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Mitt upplägg
• Landskapskonventionen som uttryck för megatrender i 

samhället
• Vetenskapliga och politiska argument

• Utmaningar för aktörerna, inkl hembygdsrörelsen
• Vägledande principer och arbetssätt



Utgångspunkten:
Samhällsplanering är komplext och konfliktfyllt

Olika perspektiv

Ingen kan förstå helheten



En fråga om demokrati
• Landskapskonventionen innehåller en tydlig 

demokratisk aspekt. Dels därför att den lyfter fram 
landskapets sociala betydelse, dels därför att den 
understryker vikten av att människor kan delta aktivt i 
värdering och förvaltning av landskapet.

• Den demokratiska aspekten märks också tydligt i den 
definition av landskap som finns i konventionen: 
landskap är "ett område sådant som det uppfattas av 
människor och vars karaktär är resultatet av påverkan 
av och samspel mellan naturliga och mänskliga 
faktorer."



En fråga om kunskap

• För att allmänhet, privata organisationer och offentliga 
myndigheter ska kunna agera krävs en ökad 
medvetenhet om landskapens värde, deras roll och om 
förändringar i landskapen, något som länderna som 
ratificerat konventionen också förbinder sig att främja.

• Ökad medvetenhet bör förstås som kunskapsspridning i 
alla riktningar utifrån ett mångfaldsperspektiv, där 
mångfald innefattar alla egenskaper som inverkar på 
förmågan att samarbeta, kommunicera och lösa 
problem.



Kan landskapsansatsen bidra till en
ekologisk demokrati?

Marknadsekonomi

Representativ demokrati

Stark, lokal demokrati

Enskilda
experter

Mång-
disciplinära

expertgrupper
’Adaptive

management’
(anpassande

lärande)

”Jag vill vara
med och

bestämma!”

”Min kunskap
är relevant!”

Är ELC ett uttryck för
dessa megatrender?



- Lokal delaktighet
- Co-management

- Adaptive management
- Samförvaltning

- Governance
- Gemensamt lärande

- Samverkan, etc.

Min slutsats är att landskapskonventionen å ena sidan är en 
spegling av betydligt större trender i samhället, å andra 
sidan tillför den något nytt genom sitt fokus på landskap!

En mångfald av begrepp…



Landskapet integrerar flera 
perspektiv samtidigt

En pedagogisk utmaning, men också en unik möjlighet!

Att integrera flera olika processer, värden och målsättningar



Landskapsperspektivet – en 
hängränna i stuprörspolitiken? 

Jordbruks- &
landsbygds-

politik

Kultur-
politik

Fysisk
planering Infrastruktur-

politik
Naturvårds-

politik

LANDSKAPET



Landskapet förklarar historiska och 
fysiska sammanhang

Att  resa i tiden – att resa i landskapet – att resa i naturen

Kontinuitet och konnektivitet är två centrala begrepp ur ett landskapsperspektiv



Landskapets pedagogiska potential!

Foto: Tony Danninger



För att nå denna potential så måste 
vi ställa oss ett antal frågor…

Vem besitter relevant handlingskunskap?
• Kunskapens ursprung
• Kunskapens vägar

Vad är ett demokratiskt beslutsfattande?
• Rätten till medbestämmande
• Decentralisering och delaktighet som vägledande princip 

Hur skapar vi förändring och åtagande?
• Effektiv implementering och förvaltningsansvar 
• Påverkan genom lärande och frivillighet

Vems är egentligen problemet?
• Statens, civilsamhällets eller den enskildas problem
• Ett systemsynsätt på de olika samhällsnivåerna



Samverkan krävs för att knyta ihop 
skalor och processer

VÄRNA VÅRDA VISA

GEOLOGI NATURVÄRDEN KULTURHIST. PRODUKTION CIVILSAMH.

Landskap och identitet – aktörssamverkan – samhällsutveckling – fysisk planering



Så varför samverka?

• Kunskapsargument

• Effektivitetsargument

• Demokratiargument



Tre planeringsprinciper
• Ackoff (1980) formulerade tre 

principer för att få planering 
att fungera i ett modernt 
samhälle. Dessa var:
– DELTAGANDE
– KONTINUITET
– HELHETSSYN

Detta leder till frågan HUR?

• Hur skapar vi deltagande?
• Hur skapar vi kontinuitet?
• Hur uppnår vi helhetssyn (och 

vad är det)?



Civilsamhällets betydelse

Underlagsrapport till Framtidskommissionen: 
”Framtidens civilsamhälle”, 2012

- Bevaka intressen
- Folkbildning
- Demokratins röst
- Drivkraft
- Etc?



