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Inledning
Detta är Riksantikvarieämbetets strategiska plan. Den beskriver inte allt 
vi ska göra. Den pekar ut riktningen för vårt interna planeringsarbete 
och för våra samarbetspartners. Den svarar också på frågor om hur vi 
ska prioritera när vi förbättrar processer och arbetssätt. Planen revideras 
varje år.

Riksantikvarieämbetets uppdrag och roll blir allt tydligare. Vi är den 
nationella myndighet som leder och stödjer arbetet med att bevara, 
använda och utveckla kulturarvet. Kulturmiljölagen har reviderats. Den 
arkeologiska undersökningsverksamheten och fastighetsförvaltningen 
har överförts till andra myndigheter. Det femåriga programmet digital 
arkeologisk process innebär verksamhetsutveckling som förändrar och 
förtydligar roller i stora delar av myndigheten och hos länsstyrelserna. 
Klimatfrågan har fått allt högre prioritet och vårt arbete med mil-
jömålssystemet fått ny betydelse. Våra avdelningar och vårt interna stöd 
har utvecklats liksom vår förmåga att samverka mellan olika kompeten-
ser i myndigheten. 

De kommande åren handlar mycket om att bidra till social hållbarhet i 
samhället. Det har vi påbörjat bland annat genom att ta en ledande roll 
i arbetet med visionen för kulturmiljöarbetet i Sverige.

Samhället idag präglas av dynamik, förändring och rörelse. Rörligheten 
och interaktionen mellan människor, idéer och information kan skapa 
en känsla av en komplex, föränderlig och splittrad värld. I ett historiskt 
perspektiv är detta ingen ny företeelse, men det är tydligt att människor 
idag upplever att det sker stora förändringar. Det handlar om påfrest-
ningar på miljön, ojämn resursfördelning och ett avstånd mellan den 
verklighet som upplevs på lokal nivå och den som manifesteras i det 
politiska och ekonomiska systemet. Detta kan leda till en känsla av 
utanförskap, till konflikt mellan grupper och till ett ökat behov av att 
söka, forma och uttrycka identitet och tillhörighet. En viktig framtids-
fråga handlar om hur samhället hanterar dessa utmaningar.



Riksantikvarieämbetet verkar på arenan för hållbar samhällsutveckling. 
För att möta framtidsutmaningarna har vi tillsammans med länssty-
relserna och i bred dialog med kulturmiljöarbetets andra aktörer tagit 
fram en vision för hur kulturmiljöarbetet bör utvecklas till 2030. Visio-
nen betonar att kulturmiljöarbetets aktörer ska engagera sig för ut-
vecklingen av ett inkluderande samhälle som håller ihop. Den betonar 
också att aktörerna ska ansvara för att det finns en mångfald av kultur-
miljöer som kan användas av alla som verktyg för meningsskapande i 
ett samhälle som karakteriseras av mångfald och rörelse. För att hante-
ra detta måste kulturmiljöarbetet bedrivas i samverkan och ses som en 
tvärsektoriell fråga som integreras i olika politiska områden. 

Vi vill ta stora kliv mot delaktighet och inkludering och vi vill vara 
tydliga kring kulturarvets betydelse för samhällsutvecklingen. Samti-
digt vill vi skapa effektiva system och arbetssätt. Om vi fortsätter vårt 
utvecklingsarbete och följer vår strategiska plan kommer vi att lyckas 
med det.

Lars Amréus 
Riksantikvarie



Uppdrag och vision
Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet som leder och 
stödjer arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Det 
uppdrag vi fått av regeringen är i korthet att: 

• se till att kulturarvet tas tillvara i samhällsutvecklingen,
• följa, analysera och utveckla kulturarvsarbetet,
• se till att styrmedlen och arbetssätten fungerar väl, och att
• det finns användbar information och underlag för kunskap.

Vi ska integrera funktionshinderfrågor, jämställdhets-, mångfalds- 
barn-, och ungdomsperspektiv i vår verksamhet, samt verka för inter-
nationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Vi ska bidra till att 
generationsmålet för miljöarbetet och miljökvalitetsmålen nås.

Riksantikvarieämbetets vision är: Alla tänker i tid.

