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1 Uppdraget 

1.1 Bakgrund 

  

Genom regeringsbeslut Ku2017/01563/KL, den 22 juni 2017, har 
Tillväxtverket och nio andra myndigheter1 fått i uppdrag att inom 
ramen för befintliga uppgifter, resurser och verksamheter, utarbeta en 
vägledande strategi för myndighetens arbete med kulturmiljöfrågor. 
Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag att övergripande stödja 
myndigheternas arbete och ansvara för en gemensam dialog och 
erfarenhetsutbyte i framtagande och genomförande av strategierna. 
Respektive myndighet ska rapportera till Regeringskansliet 
(Kulturdepartementet) senast den 31 oktober 2019. 
Riksantikvarieämbetet ska överlämna en delrapport till 
Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 mars 2018 
samt en slutrapport senast den 31 januari 2020. 

  

Uppdrag och syfte  

Uppdraget fö ljer regeringens ”kulturmiljö pölitik fö r ett ha llbart 
samha llsbygge” öch har sin bakgrund i pröpösitiönen Kulturarvspölitik 
(pröp. 2016/17:116), da r regeringen beskriver sina ambitiöner fö r ett 
mer utvecklat öch öffensivt kulturmiljö arbete utifra n nedansta ende 
fyra nya natiönella kulturmiljö ma l2: 
1. ett ha llbart samha lle med en ma ngfald av kulturmiljö er söm 

bevaras, anva nds öch utvecklas 
2. ma nniskörs delaktighet i kulturmiljö arbetet öch mö jlighet att 

fö rsta  öch ta ansvar fö r kulturmiljö n   
3. ett inkluderande samha lle med kulturmiljö n söm gemensam ka lla 

till kunskap, bildning öch upplevelser     
4. en helhetssyn pa  fö rvaltningen av landskapet söm inneba r att 

kulturmiljö n tas till vara i samha llsutvecklingen  
 
Dessa ma l a r sedan 1 januari 2014 styrande fö r det statliga 
kulturmiljö arbetet. I pröpösitiönen Kulturmiljöns mångfald, söm 
fö ranledde infö randet av de nya ma len, framga r att kulturmiljö arbete 
befinner sig i en ska rningspunkt mellan ölika pölitikömra den, sa söm 
kulturpölitik, miljö pölitik öch samha llsplanering. Ett stört antal 
myndigheter har da rmed delansvar fö r kulturmiljö n öch bö r vara 
invölverade i, öch gemensamt ta ansvar fö r kulturmiljö ns fö rvaltning 

                                                             
1 Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Boverket, Statens jordbruksverk, 
Skogsstyrelsen, Trafikverket, Sveriges geologiska undersökning, Statens fastighetsverk och 
Fortifikationsverket. 
2 Genom beslut av riksdagen 13 juni 2013 (prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 
2012/13:273) avsedda att styra de statliga insatserna på kulturmiljöområdet samt inspirera och 
vägleda politiken i kommuner och landsting. 
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öch utveckling. 3 Da rav har 10 myndigheter fa tt i uppdrag att utarbeta 
va gledande strategier fö r kulturmiljö fra gör med avsikt att skapa ba ttre 
fö rutsa ttningar fö r att gemensamt ta tillvara pa  den pötential söm 
kulturmiljö n utgö r fö r ett ha llbart samha lle. Syftet a r att fra mja ett mer 
öffensivt kulturmiljö arbete, utveckla nya öch effektiva förmer fö r 
tva rsektöriell samverkan samt sta rka kvaliteten i myndigheternas 
arbete. Ma let a r att fö rdjupa kunskapen öm kulturmiljö ns strategiska 
va rde, dess betydelse fö r utvecklingen inöm ölika samha llsömra den 
samt uppna  tydligare genömslag pa  de nya kulturmiljö ma len.  
 
Tillva xtverkets kulturmiljö strategi ska enligt uppdraget belysa hur 
myndighetens arbete, inöm ramen fö r befintliga uppgifter, bidrar till 
relevanta natiönella kulturmiljö ma l, da r fö ljande ska sa rskilt beskrivas:  
1. kartläggning av berörda ansvarsområden och operativa frågor 

inom Tillväxtverket 

2. avvägningar mot andra politikområden som myndigheten verkar 

inom  

3. samspel och samverkan som krävs med andra aktörer för ett 

effektivt kulturmiljöarbete  

4. utvecklingsplan, dvs. hur kulturmiljöfrågor kan tydliggöras och 
uppmärksammas inom befintliga fora för att nå bättre 
måluppfyllelse  

 
Kulturmiljö kan definieras söm det avtryck de ma nskliga aktiviteterna 
avsatt i den fysiska miljö n genöm tiderna öch avser det samlade 
uttrycket fö r ma nniskans ba de materiella öch immateriella pa verkan 
pa  den ömgivande miljö n, dvs. en köntext söm kan inneha lla sa va l 
la mningar öch fö rema l söm örtnamn öch traditiöner knutna till en 
plats öch/eller hela landskap. 
 
Kulturmiljöarbete avser de aktiviteter söm bedrivs fö r att fra mja 
kulturmiljö ns va rden, innefattande aktiviteter söm syftar till att 
kulturmiljö va rdena tas till vara öch integreras i samha llsutvecklingen - 
sa va l va rd, levandegö rande öch nyttjande.  

1.2 Mål 

Tillväxtverkets mål inom uppdraget är att, utifrån en anpassning till 
myndighetens mandat och organisation:  

 svara upp mot uppdragets ovanstående fyra leveranskrav samt 
 förmedla ett helikopterperspektiv över kulturmiljöarbetet som 

sker på Tillväxtverket i syfte att stärka förståelsen för vår 
organisation och arbetssätt samt underlätta 
Riksantikvarieämbetets samordnande roll 

                                                             
3 Proposition 2012/13:96, Kulturmiljöns mångfald, sid. 35. Stockholm: Kulturdepartementet. 
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1.3 Målgrupp för aktiviteterna 

Tillväxtverkets kulturmiljöarbete finns integrerat i myndighetens 
pågående insatser på såväl nationell som regional nivå, vilka riktar sig 
till en bred bas av varierande målgrupper. Insatserna kan vara riktade 
mot såväl företag, nationella- och regionala utvecklingsaktörer samt 
mot interna funktioner. Specifika målgrupper identifieras utifrån den 
inriktning som respektive insats har.   

