påtag-
ligt och känner få gränser. Entusiasmen växer och visar 
sig bland annat i att idéer börjar växa fram hos lokalbe-
folkningen. Det innebär att förutsättningarna ökar för en 
känsla av lokalt ”projektägande”.

Det lokala projektägandet stärks av att projektet labo-
rerar på flera arenor samtidigt. Från att ha varit enbart ett 

är ”Kulturarv Marieholm” också ett projekt som främjar 
näringslivsutveckling liksom även levande landsbygd och 
livskvalitet. Det riktar sig framförallt till boende i områ-
det men också till skolan – projektområdet planeras att bli 
Sveriges största klassrum, 50 km2 stort – och det i sin tur 
främjar även turismen.

Projekt ”Kulturarv Marieholm” handlar om samspelet 
mellan människa, natur och kultur och åskådliggör sym-
biosen mellan ”mjuka” och fysiska värden. De ”mjuka” 
värdena står för människors ökade delaktighet, ökad kun-
skap och förståelse samt frågor om attityder och värder-
ingar kring kulturarvet. Som läromedel och verktyg an-
vänds både historieskrivning och områdets rika fysiska 
värden – byggnader, byggnadsverk, fornlämningar och 
kulturlandskap. Delaktighet i vården av kulturarvet föder 
nyfikenhet på att veta och vilja mer.

Delaktighetsprincipen har inneburit att ledningen för 
projektet har ett särskilt stort ansvar. Man måste vara 
beredd att lätta på formaliteterna och kunna ställa upp 
på kvällar och helger – i likhet med de lokala krafterna, 
som ju arbetar ideellt. Detta har fungerat bra tack vare 
fungerande personkemi mellan projektets ledande krafter 
– ordförande, samordnaren och sekreteraren som utgör 
ett sammansvetsat team, som ”gillar läget”.

Det lokala engagemanget är också en nyckel till projek-
tets framgångar. Under 2007 utfördes ideellt arbete inom 
projektet motsvarande mer än 6 700 timmar till ett sam-
manlagt värde av cirka 1,5 miljoner!

Projektets målsättning har varit att främja nyföretagan-
de och åstadkomma nya arbetstillfällen. Fyra nya företag 
är nu etablerade, och ett femte är på väg, till stor del tack 
vare projektet. Antalet årsverken inom projektets ramar 
uppgår till cirka sju – och då är inte de nya företagen och 
projektets egen administration inräknade!

Som en röd tråd genom projektet löper målsättningen 
att ta tillvara och öka kunskapen och stärka medvetenhe-
ten om natur, historia och kulturarvsvärden. Den lokala 
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förankringen är en förutsättning för att lyckas med ut-
åtriktad marknadsföring i kommande skeden. Projektets 
framgångar hittills har ökat trycket på exempelvis den lo-
kala besöksnäringen.

År 2004 var antalet besökare i Marieholm 1 500 per-
soner; dessa kom till hantverkarnas utställning och kafé 
onsdagar sommartid. År 2005 ökade besökarantalet med 
25 procent, till 2 000 personer. År 2006 hade ytterligare 
verksamheter kommit i gång tack vare projekt ”Kulturarv 
Marieholm” – framför allt nöjesetablissemanget Hjärn-
bruket – och antalet besökare ökade med 450 procent till  
11 000! I år kommer besökarantalet att uppnå impone-
rande 17 000! Målet är att antalet besökare under projek-
tets sista år, 2010, ska uppgå till 70 000 personer.

Gnosjö är känt för sin entreprenörsanda och som i sig 
är ett starkt kulturarv. Medvetenheten om detta kulturarv 
och dess värden kan både användas och stärkas. ”Kultur-
arv Marieholm” har som mål att bidra till tillväxt genom 
att individer, verksamma inom projektet, har möjlighet att 
utveckla verksamheter, till exempel inom besöksnäringen. 

”Kulturarv Marieholm” är ett förebildsprojekt som utgår 

från det lokala perspektivet.
Ytterligare synergieffekter förväntas genom LEADER-

projektet, som nyligen bildats och där Gnosjö kommun 

aktivt medverkar. Det främjar näringslivs- och lands-

bygdsperspektivet.
”Kulturarv Marieholm” har bekräftat ett brett upp-

lägg såväl på medborgar- som offentlig nivå. Även grup-

per som normalt inte ägnar sig åt kulturarvet engage-
ras. Detta medborgarengagemang bör stärkas under det 
kommande året, exempelvis genom att lokala projekt- 
ledare anlitas för enskilda delprojekt. Ett långtgående of-
fentligt sektorssamarbete är en självklarhet för att uppnå 
resultat. Med stöd av det lokala engagemanget och ge-

nom samordning med andra projekt och offentliga verk-

samheter bedöms programområdet ha en mycket god ut-
vecklingspotential. Projektet har förutsättningar att visa 

på kulturarvet som drivande kraft i en hållbar samhälls-

utveckling.
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Småföretagarnas kulturarv

JAN STORCK, ORDFÖRANDE, SMÅFÖRETAGARNAS KULTURARV

Småföretagandet är en betydande samhällskraft och utgör en av hörnstenarna i profilen för Jönköpings län. 

Det märks inte minst i de värden som laddas i begreppet ”Gnosjöandan”. Småföretagarens kulturcentrum ska 

vara en organisation som använder småföretagandets kulturarv för att utveckla villkoren för företagande och 

arbete. 

Småföretagens kulturarvscentrum

Trots begreppet ”småföretagens kulturarv” berör detta 
alla företag – oavsett storlek. Även de största multina-
tionella koncernerna har någon gång, någonstans, börjat 
smått. Likaså är småföretagandets kulturarv viktigt inte 
bara för företagarnas själva. En stor del av framgångarna 
för det småskaliga näringslivet i Småland beror på den 
nära relationen mellan företagare, personal och lokal-
samhälle. Det har bidragit till flexibilitet och framgång 
i länets företag. Småföretagarens kulturarvscentrum ska 
lyfta fram företagsperspektiv och personalperspektiv på 
småföretagens kulturarv och vägar till värdegemenskap. 