Visionen står för ett framtida önskvärt tillstånd där alla tar sitt an-
svar för kulturarvet, så att det är väl känt, använt och utvecklas i takt 
med tiden. Riksantikvarieämbetet kan inte på egen hand nå målen för 
kulturmiljöarbetet. För att det ska vara möjligt måste alla aktörer ta 
ansvar, allt från myndigheter till företag, organisationer och enskilda. 
Vi har formulerat en vision för kulturmiljöarbetet tillsammans med 
dessa aktörer. Visionen för kulturmiljöarbetet till 2030 är: Alla, oav-
sett bakgrund, upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som 
format Sverige.

Visionen för kulturmiljöarbetet till 2030 är utgångspunkten för att 
löpande förbättra processer och arbetssätt så att de blir tydligare och 
effektivare. På så sätt kan kulturmiljöarbetet få större genomslag och 
kulturarvets betydelse i byggandet av ett öppet och inkluderande sam-
hälle som hänger ihop öka. 



Den nationella kulturpolitiken ska bland annat främja  
ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. 

Det statliga kulturmiljöarbetet ska främja:
 - ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som  

bevaras, används och utvecklas, 
 - människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att 

förstå och ta ansvar för kulturmiljön, 
 - ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam  

källa till kunskap, bildning och upplevelser, samt 
 - en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att  

kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen. 

Långsiktiga mål och strategier

Kulturmiljöarbetet är integrerat i andra politiska områden
För att bidra till samhällsutvecklingen behöver många aktörer bidra 
till målen för kulturmiljöarbetet och kulturpolitiken. Centrala aktörer i 
arbetet behöver agera utifrån sina respektive uppdrag och roller och på 
rätt nivå. Vi behöver därför verka för att arbetet är samordnat utifrån 
tydliga roller och ansvar. Samsynen och samspelet behöver utvecklas 
liksom gemensamma metoder för att förvaltningen ska bli mer effektiv.

För att uppnå detta behöver vi:
• fokusera på ett urval målgrupper som ger störst påverkan. Under 

perioden prioriterar vi länsstyrelserna, de nationella myndigheterna 
med uppdrag inom kulturmiljö och miljömål samt museerna.

• utveckla kulturmiljöarbetet i miljömålssystemet utifrån hoten mot 
kulturarvet. Under perioden prioriterar vi miljömålen ”God bebyggd 
miljö” och ”Levande skogar” samt ”Levande sjöar och vattendrag”.

• göra tillförlitlig information och kunskap om kulturarvet tillgänglig 
på de sätt som aktörerna inom olika samhällsprocesser kan ta till 
sig. Under perioden ska vi slutföra programmet Digital arkeologisk 
process och integrera resultaten i myndigheten.



Det finns en mångfald av kulturmiljöer som är relevanta  
i samtiden
Kulturmiljöarbetets aktörer ansvarar för att det finns en mångfald av 
kulturmiljöer för kunskap, bildning och upplevelser som alla kan för-
hålla sig till på lika villkor. 

För att uppnå detta behöver vi:
• säkerställa att lagtillämpning, bidragsgivning och informationsför-

sörjning bidrar till att en mångfald av kulturmiljöer, skyddas, vårdas 
och blir tillgängliga.

• löpande se över urvalet av kulturmiljöer och se till att det är relevant 
för människor i dagens samhälle.

Riksantikvarieämbetet är en öppen och effektiv myndighet.
För att kunna se till att kulturarvet är en del i samhällsutveckling-
en måste vi uppfattas som viktiga, trovärdiga och tillmötesgående. 
Vi behöver ha rätt kompetens för att utföra vårt uppdrag och för att 
svara upp mot förändringarna i omvärlden. Det är nödvändigt med 
ett effektivt stöd och en tydlig styrning och ledning som utgår från ett 
helhetsperspektiv.

För att uppnå detta behöver vi:
• utgå från den verklighet våra målgrupper lever i. Det innebär att vi 

måste förstå de samhällsprocesser som påverkar dem. Vi behöver 
också förstå vilka önskemål och krav de har på oss. Under perioden 
ska vi utveckla vår målgruppsanalys.

• utveckla vår individuella och gemensamma förmåga att leda och 
stödja andra. Vi behöver öka vår förmåga att facilitera och leda 
processer. Under perioden prioriterar vi fortsatt arbete inom trans-
formerande ledarskap och att skapa mötesplatser för att möjliggöra 
dialog och utvecklingsprocesser.