På övergripande nivå är Riksantikvarieämbetet, i sin roll som 
sammanhållande och koordinerande myndighet, den primära aktören 
inom kulturmiljöarbetet. Genom Riksantikvarieämbetet kan 
Tillväxtverkets delansvar inom kulturmiljösystemets större helheter 
tydligare sammanlänkas med övriga aktörer, vilket skapar 
förutsättningar för nya och effektiva samverkan och arbetssätt.  

1.4 Metod 

För att återspegla uppdragets syfte har en bred intern analys 
genomförts med Tillväxtverkets samtliga avdelningar och med särskild 
tyngd på verksamhetsområdena besöksnäring, regional tillväxt och 
landsbygdsutveckling. Genom analysarbetet har relevanta 
enheter/verksamhetsområden valts ut och intervjuats om 
förekommande arbetssätt med bäring på kulturmiljöområdet. En work 
shop har genomförts med Riksantikvarieämbetet och representanter 
från Tillväxtverkets enheter för entreprenörskap/ besöksnäring/ 
landsbygdsutveckling, regional tillväxt och näringslivsutveckling. En 
nätverksträff för erfarenhetsutbyte har också genomförts med de 
övriga nio uppdragsmyndigheterna. Analysarbetet har resulterat i en 
övergripande beskrivning av (i) pågående arbete med bäring på 
kulturmiljöområdet inom Tillväxtverket (ii) specifikation av 
prioriterade operativa frågor och politikområden samt (iii) 
specifikation av pågående utvecklingsinsatser som har bäring på 
kulturmiljöområdet.    
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2 Slutsatser 
 

Tillväxtverkets strategi för att utveckla kulturmiljöarbetet inom 
myndigheten beskrivs i sin helhet under kapitel 3. I detta avsnitt 
sammanfattas de viktigaste slutsatserna. 

Tillväxtverkets strategi för att utveckla kulturmiljöarbetet går ut på 
att, inom ramen för pågående nationella- och regionala 
utvecklingsinsatser, tydligare integrera kulturmiljöområdet i relevanta 
styrmedel och därigenom stärka hänsynstagandet till 
kulturmiljövärden i myndighetens angränsande uppdrag, program och 
nätverk. Utveckling av kulturmiljöarbetet sker därmed som en naturlig 
del av myndighetens pågående utvecklingsarbete. 

”Attraktiva miljöer öch tillgänglighet” är en av regeringens fyra 
prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet fram till 2020 , där 
hållbarhetsdimensionerna – ekonomisk, social och miljömässig 
hållbarhet – ska vara en integrerad del av det regionala tillväxtarbetet. 
Kulturarv och kulturmiljöer är därför viktiga resurser med ekonomisk 
kraft för att utveckla orter, platser och företag samt viktiga 
konkurrensmedel för Tillväxtverkets utveckling av regional 
attraktivitet och tillgänglighet.  

Verksamhetsområdet besöksnäring har kommit längst med 
kulturmiljöarbetet, där såväl sakkunskap som operativa spår finns 
upparbetade. Kulturmiljöer, som är en infrastruktur och viktig resurs 
för besöksnäringen, får en allt tydligare plats i flertalet av 
besöksnäringsområdets pågående utvecklingsinsatser, t ex genom 
pröjekten ”Stärka ett världsarv” öch ”Hållbar pröduktutveckling med 
fokus på natur- öch kulturturism”.  

Även inom området regional tillväxt pågår utvecklingsarbete mot en 
ökad hållbarhet i tillväxtarbetet, där kulturmiljöer är en viktig aspekt 
för en hållbar samhällsutveckling och en hållbar regional tillväxt. 
Prioritering av kulturmiljöområdets synlighet i regionala dialoger 
samt de regionala utvecklingsstrategierna har därigenom potential att 
ge positiva effekter på flera plan i tillväxtarbetet.  

Vår ökade satsning på landsbygden kommer också stärka 
förutsättningarna för turism och rekreation samt tillgången till kultur 
och fritid på landsbygden. 

Vi har genomfört flertalet insatser för utveckling av såväl nya 
destionationsmål, nya natur- och kulturprodukter, digitala lösningar 
samt nya metoder, verktyg och samverkansmodeller inom framförallt 
besöksnäringen. Vårt arbete bidrar därigenom indirekt till de 
nationella kulturmiljömålen utifrån en bredd av insatser, med fokus på 
verksamhetsområdena besöksnäring, regional tillväxt och 
landsbygdsutveckling.   
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Förstärkning av kulturmiljöarbetet sker därmed kontinuerligt och på 
bred front, som en naturlig del av Tillväxtverkets pågående utveckling 
av befintliga uppgifter. Därutöver, för att ytterligare stärka vårt 
delansvar i kulturmiljöområdets större helheter samt stärka vår 
medverkan att gemensamt ta ansvar för kulturmiljöns förvaltning och 
utveckling välkomnar vi Riksantikvarieämbetets stöd och initiativ för 
att forma nya och mer effektiva former för tvärsektoriell samverkan. 
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3 Tillväxtverkets vägledande strategi för 
kulturmiljöfrågor 

3.1 Övergripande inriktning 

 
Tillväxtverkets strategi för att utveckla kulturmiljöarbetet går ut på 
att, inom ramen för pågående nationella- och regionala insatser, 
integrera kulturmiljöområdet i relevanta styrmedel och därigenom 
stärka hänsynstagandet till kulturmiljövärden i myndighetens 
angränsande uppdrag, program och nätverk. 
 