Kulturarv i företag – identitet, varumärke,  
attraktivitet

Kulturarv handlar till syvende og sidst om att värna om 
och förstå historiska sammanhang – och att denna förstå-
else används för att ta sig an nuet och framtiden. Vad har 
då företagen för nytta av sitt kulturarv? Det finns minst 
lika många svar på frågan som det finns företag, men de 
kan delas in i tre huvudområden. 

För det första kan företagets kultur användas för att 
skapa identitet. Genom en tydlig företagsidentitet känner 
alla igen sig och strävar efter samma mål. För det andra 
är kulturarv också ett sätt att stärka ett varumärke. Ett  
företag som arbetar medvetet med kulturarvsfrågor för-
medlar exempelvis ett budskap om kvalitetstänkande, 
långsiktighet, tillförlitlighet och trygghet. För det tredje 
kan användningen av kulturarv mer allmänt stärka att-
raktiviteten för näringsliv och boende på en ort. Företa-
gens arbete med identitet och varumärke samverkar med 
insatser från det allmänna. Gamla fabriksmiljöer kan till 
exempel utvecklas till moderna och attraktiva industri-

områden, boende och strövområden i ett intimt samar-
bete mellan näringsliv, kommun, bostadsföretag med fle-
ra. Ofta dras en parallell mellan kulturarv (och kultur i 
en snävare estetisk mening, till exempel musik, teater och 
bildkonst) och den samhällsfunktion som idrott och frisk-
vård har. De skapar välbefinnande och är till gagn i både 
arbete och fritid. 

Verksamhetsidé

Verksamhetsidén för Småföretagens kulturarvscentrum 
är att:
• Främja företagsutveckling och nyföretagande genom 

att ge företag och andra hjälp att använda småföreta-
gens kulturarv i arbetet med identitet, varumärke och 
attraktivitet. 

• Medverka i utveckling av företag i kulturarvsinriktad 
besöksnäring. 

• Vara ett forum för samverkan mellan aktörer inom 
kulturarv i närings- och arbetsliv i Jönköpings län: fö-
retag, näringslivs- och arbetstagarorganisationer, myn-
digheter med flera. 

• Hjälpa företagen att tillvarata sin historia och förbättra 
sin dokumenthantering. 

• Lyfta fram företagens kulturarv och dess betydelse i 
forskning och debatt. 

• Genom råd och dåd stödja arbetslivsmuseer, hem-
bygdsföreningar etcetera i deras arbete med att visa nä-
ringslivs- och arbetslivshistoria i Jönköpings län. 

• Utveckla nyskapande pedagogisk verksamhet om små-
företagens kulturarv för grund- och gymnasieskolan.

 
Förstudie för uppbyggnad av Småföretagens kulturarvs-
centrum

Denna konceptbeskrivning är ett resultat av en förstu-
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die för uppbyggnad av Småföretagens kulturarvscentrum. 
Förstudien är i sin tur det senaste steget i en serie pro-
jekt om kulturarv i företag i Jönköpings län. Projektet 
Andan lever (2002) inriktades på att undersöka förutsätt-
ningarna för att bevara och lyfta fram kulturarv i företag 
inom Gnosjö kommun. Under 2003–2005 genomfördes 
ett utvecklingsprojekt för industrimuseer i Gnosjöregio-
nen, vilket arbetade för samarbete och utveckling av verk-
samheten vid museerna. Förstudien för Småföretagens 
kulturarvscentrum genomförs under 2006 och bygger på 
erfarenheterna från de tidigare projekten och på förank-
ringsarbete i företagen i Jönköpings län för att presentera 
en organisations- och verksamhetsmodell för arbetet med 
kulturarv i företag och arbetslivsmuseer i Jönköpings län. 
Dessutom är Småföretagens kulturarvscentrum inspirerat 
av projektet ”Agenda Kulturarv i Jönköpings län” (2001–
2004) som belyste perspektiv på kulturarv som en tillgång 
och utvecklingskraft i samhället.  

Målgrupper, organisation och verksamhet

Målgrupperna för Småföretagens kulturarvscentrum om-
fattar användare, samverkare och lokala arbetslivsmuse-
er (och andra föreningar med inriktning på närings- och 
arbetslivshistoria, till exempel hembygdsföreningar). An-
vändarna är privatpersoner, forskare och enskilda företag, 
skolor med flera som kan tänkas använda Småföretagens 
kulturarvscentrum för att förbättra sin verksamhet, för-
kovra sig, förnöja sig och så vidare. Samverkarna är pro-
jektfinansiärer och andra organisationer, med vilka Små-
företagens kulturarvcentrum ska samverka för att kunna 
uppfylla verksamhetsidén, till exempel näringslivs- och  
arbetstagarorganisationer, större museer och näringslivs-
arkiv. Arbetslivsmuseerna kommer att vara lokala kontak-
tytor mot företag och allmänhet i arbetet med att främja 
småföretagens kulturarv. Där finns en omfattande kun-
skap om företagens historia, men eftersom verksamheten 
bygger på ideellt arbete behöver de allt stöd de kan få när 
det gäller verksamhetsutveckling och kontakter med myn-
digheter, företag och andra organisationer. 