Process och delaktighet

- några vägledande principer



Samtal och metoder som 
möjliggör lärande

En rikare bild
av vår situation

Ny kunskap där alla har
haft möjlighet att bidra

Ett nytt sätt att
arbeta ihop

Ett nytt sätt att
relatera till
varandra

KOMMUNIKATION

Olika perspektiv
en tillgång

Det handlar inte
om att ”vinna”



Initiativ och 
etablering av 

arena

• Samverkans-
potential

• Drivande och 
koordinerande 
initiativtagare

• Samsyn kring 
procedur

• Gemensam 
målbild

• Tydliggjort 
mandat

• Värdering av 
samverkan som 

metod

• Samverkans-
kompetens

Själva initiativet….

Vad skapar framgång?



Stödjande strukturer

• Basfinansiering
• Långsiktigt engagemang och kontinuitet 

• Kompletterande styrmedel
• Samordning av insatser och budskap till stöd för samverkan

• Riktade resurser som motiverar till ytterligare initiativ

Vad skapar framgång?

Skapa goda förutsättningar….



Samverkansprocess

Organiseringsform Stabilitet

Värdegrund Processdesign

Val av skala

Processledning

Ekonomisk förståelse Roll- och ansvarsfördelning

Tillvarata lokal kunskap Experimenterande

Delaktighet LärandeKommunikation

Vad skapar framgång?

Organisering och aktiviteter….



Nytt 
arbetssätt

Förändrad 
kommunikation

Ökad
tillit

Förändrade 
relationer

Vad skapar framgång?

Fokus på mjuka värden…



Stödjande strukturer

• Basfinansiering
• Långsiktigt engagemang och kontinuitet 

• Kompletterande styrmedel
• Samordning av insatser och budskap till stöd för samverkan

• Riktade resurser som motiverar till ytterligare initiativ

Initiativ och 
etablering av 

arena

• Samverkans-
potential

• Drivande och 
koordinerande 
initiativtagare

• Samsyn kring 
procedur

• Gemensam 
målbild

• Tydliggjort 
mandat

• Värdering av 
samverkan som 

metod

• Samverkans-
kompetens

Samverkansprocess

Organiseringsform Stabilitet

Värdegrund Processdesign

Val av skala

Processledning

Ekonomisk förståelse Roll- och ansvarsfördelning

Tillvarata lokal kunskap Experimenterande

Delaktighet LärandeKommunikation

Nytt 
arbetssätt

Förändrad 
kommunikation

Ökad
tillit

Förändrade 
relationer

Hembygdsrörelsens kraft!



Parallella processer

• Det är mycket ”likartat” på gång….
– Landskapskonvention, landskapsstrategi, regional 

livsmedels- & tillväxtsstrategi, vattendirektiv, Leader-
program, kulturarvsarbete, etc.

• Det finns lokala, politiska ambitioner….
– Kommunal översiktsplaner, turism- och friluftsplaner, 

hållbar landsbygdsutveckling, etc.

• Ideella organisationers kan inte vara med 
överallt! Men kan arbetet med landskaps-
konventionen skapa en ingång till helheten?



Kontaktuppgifter

Magnus Ljung, statskonsulent och forskare
Verksamhetsledare RådNu vid SLU i Skara
Sveriges Lantbruksuniversitet
Box 234
53223 Skara

Magnus.Ljung@slu.se

Tel. 0511-67117 alt. 070-3387117

mailto:Magnus.Ljung@omv.slu.se

	LANDSKAPSPERSPEKTIVET�- en väg till ökad hållbarhet
	Mitt upplägg
	Utgångspunkten:�Samhällsplanering är komplext och konfliktfyllt
	En fråga om demokrati
	En fråga om kunskap
	Kan landskapsansatsen bidra till en ekologisk demokrati?
		- Lokal delaktighet�		- Co-management�- Adaptive management�	- Samförvaltning	�- Governance�  - Gemensamt lärande�		- Samverkan, etc.���Min slutsats är att landskapskonventionen å ena sidan är en spegling av betydligt större trender i samhället, å andra sidan tillför den något nytt genom sitt fokus på landskap!
	Landskapet integrerar flera perspektiv samtidigt
	Landskapsperspektivet – en hängränna i stuprörspolitiken? 
	Landskapet förklarar historiska och fysiska sammanhang
	Landskapets pedagogiska potential!
	För att nå denna potential så måste vi ställa oss ett antal frågor…
	Samverkan krävs för att knyta ihop skalor och processer
	Så varför samverka?
	Tre planeringsprinciper
	Civilsamhällets betydelse
	Process och delaktighet
	Bildnummer 18
	Själva initiativet….
	Skapa goda förutsättningar….
	Organisering och aktiviteter….
	Fokus på mjuka värden…
	Bildnummer 23
	Parallella processer
	Kontaktuppgifter