I egenskap av Riksantikvariea mbetets natiönella ansvar fö r (i) fra gör 
öm kulturarv öch kulturmiljö er (ii) uppdrag att leda öch stö dja arbetet 
med att bevara, anva nda öch utveckla kulturarvet samt (iii)att fra mja 
kunskapsfö rsö rjning, va lkömnar vi myndighetens stö d öch medverkan 
i va rt kulturmiljö arbete samt etablering av nya öch effektiva förmer fö r 
tva rsektöriella samverkan. Exempelvis, att utifra n Tillva xtverkets 
mandat öch fö rutsa ttningar samt inöm ramen fö r 
Riksantikvariea mbetets prögram fö r tva rsektöriellt kulturmiljö arbete i 
staten (TVA RS), identifiera specifika teman söm kan vara relevanta att 
utveckla inöm ett bredare na tverkssamarbete ö ver pölitikömra den öch 
framfö rallt sta rka samspelet mellan utveckling av kulturmiljö  öch 
entreprenö rskap. 
 
I pa fö ljande avsnitt fö ljer en samlad bild ö ver de mö jliga inga ngar söm 
finns pa  Tillva xtverket fö r kulturmiljö arbetet.  

3.2 Kartläggning av berörda ansvarsområden och operativa 
frågor inom Tillväxtverket 

 
Nedan fö ljer en beskrivning av Tillva xtverkets uppdrag, örganisatiön 
öch arbetssa tt med kulturmiljö fra gör. I bilaga presenteras en mer 
detaljerad kartla ggning av berö rda verksamhetsömra den öch 
öperativa fra gör, de ölika avdelningarnas verksamhetsinriktning samt 
utförmningen av pa ga ende/nyligen avslutade insatser med ba ring pa  
kulturmiljö ömra det.  

Tillväxtverkets uppdrag   

Tillva xtverket a r en natiönell myndighet under Na ringsdepartementet, 
med cirka 440 medarbetare pa  9 örter.  
 
Va ra huvuduppgifter a r att i alla delar av landet fra mja ha llbar na rings-
livsutveckling öch ha llbar regiönal tillva xt samt genömfö ra EU:s 
strukturföndsprögram. Vi arbetar fö r ha llbar tillva xt öch 
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könkurrenskraftiga fö retag i alla delar av Sverige. Det gö r vi genöm att 
sta rka fö retag öch regiöner. Vi erbjuder kunskap, na tverk öch 
finansiering. Det ger direkt nytta till fö retag, öch öcksa  fö rutsa ttningar 
fö r fö retag öch regiöner att mö ta framtidens utmaningar. Va r visiön a r 
”Ett Sverige med fler fö retag söm vill, kan öch va gar”. 
 
Tillva xtverket arbetar fö r fö retagen ba de genöm insatser söm va nder 
sig direkt till fö retag eller blivande fö retagare öch genöm att arbeta fö r 
att fö rutsa ttningarna fö r fö retagande a r könkurrenskraftiga, sa söm 
fungerande fra mjandestrukturer. Att Sveriges regiöner utvecklar 
attraktiva miljö er a r öcksa  viktigt fö r att nya öch livskraftiga fö retag 
ska kunna va xa, till exempel inöm besö ksna ringen. Utifra n tva  
pölitikömra den, Regiönal tillva xtpölitik öch Na ringspölitik, arbetar vi 
fö r fler öch va xande fö retag samt ett ha llbart öch könkurrenskraftigt 
na ringsliv i alla delar av landet. 
 
Tillva xtverket betraktar kulturmiljö er söm viktiga resurser fö r 
allma nheten, vars betydelse fö r sta der öch regiöner öcksa  blir allt 
stö rre i en glöbal könkurrens. De a r i fö rsta hand en regiönal öch lökal 
angela genhet, da r fö retagande öfta a r en fö rutsa ttning fö r att 
levandegö ra kulturmiljö va rden. Tillva xtverket anva nder kulturmiljö er 
söm en resurs med ekönömisk utvecklingskraft fö r att sta rka 
attraktivitet öch utveckling av örter, platser öch fö retag. Utifra n 
myndighetens natiönella ansvar fö r sa va l regiönalt tillva xtarbete, 
na ringslivs- öch besö ksna ringsutveckling, bidrar va rt arbete indirekt 
till de natiönella kulturmiljö ma len pa  flera plan.   
 
Hållbar regional tillväxt 
Den regiönala tillva xtpölitiken handlar öm a tga rder fö r att ta tillvara pa  
hela landets utvecklingskraft, tillva xtpötential öch 
sysselsa ttningsmö jligheter. Omra det ömfattar fra gör söm t.ex. 
regiönala utvecklingsstrategier, regiönala fö retagsstö d, stö d till 
kömmersiell service öch EU:s regiönalföndsprögram.  
Kulturmiljö fra gör har i nula get en röll inöm regiönernas 
utvecklingsstrategier (RUS) samt EU:s regiönalföndsprögram. Denna 
röll kan sta rkas genöm att könkretisera öch fra mja synliggö randet av 
kulturmiljö fra gör i regiönernas öch kömmunernas pröcesser fö r 
planering öch beslutsfattande via de regiönala utvecklingsstrategierna 
(RUS) samt de a terkömmande strategiska regiöndialögerna.  Genöm 
att, na r sa  a r relevant, öcksa  integrera Riksantikvariea mbetets 
regiönala tillva xtstrategi i dialögen kan kulturmiljö aspektens betydelse 
fö r ett ha llbart samha lle tydligare beaktas öch kulturmiljö arbetets 
fö rutsa ttningar att bidra till regiönal attraktivitet, ö kad söcial 
inkludering öch fö retagande sta rkas.  
 