Förstudien förespråkar ett ”decentraliserat” arbetssätt, 
där företag, skolor och allmänhet framförallt nås genom 
uppsökande verksamhet i Småföretagens kulturarvscen-
trum och publik verksamhet vid de lokala arbetslivsmuse-
erna. Detta understryker vikten av att arbetslivsmuseerna 
kan utveckla sin publika och pedagogiska verksamhet i 
samarbete med Småföretagens kulturarvscentrum.  Valet 
av organisation för Småföretagens kulturarvscentrum ba-
seras på tre principer:
• Organisationen ska drivas i en entreprenöriell anda:  

effektivitet, ekonomiskt och obyråkratiskt.
• Arbetet ska bygga på förmedling av uppdrag och pro-

jekt tillsammans med samverkare, i stället för att låsa 
verksamheten i egen personal och fasta kostnader. 

• Organisationen ska inte drivas i vinstsyfte.

Dessa verksamhetsprinciper uppfylls bäst i en ideell in-
tresseförening (även om dörren ska hållas öppen för att 
en växande uppdragsverksamhet på längre sikt kan kräva 
andra organisationsformer, till exempel ekonomisk före-
ning eller bolagisering av uppdragsverksamheten). Under 
våren 2007 bildades därför Föreningen Småföretagens 
kulturarvscentrum i Jönköpings län. Föreningen är öppen 
för alla företag som är verksamma i länet – oavsett stor-
lek – och för andra intressenter inom området. Medlems- 
basen är:
• Företag verksamma i Jönköpings län.
• Arbetslivsmuseer och andra i huvudsak ideella före-

ningar som arbetar med näringslivs- och arbetslivs-
historia i Jönköpings län, till exempel hembygds- 
föreningar. 

• Samverkare.
• Stödmedlemmar (privatpersoner).

Medlemmarna betalar en medlemsavgift anpassad till 
bärkraft. Olika modeller för medlemsavgift rekommen-
deras, beroende på om medlemmen är företag, arbetslivs-
museum etcetera, samverkare eller stödmedlem. 

Föreningen ska ha sitt säte i Jönköping med en styrelse 
som representerar länet. Det är mycket viktigt att Små-
företagarens kulturarvscentrum har en lokal förankring 
även på de mindre orterna. Det gör det lättare att få med 
företagen.  Det nära samarbetet med arbetslivsmuseerna 
har avgörande betydelse. Dessutom skiljer sig närings-
strukturen mellan olika delar av länet. Därför ska lokal-
avdelningar också bildas för Gnosjöregionen, Höglandet 
och Södra Vätterbygden. 

Föreningens arbete med målgrupperna

De viktigaste verktygen för att förverkliga verksamhets-
idén är företagstjänster, stöd till arbetslivsmuseer, andra 
aktiviteter som främjar nyföretagande och företagsut-
veckling, aktiviteter och tjänster för utveckling av företag 
med inriktning på kulturarv och turism, debatt och kun-
skapsuppbyggnad samt utåtriktad verksamhet för skolor 
och allmänhet. 

Företagstjänster

Genom samverkan kommer troligtvis föreningen att ha 
ett stort nätverk för att erbjuda uppdragsbaserade tjänster 
till företagen. Föreningen tar fram tjänsterna tillsammans 
med samverkarna, men utför dem inte. I stället förmedlas 
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uppdragen till lämpliga samverkansorganisationer. Exem-
pel på sådana tjänster kan vara:
• Hjälp med vård av byggnader och inventarier.
• Synpunkter och idéer avseende kulturarvets roll i sam-

band med ny-, till- och ombyggnader.
• Bevarande av produkter.
• Arkivhantering.
• Säljmaterial med kulturarvsanknytning.
• Företagsbiografier och historiska skildringar.
• Visningar och utställningar.
• Bildspel och IT-teknik.
• Utställningsproduktion.
• Andra kulturarrangemang vid jubileer etcetera.
• Planering och uppföljning av kulturarvsprojekt. 

Som hjälp i företagens användning av kulturarv för va-
rumärkesstärkning ska Småföretagens kulturarvscentrum 
utveckla en ”kvalitetsmärkning”. Den kan ha följande 
kriterier:
• Företaget är kulturarvsintresserat och bevarar sin hi-

storia tillsammans med Småföretagens kulturarvscent-
rum.

• Hela företaget är involverat i kulturarvsarbetet.

En liknande märkning ska införas för de arbetslivsmuse-
er etcetera som Småföretagens kulturarvscentrum arbetar 
med. Föreningen ska dessutom årligen utdela ett kultur-
arvspris som ska ges till ett företag som särskilt utmärkt 
sig under året i kulturarvshänseende. Priset kan även gäl-
la kulturarvsarbete vid företag nationellt. Prisutdelning-
en, gärna ur konungens hand, blir också ett sätt att väcka 
uppmärksamhet kring Småföretagens kulturarvscentrum 
och de frågor som föreningen vill lyfta fram. 

Stöd till arbetslivsmuseer

Föreningen ska fortsätta arbetet med att engagera arbets-
livsmuseer och liknande föreningar. Därmed ska Småfö-
retagens kulturarvscentrum fungera som paraplyorgani-
sation för arbetslivsmuseerna i länet och hjälpa till med 
uppgifter som inte är direkt lokala, till exempel gemen-
samma projekt, ansökan om projektfinansiering, vara 
kontaktorgan gentemot företagen med mera. 

Nyföretagande och företagsutveckling

En av de viktigaste delarna i verksamhetsidén är att an-
vända småföretagens kulturarv för att främja nyföreta-
gande och utveckla redan verksamma företag. Detta sker 
bland annat genom att föreningens verksamhet leder till 

samverkan mellan projekt för näringslivsutveckling med 
kulturarvsprofil i Jönköpings län. Genom sina tjänster blir 
Småföretagens kulturarvscentrum en resurs för att tillva-
rata kulturarvet som en tillgång i utvecklingsfrågor och 
ska verka för att denna tillgång uppmärksammas mer. 