• ha ett starkt varumärke. Under perioden ska vi fokusera på att för-
medla enhetliga och tydliga budskap inom prioriterade områden.

• agera som en tydlig myndighet. Vi behöver arbeta över avdelnings- 
och enhetsgränserna och mot samma mål. Under perioden ska vi 
etablera verksamhetsområden som verktyg.

• ständigt utveckla verksamheten utifrån behov och förändringar i 
omvärlden och i myndigheten. Vi behöver ta tillvara digitalisering-
ens möjligheter genom nya tekniker och arbetsformer. Under perio-
den ska vi utveckla styrningen så att vi på ett bättre sätt än idag kan 
leda systemförvaltning, projekt och utveckling på myndighetsnivå. 



Verksamhetsområden

Utifrån vårt uppdrag delar vi in verksamheten in fyra områden, vilka 
omfattar såväl kärnverksamheten som stödverksamheten. Verksam-
hetsområdena ska vi använda i vår verksamhetsplanering, uppföljning 
och redovisning av verksamheten, men framförallt för att bidra till 
en ökad helhetsförståelse, samverkan och kommunikation såväl inom 
myndigheten som i förhållande till andra, för att därmed öka kvalite-
ten i både resultat och relationer.

Kulturarv och samhälle
Inom verksamhetsområdet Kulturarv och samhälle samarbetar och 
samverkar vi med andra för att få dem att ta tillvara kulturarv och 
kulturmiljöer i sin verksamhet. 

Regler och bidrag
Inom verksamhetsområdet Regler och bidrag verkar vi för att kultur-
arv och kulturmiljöer skyddas genom lagstiftning och bevaras, används 
och utvecklas genom bidrag.

Information och kunskap
Inom verksamhetsområdet Information och kunskap försörjer vi sam-
hället med information och kunskap.

Ledning och internt stöd
Inom verksamhetsområdet Ledning och internt stöd samordnar och 
utvecklar vi det interna stödet, styrningen och viss myndighetsövergri-
pande verksamhetsutveckling.



Värdeord

Våra tre värdeord styr hur vårt agerande internt och med omvärlden 
ska vara. De är:

Öppenhet
Vi är ansvarsfulla i vår kommunikation. Vi är inbjudande och prestige-
lösa och bemöter varandra med respekt. Vi delar med oss av informa-
tion och kunskap. Vi är nyfikna och lyssnar på andra, är öppna för nya 
idéer och många olika perspektiv. Vi välkomnar feedback och är villiga 
att ompröva vår inställning. Vi lär av våra misstag.

Samverkan
Vi samverkar med andra, både internt och externt, för att på bästa sätt 
nå våra mål. Vi vet vad vi vill uppnå och samverkar där det är relevant. 
Vi för en konstruktiv dialog och utbyter kunskap och kompetens med 
andra aktörer. Vi har respekt för och värdesätter olika roller och kom-
petenser i gemensamma engagemang. Vi litar på att alla gör sitt jobb.

Professionalism
Vi förstår myndighetens uppdrag och respekterar fattade beslut. Vi ser 
till helheten och företräder hela myndigheten. Vi är tydliga, resultatin-
riktade och ser till ”kundnyttan”. Vi håller oss uppdaterade inom vårt 
område och levererar det vi lovat. Vi vet vad vi kan och ser till att få 
med rätt kompetens för att lösa uppgiften. Vi lever enligt den statliga 
värdegrunden. 

Kulturarv omfattar alla materiella och immateriella uttryck av 
mänsklig aktivitet genom tiderna. Uttrycken kan vara historiska spår, 
objekt eller företeelser. Kulturarv kan också beskrivas som förutsätt-
ningar för eller resultatet av dynamiska samtal eller förhandlingar 
om samhällets utveckling.

Kulturmiljö avser de avtryck som de mänskliga aktiviteterna avsatt 
i den fysiska miljön. Kulturmiljö är hela den av människor påverkade 
miljö som i varierande grad präglas av olika mänskliga verksamheter 
och aktiviteter. En kulturmiljö utgör en kontext som kan innehålla 
föremål, ortnamn eller traditioner som är knutna till platsen. 
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