Hållbar näringslivsutveckling 
Na ringspölitiken ga r ut pa  att skapa fö rutsa ttningar fö r jöbb öch 
va xande fö retag samt bidra till ha llbara samha llen öch ett diversifierat 
na ringsliv, i sta der, ta törter öch pa  landsbygderna. I ömra det inga r 
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bland annat villkör fö r fö retagande öch entreprenö rskap, 
innövatiönskraft öch en va l fungerande könkurrens. Omra det ömfattar 
a ven riktade insatser till ölika sektörer inöm na ringslivet, 
statsstö dsfra gör samt geölögi- öch mineralfra gör. Kulturmiljö fra gör 
har fra mst en röll inöm de regiönalt öperativa prögrammen: ”Attraktiva 
miljö er öch tillga nglighet” ”Tillva xtskapande samha llsplanering” 
”Ha llbar Stadsutveckling” samt ”Landsbygdsutveckling”. Denna röll 
kan sta rkas genöm att tydligare integrera kulturmiljöområdet i 
befintliga styrmedel och därigenom stärka hänsynstagandet till 
kulturmiljövärden i dessa program samt i tillhörande nätverk.  
 
Besöksnäring  
Besö ksna ringen a r ett viktigt verksamhetsömra de fö r Tillva xtverket 
söm spa nner ö ver ba de det na ringspölitiska öch regiönalpölitiska 
uppdraget. Fö r besö ksna ringen a r kulturmiljö er öfta en reseanledning 
till en plats, med pötential att sta rka den regiönala attraktiviteten. 
Kulturmiljö er a r da rigenöm viktiga dragare fö r besö ksna ringens 
utveckling öch bidragande resurser till den regiönala utvecklings- öch 
tillva xtkraften. Det finns efterfra gan öch pötential att utveckla ma nga 
besö ksma l, vilka kan knyta till sig fö retag. Genöm att utveckla 
fö retagande öch entreprenö rskap kan kulturmiljö er öcksa  bidra till 
regiönal na ringslivsutveckling. 
 
Landsbygdsutveckling 
Tillva xtverket har fö r na rvarande flera uppdrag inöm ramen fö r 
genömfö randet av pröpösitiönen kring en sammanha llen 
landsbygdspölitik öch ser sa rskilda utvecklingsmö jligheter i gles- öch 
landsbygdsregiöner, da r en fö rsta rkning av kulturmiljö arbetet i det 
regiönala utvecklings- öch tillva xtarbetet har en bred pötential att 
kunna bidra till sta rkt lökal attraktiönskraft öch tillva xt.  
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Tillväxtverkets organisation 
 

 
 

Verksamheten pa  Tillva xtverket genömfö rs via sex avdelningar öch 
utifra n tre huvudsakliga verktyg: finansiering (ekönömiska medel), 
na tverk (etablerade förum fö r kunskaps- öch erfarenhetsutbyte) öch 
kunskap (rappörter öch publikatiöner).  
 
Det pa ga r aktiviteter söm har ba ring pa  kulturmiljö ömra det. Dessa kan 
aktualiseras inöm ramen fö r myndighetens samtliga fyra öperativa 
avdelningar (markerade ömra den övan), men det a r i fö rsta hand 
avdelningarna Fö retag öch Regiöner söm berö rs (se bilaga fö r en mer 
detaljerad kartla ggning). 
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3.3 Politikområden och samverkansaktörer
Utifra  n va  ra pölitikömra  den ges nedan en samlad bild ö  ver de
verksamhetsömra  den öch öperativa fra  gör söm bedö  ms ha tydligast
berö  ring till kulturmiljö  ömra  det. Köpplat till dessa anges a  ven
angra  nsande pölitikömra  den, huvudsakliga na  tverk, samarbetsaktö  rer
samt Tillva  xtverkets bidrag möt relevanta kulturmiljö  ma  l (KMM).

Genömfö  randet av va  r verksamhet sker utifra  n va  ra verktyg
(finansiering, na  tverk öch kunskap) under respektive öperativa fra  gör .
O   kad synlighet samt tydligare integrering av kulturmiljö  ömra  d et i
befintliga prögram öch na  tverk kan sta  rka kulturmiljö   arbetet .
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3.4 Utvecklingsområden för Tillväxtverkets arbete med 
kulturmiljö 

 
Inöm ramen fö r det analysarbete söm gjörts har ett antal 
utvecklingsömra den identifierats, söm kan bidra till att sta rka 
verksamheten relaterad till kulturmiljö  inöm myndigheten: 
 
Konkretisering av kulturmiljöperspektivets strategiska värde för en 
hållbar samhällsutveckling 
Kulturmiljö ns röll öch va rde i fö rha llande till ha llbar tillva xt a r 
generellt vagt definierad i befintliga prögram söm har ba ring pa  fra gör 
relaterat till kulturmiljö n. Prögrammen a r generellt öcksa  vaga i sin 
beskrivning av vad ha llbar utveckling inneba r öch vilken röll 
kulturmiljö n kan spela i det sammanhanget. Att utveckla resönemang 
öch fö rsta else kring detta a r va rdefullt fö r kulturmiljö ömra dets 
förtsatta arbete.  
 
Riksantikvarieämbetets koordinerande roll är avgörande för arbetet 
Riksantikvariea mbetets natiönella ansvar fö r fra gör öm kulturarv öch 
kulturmiljö er samt uppdrag att leda öch stö dja arbetet med att bevara, 
anva nda öch utveckla kulturarvet a r viktig fö r (i) etablering av 
samverkan (ii) skapande av synergier mellan va ra pa ga ende satsningar 
samt na r sa  a r relevant (iii) integrera Riksantikvariea mbetets regiönala 
strategi med de regiönala utvecklingsstrategierna samt de 
a terkömmande strategiska regiöndialögerna. 
 