Genom pedagogisk och annan utåtriktad verksamhet 
ökas medlemsföretagens och allmänhetens medvetande 
om historiska förutsättningar för företagande och arbe-
te. Därigenom ökas goodwill och kunskap för nyföreta-
gande. 

Utveckling av företag med inriktning på  
kulturarv och turism

Kulturarv kan både vara ett instrument i utvecklingsar-
betet i ett företag och en del i själva affärsidén. Det förra 
kan gälla för vilket företag som helst, det senare framfö-
rallt för organisationer som är verksamma i kulturturism- 
sektorn. Småföretagens kulturarvscentrum ska tillsam-
mans med Smålands Turism AB, kommunerna och övriga 
målgrupper inleda samarbete med syfte att få fler turist-
besök till besöksmål med anknytning till företagens kul-
turarv och ge företag inom kulturturismnäringen en ”in-
frastruktur” i form av besöksmål som arbetar med hög 
kvalitet och metoder i framkant. 

Metoder ska dessutom tas fram för att tillhandahålla 
särskilda tjänster för småföretag som arbetar med kultur-
arvsturism. 

Debatt och kunskapsuppbyggnad

Småföretagens kulturarvscentrum ska lyfta fram kultur-
arvets betydelse för småföretagandets villkor och utveck-
lingspotential i allmän, politisk och vetenskaplig debatt. 
Föreningen kommer att vara ansiktet mot omvärlden i 
opinionsbildning om småföretagandets historiska för-
utsättningar och framtida möjligheter. Genom sina kon-
takter och medlemmar blir den ett naturligt debattforum. 
Småföretagens kulturarvscentrum ska också fungera som 
remissinstans med inriktning på företagande, arbete och 
kulturarv.

Dessutom ska föreningen samverka med högskolor och 
universitet för att på olika sätt främja forskning om små-
företagens kulturarv. Detta kan bland annat ske genom så 
enkla saker som kontaktförmedling mellan forskare och 
företag, eller genom idédiskussioner med forskare och 
studenter på alla nivåer, från gymnasium till universitetet. 
I mån av resurser kan Småföretagens kulturarvscentrum 
även vara förlag och publicera vetenskapliga och populär-
vetenskapliga arbeten på området. 



Kulturarv och entreprenörskap    �1

Kulturturistisk verksamhet
Upplevelseverkstad

Guidning

Försäljning

Vandrarhem

Servering

Konferenser

Kulturturistisk verksamhet
Upplevelseverkstad

Guidning

Försäljning

Vandrarhem

Servering

Konferenser

Haurida Socken Ek. Förening
2000 - 2006

�Avtal med Aneby kommun
�Drift och utveckling av reservatet
�Från 15.000 besökare - 35.000 besökare/år
�50.000 år 2003

Haurida Socken Ek. Förening
2000 - 2006

�Avtal med Aneby kommun
�Drift och utveckling av reservatet
�Från 15.000 besökare - 35.000 besökare/år
�50.000 år 2003

En oskiftad småländsk by
så som den kunde se ut vid
sekelskiftet 1900.

Inriktning:
Pedagogisk inriktning med
skolverksamhet och publik
verksamhet.
Kunskapsförmedling kring
äldre traditioner och
hantverk.

Kulturreservatet visar

En oskiftad småländsk by
så som den kunde se ut vid
sekelskiftet 1900.

Inriktning:
Pedagogisk inriktning med
skolverksamhet och publik
verksamhet.
Kunskapsförmedling kring
äldre traditioner och
hantverk.

Kulturreservatet visar

Åsens by, Aneby kommun – ett kulturarv och en 
slumrande resurs som vände en hel bygd 

ULLA ECKERBERG, VERKSAMHETSCHEF, ANEBY KOMMUN

Bilder från föredraget. 
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Ekonomi 2007

Reservatsförvaltning

RA€/Länsstyrelsen 3.000.000
Aneby Kommun
Eget arbete              750.000
Likvida medel         300.000
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Resultat = 0 kr
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Samhällsekonomisk effekt
Den totala skatteintäkten ¨är den
samhällsekonomiska effekten 2004

�17 årsarbeten i kommunen
�1,8 miljoner skatteintäkter till

kommunen
�840 000 kr till Landstinget

Resurs AB, Stockholm
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�Stolthet över bygden
�Haurida är en bekant plats på kartan
�Närheten till jönköpingsregionen är

attraktiv
�Nybyggnation av villor
�Befolkningsutvecklingen har inte minskat
�Bibehållande av dagis, närbutik,

kyrkobesökare
�Bra miljö
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Utveckling av
�Målgruppsinriktade aktiviteter och

bokningsbara paket
�Muséer, utställningar
�Programdagar
�Upplevelseverkstaden    naturskola 2008?

www.asensby.com
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Kluriga lösningar

�Antikvarisk kontroll
�Livsmedelshygien
�Brandskydd
�Arbetsmiljö

Kluriga lösningar

�Antikvarisk kontroll
�Livsmedelshygien
�Brandskydd
�Arbetsmiljö

Resultat

Kulturarvet
har betydelse
för god
livskvalitet

Resultat

Kulturarvet
har betydelse
för god
livskvalitet



Kulturarv och entreprenörskap    �3

Kulturreservatet Åsens by

MARGARETA ANDERSSON, ORDFÖRANDE FÖR STIFTELSEN KULTURARVET ÅSENS BY, ANEBY KOMMUN

Det krävs flexibilitet och uppfinningsrikedom för att utveckla kulturarvet. Framtidens fokus ligger på barn och 

ungdomar samt regional och lokal matkultur.

Åsens by ligger i den västligaste delen av Aneby kommun, 
Haurida socken i Jönköpings län.

