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Hur funkar det? 

Birgitta Johansen och Anita 
Bergenstråhle-Lind, 

Riksantikvarieämbetet 



Ur regeringens proposition 2012/13:96, 
Kulturmiljöns mångfald  
 

Målen ska styra de statliga insatserna på kulturmiljöområdet. De ska 
även kunna inspirera och vägleda politiken i kommuner och landsting. 
 
 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  
 

 En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att 
kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen  

 



I. Pengar och procent 

• År 2010 – 80 mkr statliga + 80 mkr motfinansiering 
regionalt 
 

• Statliga medel till ”museiverksamhet” men knappt till 
kulturmiljöverksamhet… 

 
• Huvudmännen beställer väldigt lite kulturmiljöarbete 

 
• Uppdragen har blivit allt viktigare 
 
• Museerna är måna om kulturmiljöarbetet 
 
 
 
 
 
 



I. Hot eller möjlighet? 

• Kultursamverkansmodellen gör det möjligt att 
omfördela medel regionalt mellan de sju områdena. 
 

• Större förändringar har inte genomförts hittills, men kan 
komma ske.  
 

• Kulturarv nämns som en möjlig prioritering. 
 

• Kulturmiljö nämns inte uttryckligen i förordningen eller i 
Kulturrådets föreskrifter för kvantitativ uppföljning av 
vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet   



II. Kulturplaner och uppföljningar 

• Planerna är mer beskrivande än analytiska och 
framåtsyftande strategiska 

 
• Kulturmiljö nämns i alla kulturplaner, men bara i 

hälften av redovisningarna. Förändring från 2015? 
 
• Bidrar till måluppfyllelsen inom andra områden, men 

visar inte hur kulturarv och kulturmiljö i sig och 
självständigt bidrar till en önskad samhällsutveckling 
 
 



II. 



II. 



III. Kulturstatistik och kulturvanor 
• Inriktade på att mäta utbud och efterfrågan 
• Kulturmiljöstatistik saknas, men är på gång liksom 

statistik rörande museernas kulturmiljöarbete 
• Kulturvaneundersökningar görs ganska sällan och även 

de handlar mer om utbud och efterfrågan än egen 
aktivitet 
 

• Intresset för att ta del av ett kulturmiljöutbud är ganska 
stort och utbrett 

• Intresset för att utbilda sig i och arbeta med kulturarv 
och kulturmiljö är högt 

• Intresset för att göra något för kulturmiljö även när det 
kostar är tydligt 

• Handlar ytterst om livstillfredsställelse! 



III. Det här säger kulturministrarna i EU 
 
Kulturarv och kulturmiljö är ett socialt 
kapital som inspirerar medborgarna till 
samhällsengagemang och ökar 
livskvaliteten och välbefinnandet 
 
 
 
Conclusions on cultural heritage as a  
strategic resource for a sustainable Europe 
EDUCATION, YOUTH, CULTURE and SPORT Council meeting 
 
Brussels, 20 May 2014 

  



IV. Sverige är världens mest moderna 
och extrema land 

Detta påverkar 
historiens roll i det 
allmänna medvetandet 
och i den allmänna 
debatten! 
 
Nyttans argument 
behöver balanseras 
med moralens 
argument? 



Tack! 
 
 

Läs mer om att bevara, använda  
och utveckla kulturarvet på:  

www.raa.se/da-och-nu 
 

Twittra gärna vidare på:  
#daochnu 
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