Prioriterade samverkansområden inom besöksnäringen 
Inöm besö ksna ringen har ett antal fö rslag pa  sa rskilt priöriterade 
samverkansömra den identifierats:  

 Förtsatt samarbete kring va rldsarv söm besö ksma l 
 Fö rstudie öm kulturturism 
 Kulturreservatens pötential fö r besö ksna ringen. I pröjektet 

Ha llbar pröduktutveckling har insatser gjörts fö r att utveckla 
nya inta ktsgenerande upplevelser i ett kulturreservat 

 Statens kulturhistöriskt va rdefulla fastigheter söm besö ksma l 
(tillsammans med Statens fastighetsverk) 
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4 Genomförande – utvecklingsaktiviteter inom 
befintliga uppgifter 

4.1 Pågående utvecklingsinsatser 

Utvecklingen av Tillva xtverkets kulturmiljö arbete sker lö pande söm 
en del av myndighetens relevanta insatser pa  natiönell öch regiönal 
niva .  

 
- Uppdrag: ”att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling 

inom det regionala tillväxtarbetet”, da r regeringen uppdrar a t 
Tillva xtverket att sta rka arbetet med ha llbar utveckling inöm det 
regiönala tillva xtarbetet, inklusive sammanha llningspölitiken. En 
la ngsiktig ambitiön söm syftar till att integrera ekönömisk, söcial 
öch miljö ma ssig ha llbarhet i Tillva xtverkets ördinarie 
verksamheter (integrering i analyser, strategier, prögram öch 
insatser). Detta ska bl.a. ske genöm utlysning av medel, utveckling 
av metöder öch la rande, ö kad samverkan öch erfarenhetsutbyte 
mellan ölika regiönala aktö rer samt utveckling av handla ggningen 
av pröjektmedel, regiönala fö retagsstö d öch kömmersiell service. 
Riksantikvariea mbetet a r en av flera utpekade myndigheter söm 
ska invölveras i arbetet.  

 
- Strategi fö r destinatiönsutveckling: Tillva xtverket a r i pröcess att ta 

fram en strategi fö r myndighetens arbete med 
destinatiönsutveckling, da r kulturmiljö er söm besö ksma l har en 
tydlig plats i utvecklingsarbetet. Genömfö randet sker utifra n ett 
antal nyckelömra den söm a r avsedda att sta rka utvecklingen av 
fö retagande, samverkan öch besö ksma l.  

 
- Uppdrag: Tillva xtverket har fa tt i uppdrag att undersö ka hur 

besöksnäring och industri kan samverka ba ttre samt genömfö ra 
insatser söm syftar till att fö renkla fö r fö retagen i besö ksna ringen. 
Eftersöm det finns ett ö msesidigt beröende mellan industrifö retag 
öch besö ksna ringsfö retag har uppdraget söm ma l att de ska 
fö rsta rka varandra öch a ven trygga kömpetensfö rsö rjningen pa  
örten.  

 
- Fö rstudie: ett bredare öch mer la ngsiktigt internt arbete har 

pa bö rjats fö r vidareutveckling av myndighetens kulturmiljöarbete. 
Arbetet a r en förtsa ttning pa  Tillva xtverkets va rldsarvspilöt ”sta rka 
ett va rldsarv” öch har fö r avsikt att bygga upp kömpetens öch 
na tverk fö r kulturmiljö sektörn. Genöm en fö rstudie kring 
kulturturismens fö rutsa ttningar avser arbetet att samla in 
material, identifiera köntaktytör samt sta rka myndighetens 
kunskap öm bl.a. fö rutsa ttningarna fö r fö retagande med 
utga ngspunkt i kulturmiljö er. 
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BILAGA 1. 

Kartläggning av berörda ansvarsområden och operativa frågor 

 
 
Nedan fö ljer en kartla ggning öch ö vergripande redögö relse ö ver de 
ölika avdelningarnas verksamhetsinriktning samt utförmningen av 
pa ga ende/nyligen avslutade insatser med ba ring pa  
kulturmiljö ömra det.  
 
1. Avdelningen Företag 
Avdelningen a r uppdelad i fem enheter öch arbetar med anpassade 
stö d till fö retag fö r att bidra till ha llbar tillva xt öch va xande fö retag i 
hela landet. Aktiviteter söm a r köpplade till kulturmiljö ömra det kan 
da rmed aktualiseras inöm samtliga enheter men med sa rskild 
tydlighet inöm ramen fö r verksamhetsinriktningen pa  enheten 
Entreprenö rskap, da r bl. a ansvaret fö r fra gör öm utveckling av 
besö ksna ringen samt stö d till Kulturella öch kreativa na ringar (KKN) 
finns.      

  
1.1 Enheten entreprenörskap 
Enheten arbetar fö r att fö rba ttra fö rutsa ttningarna fö r blivande öch 
befintliga fö retag inöm branscher da r det finns en öutnyttjad pötential 
öch fö r att alla ska kunna fö rverkliga öch utveckla sitt entreprenö rskap 
öch innövativa fö rma ga pa  lika villkör. Det handlar till exempel öm att 
fra mja nyanla ndas fö retagande, söcialt entreprenö rskap, ja msta lldhet i 
tillva xtarbetet, fö retag inöm kultur öch besö ksna ring. Enhetens arbete 
bidrar da rmed till samtliga fyra kulturmiljö ma l. Nedan beskrivs 
arbetets utförmning pa  enheten entreprenö rskap. 
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1.1.1 Besö ksna ring 
Tillva xtverket ska enligt Fö rördning (2009:145) med instruktiön fö r 
Tillva xtverket ansvara fö r kunskaps- öch kvalitetsutveckling samt 
samverkan öch samördning inöm turism. Tillva xtverket ska öcksa  
ansvara fö r den öfficiella inkvarteringsstatistiken.  
 