Av olika anledningar har byn ”stått stilla” i utveck-
lingen och flera av både boningshusen och uthusen har 
kvar mycket av hur de såg ut vid sekelskiftet 1900. Aneby 
kommun har av olika intressenter förvärvat fastigheterna. 
Tillsammans med medel och instruktioner från Riksan-
tikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Jönköpings län har 
man restaurerat dem till det skick de befann sig i för drygt 
hundra år sedan. Man har också fått medel från olika EU-
program för detta arbete.

Man har gjort kulturreservat av byn och i början drevs 
projektet av Haurida sockenråd ekonomisk förening. Vid 
årsskiftet 2006–2007 beslöt kommunfullmäktige att bilda 
en stiftelse för att förvalta Åsens by. Samtidigt valdes en 
styrelse på två år för att leda verksamheten och svara för 
förvaltningen inför kommunen och andra bidragsgivande 
myndigheter. Till ordförande valdes Margareta Anders-
son från Vetlanda kommun, vice ordförande är Lars-Erik 
Fälth, kommunalråd i Aneby, Berndt Dahnsson, leda-
mot i kommunstyrelsen i Aneby, Anita Walfridsson, ord- 
förande i kommunens näringslivsförening, och Göran 
Äng, tidigare kommunpolitiker och initiativtagare till för-
värvet av Åsens by.

Verksamheten vilar på två ben, reservatsförvaltningen 
och kulturturismen. Till det förra utgår medel från Riks-
antikvarieämbetet via Länsstyrelsen. Även Aneby kom-
mun bidrar till driften av hela anläggningen inte minst ge-
nom att ett skyddat arbetslag utför arbete åt stiftelsen. Det 
gäller oftast yttre underhåll som att hägna gärdesgårdar 
och hålla efter buskar och sly i markerna.

Kulturturismen är en viktig del i verksamheten då man 
enligt stiftelseurkunden ska sprida kunskap om hur man 
levde och arbetade på landsbygden i Småland för drygt 

hundra år sedan. Man har guidade turer för att se hur byn 
ser ut, vilka växter som odlas både i köksträdgården och 
på åkrarna. Man utför sysslorna med gamla maskiner och 
brukningsmetoder. Djuren är lantrasdjur som hålls i enlig-
het med hur föreningarna för bevarande av de här djuren 
föreskriver.

Programdagar ordnas under sommarperioden för att 
visa hur man lade sticktak, tillverkade rödfärg och må-
lade husen eller satte upp mattvävar för att ta tillvara kas-
serade kläder med mera. Då kan man själv delta och lära 
sig gammalt hantverk för att använda de här kunskaper-
na i sin egen verksamhet. Slåtter och höbärgning är givna 
punkter men även annat kan förekomma.

Man säljer också närproducerad och i stor utsträckning 
ekologisk mat i serveringen och handelsboden. Stiftelsen 
är medlem i nätverket ”Regional Matkultur Småland”.

Skolklasser tas emot från både Aneby kommun och an-
dra närliggande kommuner. Denna verksamhet kommer i 
framtiden att utvecklas av en anställd kulturpedagog.

I en av gårdarna finns ett antal bäddar som från hösten 

2007 finns med i Svenska Turistföreningens (STF) vand-

rarhemsguide. Man inbjuder till upplevelser för främst 

barnfamiljer i den miljö som Åsen erbjuder.
Verksamheten kommer att förändras och utvecklas allt-

eftersom behovet och intresset ändras. För styrelsen är det 
viktigt att dels få god ekonomi på verksamheten men ock-
så att följa den urkund som kommunfullmäktige beslu-
tat om vid bildandet av reservatet. För Anebyborna men 
också för andra besökare har Åsens by mycket att erbjuda 

i form av byggnader, sätt att driva djurhållning eller bruka 

jorden. Enligt urkunden ska dessa kunskaper spridas till 

främst ungdomar samt äldre människor som själva varit 

med eller minns äldre släktingars berättelser.
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Avslutande paneldebatt

Konferensen avslutades med en timmes paneldebatt. I panel- 
debatten deltog Joppe Pihlgren från KK-stiftelsen, Bengt 
Jonsson från Statens jordbruksverk, Lena Larsson från 
Smålandsturism, Ulf Fransson från Regionförbundet i 
Jönköpings län, Kersti Berggren från Riksantikvarieäm-
betet, samt Göran Brulin från Nutek. Debattledare var 
Peter Sylwan. 

Under paneldebatten diskuterades en rad olika frågor 

och ämnesområden som tagits upp under konferensen, 
som hur olika projekt och kulturentreprenörers insatser 
kan fungera som en resurs även inom andra samhällspro-
cesser. De lokala krafterna ansågs vara de starkaste – de 
som är bäst på att genomföra. De centrala myndigheterna 
ska tillhandahålla verktyg för att de lokala aktörerna ska 
kunna verka. Vikten av att samverka och marknadsföra 
kulturarvet betonades flertalet gånger under debatten.

Foto: Jonas Skogsberg, RAÄ.
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Bilagor
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Program Dag 1, torsdag 10 maj

11:00–12:00  Registrering, Interantionella handeshögskolan i Jönköping

12:00   Lunch

13:00   Välkomna till konferensen Kulturarv och entreprenörskap och Jönköping  

 Peter Sylwan, moderator, Lunds universitet
 Anita Bergenstråhle-Lind, biträdande avdelningschef, Riksantikvarieämbetet
 Ann-Mari Nilsson, kommunalråd, Jönköpings kommun

13:30 Kulturarv och naturarv som lokal och regional utvecklingsfaktor – vad kan
 det vara?