Enhetens arbete med besö ksna ring öch turism utga r fra n fyra 
fökusömra den: 

 ha llbar destinatiönsutveckling öch ha llbara prödukter & 
tja nster söm a r internatiönellt könkurrenskraftiga öch 
attraktiva fö r besö karen 

 strategisk samördning öch samverkan fö r ö kad styrning, 
kunskapsö verfö ring öch köördinering 

 ö kat fö retagsfökus med insatser fö r att fö retagen ska kunna 
utveckla sin affa rsma ssighet 

 kunskap med grund i statistik öch analys sa  att beslutsfattare 
öch fö retag kan investera pa  ba sta sa tt 

 
Viktiga plattförmar:  
Den statliga utredningen Ett land att besöka. En samlad politik för 
hållbar turism, och växande besöksnäring (SOU 2017:95) a r en viktig 
plattförm fö r Tillva xtverkets arbete med turism öch besö ksna ring. 
Utredningen lyfter fram niö strategiska insatsömra den fö r vidare 
strategiarbete, da r kulturturism ja mte naturturism, ma ltidsturism öch 
evenemang öcksa  betecknas söm tematiskt ömra de fö r samverkan. 
(O vriga ömra den a r av hörisöntell karakta r).  Kulturmiljö er beskrivs 
söm en infrastruktur öch resurs fö r besö ksna ringen. Sa va l va rldsarv 
söm sma skaliga kulturmiljö ers betydelse lyfts fram. Utredningen 
relaterar till de natiönella kulturmiljö ma len öch könstaterar att 
turismen öch besö ksna ringens fö retag bidrar till att fra mja kultur 
genöm den efterfra gan söm stimuleras av turism. Att det finns en 
ma ngd besö ksma l a r avgö rande fö r att de kulturpölitiska ma len ska 
uppna s. Vidare könstateras ett behöv av mer kunskap kring hur 
kulturarv kan utvecklas till besö ksma l. En utmaning a r bristen pa  
finansiering fö r va rd öch tillga ngliggö rande. 
 
Sverigebilden med varumärket Sverige, framtagen av Sverigefra mjandet 
i utlandet (NSU) beskriver Sverige med ka rnva rdena Omta nksamhet, 
A kthet, O ppenhet öch Nyta nkande. Visit Sweden – söm svarar fö r att 
marknadsfö ra Sverige i utlandet har utifra n varuma rket öch ölika 
analyser ringat in Den globala resenären, söm den ma lgrupp Sverige 
ska arbeta fö r.  Den glöbala resena ren ka nnetecknas av att den vill la ra 
sig nytt öm landet den besö ker, vill uppleva svensk kultur, livsstil öch 
natur, vill resa runt öch se flera sidör av Sverige öch uppleva det 
genuina öch öfö rsta llda. En undergrupp – Den nyfikna upptäckaren – 
har a nnu stö rre kulturintresse öch vill la ra ka nna Sverige pa  ett 
djupare plan; va r kultur, livsstil, mat, traditiöner.  Kulturarvet a r 
sa ledes en viktig ingrediens i besö ket fö r va r huvudma lgrupp; det finns 
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en fö rva ntan öm att det ba de finns tillga ngliga kulturmiljö er öch 
införmatiön att ta del av. 
 
Sa rskilda insatser med berö ring pa  kulturarv: 
Under 2012-2015 drev Tillva xtverket, pa  uppdrag av regeringen, 
pröjektet Hållbar destinationsutveckling (HDU)da r fem pilötregiöner 
arbetade med att ta fram öch utveckla expörtmögna destinatiöner. 
Syftet med pröjektet var att utveckla kunskap öm hur fö retag öch 
öffentliga örganisatiöner tillsammans kan utveckla ha llbara öch 
internatiönellt könkurrenskraftiga destinatiöner. Pröjektet resulterade 
bland annat i ölika exempel pa  hur man kan arbeta fö r att utveckla 
strategisk samverkan öch attraktiva prödukter fö r priöriterade 
utla ndska marknader utifra n ett tydligt ha llbarhetsperspektiv. 
  
I regleringsbrevet fö r 2016 fick Tillva xtverket ett nytt 
regeringsuppdrag att kömplettera de insatser fö r fler expörtmögna 
turistdestinatiöner söm genömfö rts med destinatiönsutvecklande 
insatser i tidiga skeden (HDU). Söm en förtsa ttning pa  HDU förmerade 
da  Tillva xtverket pröjektet Hållbar produktutveckling med fokus på 
natur- och kulturturism. Da r det tidigare pröjektet fökuserade pa  
utvecklingen av ha llbara turistdestinatiöner ur ett internatiönellt 
besö ksperspektiv, syftar det efterfö ljande till att utveckla attraktiva 
öch ha llbara besö ksupplevelser öch prödukter inöm natur- öch 
kulturturism utifra n internatiönella besö kares behöv öch krav. Till 
pröjektet har sju regiöner (av 33 sö kande aktö rer) valts ut att 
medverka enligt beslut i juni 2016. Pröjektet har ett tydligt 
ha llbarhetsfökus, utifra n samtliga tre ha llbarhetsdimensiöner. Flertalet 
pilöter arbetar med utveckling av leder, framfö rallt vandring öch 
cykling, da r öcksa  pilgrimsleder a terfinns.  
  
A ven öm pröduktutveckling utifra n naturupplevelser döminerar i 
pröjektet har a ven nya kulturprödukter tagits fram. Det handlar sa va l 
öm nya upplevelser inöm ett kulturreservat söm öm teknikutveckling 
fö r sta rkt fö rmedling. Fö r sju besö ksma l inöm Uppsala la n har s.k. 
augmented histöry tagits fram i samarbete mellan teknikfö retag öch 
kulturarvsspecialister. Ma nga fö retag arbetar redan i dag med att lyfta 
fram histöria öch kulturmiljö er i sina prödukter. Va r bedö mning a r att 
nya cykelleder öch vandringsleder kömmer att medfö ra ö kat intresse 
av kulturarvsupplevelser la ngs va gen, inte minst av sma skaliga 
kulturmiljö er, men öcksa  av det immateriella kulturarvet. 
 
Tillva xtverket öch Riksantikvariea mbetet har tillsammans identifierat 
ett behöv av att lyfta va rldsarven söm besö ksma l. Efter Tillva xtverkets 
beslut har pilötpröjektet ”Sta rka ett va rldsarv” pa bö rjats under 2019, 
med Regiön Dalarna söm pröjekta gare. Pröjektets syfte a r att, ur ett 
destinatiönsperspektiv, utveckla metöder fö r en samördnad 
va rldsarvs- öch besö ksna ringsutveckling. Arbetet ska utga  ba de fra n 
va rldsarvets universella va rden öch dess pötential fö r besö ksna ringen, 
söm en del i lökal öch regiönal utveckling. Va rldsarvet ska ses söm 
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resurs fö r samha llsutvecklingen öch inte ett hinder. Utga ngspunkten a r 
att testa öch anpassa Unescös verktygsla da World Heritage Sustainable 
Tourism Toolkit, fö r ö kad anva ndbarhet fö r alla svenska va rldsarv öch 
fö r andra kulturmiljö er av stö rre besö ksma lsintresse. Verktygsla dan 
ömfattar 10 ölika Höw-tö-guider, fra n strategier fö r turism till 
tillga nglighet öch möbilisering fö r pröduktutveckling kring va rldsarv. 
Pröjektet blir det fö rsta fullskaletestet av mödellen i landet, Unescös 
va rldsarvscenter a r mycket intresserad av att fö lja arbetet.  
 
Va rldsarvspilöten a r Tillva xtverkets fö rsta störa insats med 
kulturmiljö n i fökus. A ven ett bredare öch mer la ngsiktigt arbete har 
pa bö rjats fö r att bygga upp kömpetens öch na tverk fö r utveckling av 
kulturmiljö er söm en del av den turistiska infrastrukturen. Ha r inga r 
öcksa  att na rmare ringa in fö rutsa ttningarna fö r fö retagande med 
utga ngspunkt i kulturmiljö er.  Tillva xtverket samlar material, kunskap 
öch identifierar köntaktytör fö r en fö rstudie kring kulturturismens 
fö rutsa ttningar. Vi fö r bl.a. samtal med Sveriges hembygdsfö rbund, 
söm svarar fö r ma nga sma skaliga kulturmiljö er pa  landsbygden.  
 
Na r det ga ller arbetet med turism öch besö ksna ring har Tillva xtverket 
tagit initiativ till öch svarar fö r Besö ksna ringens myndighetsgrupp, 
da r 16 myndigheter inga r, da ribland Riksantikvariea mbetet. 
Myndighetsgruppen arbetar utifra n en gemensam strategi med sju 
fökusömra den. Den a r ett förum fö r erfarenhetsutbyte öch 
gemensamma initiativ, da r tva  eller flera myndigheter kan vara 
delaktiga. Ur myndighetsgruppen har till exempel sprungit ett 
pilötpröjekt kring va rldsarv, söm Tillva xtverket öch 
Riksantikvariea mbetet har initierat öch samfinansierar tillsammans 
med pröjekta garen Regiön Dalarna.  
 
Starka berö ringspunkter finns öcksa  mellan kulturarv, naturturism 
öch friluftsliv.  Ma nga turister rö r sig na rmast i ett landskap da r alla 
dessa ingredienser finns. Tillva xtverket har bl a ett na ra samarbete 
med Naturva rdsverket, vi a r bland annat samördnande myndighet fö r 
friluftslivsma let Ha llbar regiönal tillva xt öch landsbygdsutveckling. 
 
Utvecklingen av kulturmiljö er söm besö ksma l bö r vara ett gemensamt 
intresse fö r Tillva xtverket öch Riksantikvariea mbetet; arbetet behö ver 
utvecklas i na ra dialög mellan myndigheterna. Aktö rssystem öch 
finansiering av va rd, tillga ngliggö rande öch utveckling samt inte minst 
miljö ernas fö rutsa ttningar söm besö ksma l a r exempel pa  angela gna 
fra gör vid utveckling av kulturturism.  

 
1.1.2 Kulturella öch kreativa na ringar (KKN)  
O ver de senaste tiö a ren har en rad insatser riktats möt fö retag inöm 
kulturella öch kreativa na ringar i syfte att sta rka fö retagens 
könkurrenskraft samt bidra till en kulturdriven tillva xt. Satsningen har 
haft ett tydligt syfte att vara struktur- öch/eller systempa verkande. 
Genömfö randet har da rfö r skett utifra n ett brett urval av arbetssa tt, 
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genöm ölika kömbinatiöner av finansia rer samt i samverkan med 
flertalet myndigheter öch aktö rer - natiönellt, regiönalt öch lökalt.  
Denna satsning avslutades i december 2018. 
 
Under hö sten 2018 genömfö rdes en samlad utva rdering 4 av 
Tillva xtverkets arbete att stö dja fö retag inöm kulturella öch kreativa 
na ringar, da r bl a de genömfö rda insatserna kunde könceptualiserades 
under ett sammanha llande ramverk med tre spa r5 öch sju insatstyper6. 
Rappörten sammanfattar satsningens huvudsakliga resultat, effekter 
öch slutsatser enligt fö ljande: 
 
1. Satsningen har lyckats identifiera öch fa nga upp kritiska 

utvecklingstendenser samt behöv söm fanns i det natiönella, 
regiönala öch lökala arbetet med att utveckla kulturella öch 
kreativa na ringar  

2. Satsningen har lyckats initiera öch fö rsta rka samverkan med 
nyckelaktö rer öch bidragit till att definiera, avgra nsa öch etablera 
ömra det kulturella öch kreativa na ringar söm en bransch, da r 
kulturarv a r en av de niö definierade kategörierna. I detta ligger 
ba de att peka pa  vad söm a r en kulturell öch kreativ na ring, men 
öcksa  att via statistik öch kartla ggningar visa pa  dess betydelse fö r 
va rdeskapande öch sysselsa ttning, inte minst lökalt öch regiönalt 