 Per-Olof Remmare, arkitekt/samhällsplanerare, Riksantikvarieämbetet
 Ingegerd Ward, avdelningsdirektör, Naturvårdsverket

14:00 En grund för framtida utveckling – Nationella strategin för regional 
 konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013

 Örjan Hag, kansliråd, Näringsdepartementet
 Ann Aurén, ämnesråd, Kulturdepartementet

14:30 Kaffe

15:00 Dalastrategin – Länsstyrelsen i Dalarnas arbete med framtagande och förankring av strategiskt  
 utvecklingsprogram för kulturarvet Ulf Löfwall, länsantikvarie, Länsstyrelsen i Dalarna

15:30 Statliga byggnadsminnen som resurs – några utblickar från fastighetsförvaltning av det nationella  
 kulturarvet – exempel Läckö slott, Lidköpings kommun

  Gerda Elfverson, kulturarvssamordnare, Statens fastighetsverk
  Anna Choulier-Renström, informatör, Statens fastighetsverk

16:00 Paus

16:15 Möjliga finansieringsvägar

  •  Vad har EU:s strukturfonder betytt för utvecklingen av kulturarv? Tankar och erfarenheter   
 från föregående programperiod samt presentation av kulturarvsprojekt finansierade via struktur  
 fondsprogram och Leader+ 

  Inger Normark, enhetschef, Glesbygdsverket     
  Annika Lidgren, utredare, Glesbygdsverket

  •   Sveriges Landsbygdsprogram 2007–2013 – nya möjligheter och en resurs för framtida utveckling  
 av kulturarvet på landsbygden
  
  Roland Sten, utredare, Statens jordbruksverk

  •  EU:s nya ramprogram Culture – möjligheter för kulturarvsrelaterade projekt
 
  Kersti Berggren, arkitekt, Riksantikvarieämbetet

17:30 Avslutning och information inför kvällen

18:30 Avgång bussar från Internationella handshögskolan till Smedbyn, Huskvarna

20:00 Middag med underhållning på restaurang Stockmakaren, Huskvarna

Bilaga 1
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Dag 2, fredag 11 maj
(Samarrangemang med HSS 07)

09:00 Inledning
 Peter Sylwan, moderator, Lunds universitet

09:10 Visingsös värdeskapande förmåga – sevärdigheters ”spin off”-effekter inom andra samhällssektorer  
  – uppdrag till IHH från Riksantikvarieämbetet

 Åke E Andersson, professor, Internationella handelshögskolan
 Pia Juusola, doktorand, Internationella handelshögskolan

09:35 Framtidens näring – identitet som drivkraft

 Göran Brulin, professor, Nutek
  Jörgen Lindell, projektledare, Nutek

10:00 Hållbarhet och målkonflikter – exempel från Etour:s forskning kring kulturarv och andra  
 sektors intressen

 Robert Pettersson, forskare, Etour

10:30 Kaffepaus

11:00 Bygden och industriortens omvandling
  •  Samverkan och entreprenörskap – projektet ”Kulturarv Marieholm”, Gnosjö kommun

  Ingemar Svensson, ordförande, Kulturarv Marieholm
  Jakob S Jonsson, projektsamordnare, Kulturarv Marieholm
  Jan Storck, ordförande, Småföretagarnas kulturarv Marieholm
  Torkel Molin, idéhistoriker/forskare

  •  Ett kulturarv och en slumrande resurs som vände en hel bygd – Åsens by, Aneby kommun

  Ulla Eckerberg, verksamhetschef, Aneby kommun
  Margareta Andersson, ordförande i Stiftelsen Åsens by 

12:15 Avslutande paneldebatt kring kulturarv, upplevelser och design som drivkraft för regional utveckling
 Peter Sylwan, moderator, Lunds universitet
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Bilaga 2

Hur fick du information om konferensen? Antal Procent
Personlig inbjudan 16 36

Utskick via e-post eller brev 18 40
På Riksantikvarieämbetets hemsida 2 4
På annan hemsida 5 11

Annat* 9 20
Totalt antal svar 45 100

*Annat: kollegor, jag ingick i planeringsgruppen, 

medarrangör, samverkande organisation, att hålla föredrag 

på konferensen, deltagande i arbetsgrupp med RAÄ, via chef

Nedan redovisas några svar i den enkät som Riksantikvarieämbetet tre veckor efter konferensen sände ut 

digitalt till samtliga deltagare. Svarsfrekvensen var drygt 51 procent.
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Enkätsvar

Var det en bra balans mellan programmets olika delar? Enligt enkätsvaren gav 73,3 procent 
en 4 eller högre på en skala 1–6. En majoritet tycks därmed vara nöjda med balansen. 

Motsvarade konferensen mina förväntningar? Enligt enkätsvaren har 75,5 procent angett 
betyg 4 eller högre, på en skala 1–6. (6 står för att konferensen motsvarade förväntningarna 
till fullo). Därmed tycks en majoritet vara nöjd med konferensen.  
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Bilaga 3
DELTAGARLISTA - Kulturarv och entreprenörskap 10–11 maj 2007 2007-05-09

  

Namn Kommun/organisation E-post

Andersson Margareta Ordf. Stiftelsen kulturreservatet Åsens by, Aneby kommun 

Andersson Nils-Arvid Näringslivsenheten, Vellinge kommun nils-arvid.andersson@vellinge.se

Andersson Åke E Internationella Handelshögskolan, Jönköping ake.andersson@ihh.hj.se

Andreasson Ingemar Region Halland ingemar.andreasson@regionhalland.se

Areslätt Tomas Länsstyrelsen i Jönköpings län tomas.areslatt@f.lst.se

Aurén Ann Kulturdepartementet, Stockholm ann.auren@culture.ministry.se

Backman Karin Sveriges Kommuner och Landsting karin.backman@skl.se

Berg Stene Riksantikvaren, Oslo, Norge stb@ra.no

Bergdahl Ewa Riksantikvarieämbetet, enheten för kulturarvsturism ewa.bergdahl@raa.se

Bergenstråhle-Lind Anita Riksantikvarieämbetet, Kulturmiljöavdelningen abs@raa.se

Berggren Kersti Riksantikvarieämbetet, Kulturmiljöavdelningen kersti.berggren@raa.se

Bergils Lena Intryck Hälsingland lena.bergils@intryckhalsingland.nu

Bjerde Lena Kulturarv Marieholm lena.bjerde@gmail.com

Blixth Annika Jönköpings Länsmuseum annika.blixth@jkpglm.se

Borg Svahn Anita Uppsala tourism AB anita@uppsalatourism.se

Brandt Lars Riksantikvarieämbetet, Antikvarisk-tekniska avdelningen lars.brandt@raa.se

Brulin Göran Nutek –Verket för näringslivsutveckling goran.brulin@nutek.se

Brunius Tina Region Halland tina.brunius@regionhalland.se

Byman Tomas Byman Fastighetsförädling AB  bff.tb@telia.com

Bäckström Mikael Föreningen Sommenbygd, Tranås mikael.backstrom@sommenbygd.nu

Choulier-Renström, Anna Statens fastighetsverk anna.choulier-renstrom@sfv.se

Claesson Viola RRC Halland lunnagard@telia.com

Domfors Hanna Riksantikvarieämbetet, Kulturmiljöavdelningen hanna.domfors@raa.se

Ebbesson Inga-Lill Gnosjö kommun ingalill.ebbesson@gnosjo.se

Eckerberg Ulla Stiftelsen kulturreservatet Åsens by, Aneby kommun ulla.eckerberg@asensby.com

Efverström Krister Luleå tekniska universitet krister.efverstrom@ltu.se

Ehn Billy Umeå universitet, Institutionen för kultur & medier billy.ehn@kultmed.umu.se

Ehrling Brege Maria Föreningen Sommenbygd, Tranås maria@sommenbygd.nu

Ejenfors Bo Länsstyrelsen i Jönköpings län bo.ejenfors@f.lst.se

Elfwendahl Magnus Länsstyrelsen i Västmanlands län, Natur & kulturmiljö magnus.elfwendahl@u.lst.se

Elfverson Gerda Statens fastighetsverk gerda.elfverson@sfv.se
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Engström Ylva Länsstyrelsen i Gotlands län ylva.engstrom@i.lst.se

Eriksson Erika Utvecklingsavdelningen, Munkedals kommun erika.eriksson@munkedal.se

Florin Agneta Nutek – Verket för näringslivsutveckling agneta.florin@nutek.se

Fransson Ulf Region Jönköping ulf.fransson@regionjonkoping.se

Franzén Eva-Lotta Jönköpings kommun Eva-Lotta.Franzen@kn.jonkoping.se

Frennberg Christer Länsstyrelsen i Jönköpings län christer.frennberg@f.lst.se

Frisk Tomas Enköpings kommun turism@enkoping.se

Genetay Cissela Riksantikvarieämbetet, Kulturmiljöavdelningen cissela.genetay@raa.se

Gidlund Henrik Region Skåne Henrik.Gidlund@skane.se

Grandin Hans Sveriges Byggindustrier, Dalarna hans.grandin@bygg.org

Green Lars Mullsjö kommun lars.green@mullsjo.se

Gustafsson Christer Kulturmiljö Halland christer.gustafsson@restrade.com

Hag Örjan Näringsdepartementet, Stockholm orjan.hag@enterprise.ministry.se

Hajdu-Rafis Ann-Charlott Länsstyrelsen i Västra Götaland Ann-Charlott.Hajdu-Rafis@o.lst.se

Hallberg Maria Stadsarkitektkontoret, Gotlands kommun maria.hallberg@sak.gotland.se

Hammar Lars Erik Bohusläns museum, Uddevalla lars-erik.hammar@vgregion.se

Hammarskiöld Helena Statens fastighetsverk, kulturarvsenheten hham@sfv.se

Harby Sjur Hamarregionen, Hamar, Norge sjur.harby@hamarregionen.net

Heimer Anders Länsstyrelsen i Värmlands län anders.heimer@s.lst.se

Hesseborn Elisabet Statens fastighetsverk, kulturarvsenheten elhe@sfv.se

Hidén Cecilia Hushållningssällskapet Värmland cecilia.hiden@hush.se

Hofring Åsa Vallonbruk i Uppland, Österbybruk kansli@vallonbruken.nu

Höglund Kalle Riksföreningen Sveriges fäbodbrukare, Trängsviken calle.hoglund@telia.com

Höög Katarina Kulturdepartementet, Stockholm katarina.hoog@culture.ministry.se

Jansson Jonas Länsstyrelsen i Örebro län jonas.jansson@t.lst.se

Jeppsson Jan Holmamåla gård, Holmsjö, Blekinge info@holmamala.com

Johansson Annelie Länsstyrelsen i Jönköpings län annelie.johansson@f.lst.se

Johansson Erica Sveriges Byggindustrier, Dalarna erika@gmv.chalmers.se

Johnsson Hans Tympanon, Torsby, Värmland hans@tympanon.se

Jonsson Anita Statens kulturråd, Stockholm anita.jonsson@kulturradet.se

Jonsson Inger Riksföreningen Sveriges fäbodbrukare, Trängsviken Inger.nilsnils@tele2.se

Jonsson Jakob S Kulturarv Marieholm, Gnosjö kommun jakob.jonsson@telia.com

Juhlin Lena Enköpings kommun information@enkoping.se

Juusola Pia Internationella handelshögskolan, Jönköping pia.juusola@ihh.hj.se

Karlsson Hans Jordbruksverket hans.karlsson@sjv.se

Karlsson Inger B FUAB–Falkenbergs Utvecklings AB inger.karlsson@falkenberg.se
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Kronen Manuela Lunds universitet manuela.kronen.082@student.lu.se

Larsson Lena Smålandsturism AB lena.larsson@visitsmaland.com

Lejoneke Per Per Lejoneke, Maritima perspektiv, Värmdö per.lejoneke@maritimaperspektiv.se

Lidgren Annika Glesbygdsverket, Östersund annika.lidgren@glesbygdsverket.se

Lindell Jörgen Nutek – Verket för näringslivsutveckling jorgen.lindell@nutek.se

Lindén Siv Regionalt Kvinnligt Resurscentrum Jönköpings län siv@resurscentrum.net

Loock Johan Länsstyrelsen i Jämtlands län johan.loock@z.lst.se

Lundberg Kerstin Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm kerstin.lundberg@skl.se

Lundh Annika Näringslivsenheten, Vellinge kommun annika.lundh@vellinge.se

Löfwall Ulf Länsstyrelsen i Dalarnas län ulf.lofwall@w.lst.se

Melin Peter Jordbruksverket, Jönköping peter.melin@sjv.se

Modigh Birgitta Statens kulturråd, Stockholm birgitta.modigh@kulturradet.se

Molin Torkel Gotland torkel.molin@histstud.umu.se

Nilsson Ann-Mari Jönköpings kommun ann-mari.nilsson@jonkoping.se

Nilsson Erika Riksantikvarieämbetet, Kulturmiljöavdelningen erika.nilsson@raa.se

Nilsson Hans Regionförbundet Östsam, Linköping hanni@isak.liu.se

Nilsson Mårten Sveriges Byggindustrier, Dalarna marten@byggutbildningstar.se

Norman Lars E Länsstyrelsen i Jönköpings län lars.norman@f.lst.se

Normark Inger Glesbygdsverket, Östersund inger.normark@glesbygdsverket.se

Odenbring Widmark Marie Regionmuseum Västra Götaland, Vänersborg marie.odenbring@vgregion.se

Pettersson Lars Jordbruksverket, Jönköping lars.petterson@sjv.se

Pettersson Robert Etour, Östersund robert.pettersson@etour.se 

Pilvesmaa Marja-Leena Statens fastighetsverk, kulturarvsenheten mlpi@sfv.se

Purfürst Niclas Jordbruksverket, Jönköping niclas.purfurst@sjv.se

Remmare Per-Olof Riksantikvarieämbetet, Kulturmiljöavdelningen por@raa.se

Roland Sara Hushållningssällskapet Väst, Vänersborg Sara.Roland@hush.se

Rosén Ingemar Länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborg ingemar.rosen@carpemare.nu

Rosvall Jan Sveriges Byggindustrier, Dalarna jan.rosvall@gu.se

Rydberg Claes Jönköpings kommun claes.rydberg@kn.jonkoping.se

Sandberg Lars Länsstyrelsen i Jönköpings län lars.sandberg@f.lst.se

Seebass Jan Region Skåne Jan.Seebass@skane.se

Seip Elisabeth Tympanon, Torsby, Värmland elisabeth.seip@hedmark.org

Selander Maud Karlskrona Landsbygd, Holmsjö, Blekinge selander@telia.com

Sjödahl Martin Jordbruksverket, Jönköping martin.sjodahl@sjv.se

Skogsberg Jonas Riksantikvarieämbetet, Kulturmiljöavdelningen jonas.skogsberg@raa.se

Sohlberg Marianne Hushållningssällskapet Sjuhärad, Länghem Marianne.sohlberg@hush.se
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Sten Roland Jordbruksverket, Jönköping roland.sten@sjv.se

Stenholm Leifh Länsstyrelsen i Blekinge län leif.stenholm@k.lst.se

Storck Jan Kulturarv Marieholm och Småföretagarna i Jönköpings län   

Svensson Anna Riksföreningen Sveriges fäbodbrukare, Trängsviken 

Svensson Ingemar Kulturarv Marieholm, Gnosjö kommun ingemar.svensson@gnosjö.se

Sylwan Peter Peter Sylwan Journalist AB, Munka-Ljungby peter.sylwan@psjournalistab.se

Wallander  Anders Länsstyrelsen i Jönköpings län anders.wallander@f.lst.se

Wallin Carin Föreningen Sommenbygd, Tranås carin.wallin@sommenbygd.nu

Ward Ingegerd Naturvårdsverket, Stockholm ingegerd.ward@naturvardsverket.se

Wargren Maria Näringslivsenheten, Vellinge kommun maria.wargren@vellinge.se

Wennerström Britt Regionförbundet Jönköpings län britt.wennerstrom@regionjonkoping.se

Westerlund Christina Intresseföreningen Bergslaget, Falun kicki.westerlund@telia.com

Wiklander Hans Utvecklingsavdelningen, Sundsvalls kommun hans@wiklander.net
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Kulturarv och entreprenörskap
Dokumentation av konferens i Jönköping, 10–11 maj 2007

I ”Nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenör-
skap och sysselsättning 2007–2013” har regeringen formulerat 
ett antal prioriterade områden för att skapa en ökad konkur-
renskraft och sysselsättning. Konferensen ”Kulturarv och en-
treprenörskap” som anordnades tillsammans med Internatio-
nella handelshögskolan i Jönköping den 10–11 maj 2007 var 
ett samarrangemang mellan flera regionala och centrala aktö-
rer. Syftet var att synliggöra kulturarvet som en resurs i hållbar 
regional och lokal utveckling och tillväxt, presentera möjliga fi-
nansieringsvägar för olika typer av projekt som kan kopplas till 
entreprenörskap, kulturarv och naturvård och att exemplifiera 
pågående forskning inom området. Denna dokumentation inne-
håller huvudsakligen texter skrivna av de medverkande före- 
läsarna.