3. Det har skett en kunskapshö jning via satsningen. Detta har skett 
ba de genöm framtagande av faktaunderlag öch kunskapsrappörter 
samt genöm utbildningsinsatser. Intervjuade branschaktö rer pekar 
pa  att detta bidragit till att sta rka dem i sin förmering öch givit ett 
sammanhang att verka inöm 

4. Genöm att finansiera kunskapshö jande insatser har satsningen 
öcksa  sta rkt det fö retagsfra mjande systemets fö rma ga att mö ta 
fö retagen inöm de kulturella öch kreativa na ringarna samt 
skapandet av nya öch branschspecifika förum fö r 
erfarenhetsutbyte 

5. De regiönala strategierna har pa verkat regiönernas syn pa  
kulturdriven tillva xt, da r kulturdriven tillva xt finns med söm en 
kömpönent i flera regiönala utvecklings- öch smart 
specialiseringsstrategier. Rappörten könstaterar att Tillva xtverkets 
insatser har bidragit till en kulturdriven tillva xt.  

 
Dessa rekömmendatiöner a r va gledande vid priöritering av insatser 
fö r att sta rka kulturmiljö ömra det i befintliga uppdrag öch prögram. 
 
 
 

                                                             
4 ”Utva rdering av Tillva xtverkets insatser fö r kulturella öch kreativa na ringar samt fö r regiönal 
kulturdriven tillva xt 2011–2017” 
5 Tre övergripande syften: kunskapsbyggande, korskopplande (sammankoppling av olika aktörer 
och kompetenser) och näringsfrämjande 
6 Sex insatstyper/aktivitetsinriktning: kartläggning/statistik/publikation, utbildning/nätverk, 
event/konferens, regional utveckling, branschutveckling/aktörsfrämjande, företagsfrämjande, 
utvärdering  
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1.1.3. Uppdragsteamet ”ö ppna upp na ringslivet” 
Teamets verksamhet besta r av ett antal specifika regeringsuppdrag 
söm adresserar samma eller delvis samma na ringspölitiska eller 
regiönalpölitiska utmaningar. Teamet arbetar framfö rallt med insatser 
fö r en inkluderande tillva xt, dvs. den söciala delen av 
ha llbarhetsaspekterna, fö r att skapa fö rutsa ttningar fö r att alla söm vill 
öcksa  ska kunna starta öch driva fö retag pa  likva rdiga villkör. Teamet 
besta r av ca 15 medlemmar fra n flera av myndighetens avdelningar 
öch har fö r avsikt att uppra ttha lla en helhetssyn, effektivitet öch 
synergier vid all hantering av fra gör söm berö r myndighetens arbete 
med ha llbar tillva xt ur ett söcialt perspektiv.  

Strategin ”Öppna upp!”, söm är en natiönell strategi för 
företagsfrämjande på likvärdiga villkor (2015–2020), lägger grunden 
för teamets arbete och det finns för närvarande ca. nio pågående 
uppdrag, som alla syftar till att på olika sätt ta vara på människors 
möjligheter, uppnå ökad grad av mångfald och samhällsdeltagande. 
Det handlar bl. a om att stödja utvecklingen av 
samhällsentreprenörskap och sociala företag, stärka jämställdheten i 
det regionala tillväxtarbetet, främja sysselsättning och företagande 
bland utrikes födda samt integrera människor på arbetsmarknaden.  

Genom dessa uppdrag erbjuder Tillväxtverket ett nationellt stöd och 
samordning av erfarenhetsträffar, framtagande av kunskap, 
kommunikationsmaterial och konsultstöd. Medel utbetalats till 
företagsfrämjande aktörer, ideella organisationer, regionalt 
utvecklingsansvariga aktörer, vilka genomför arbetet utifrån 
identifierade behov och utmaningar. Genom kontinuerligt lärande, 
kunskapsöverföring och dialoger mellan aktörer från olika 
organisationer har satsningarna ökat kunskapen om insatser för 
inkluderande tillväxt som en hävstång för hållbar tillväxt och även 
lyckats nå nya målgrupper. Nedan följer de huvudsakliga uppdragen: 
  
 Uppdrag att främja utrikes födda kvinnors företagande  
 Nationellt program för sysselsättningsfrämjande insatser genom 

arbetsintegrerade sociala företag (ASF). Avslutades i december 
2018 

 Uppdrag att främja nyanländas företagande i Sverige 
 Uppdrag att stödja utveckling av socialt entreprenörskap och 

sociala företag 
 Uppdrag att lämna förslag till hur hållbarhetsarbetet inom den 

regionala tillväxtpolitiken kan stärkas 
 Uppdrag att förbättra nätverk och kontakter på arbetsmarknaden 

för utrikesfödda kvinnor 
 Integration och mångfald i det regionala tillväxtarbetet 
 Utveckling av de regionala företagsstöden avseende jämställdhet, 

integration och miljö 
 Uppdrag att stödja det regionala arbetet för en jämställd regional 

https://tillvaxtverket.se/download/18.448d2df3160e422a573bc186/1516630421990/Fr%C3%A4mja%20utrikes%20f%C3%B6dda%20kvinnors%20f%C3%B6retagande%20%C3%84%202018-126-01.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.607baaf915a3b6cb296bc824/1488197812901/Uppdrag:%20nationellt%20program%20f%C3%B6r%20arbetsintegrerande%20sociala%20f%C3%B6retag%20dnr%2016-00494.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.607baaf915a3b6cb296bc824/1488197812901/Uppdrag:%20nationellt%20program%20f%C3%B6r%20arbetsintegrerande%20sociala%20f%C3%B6retag%20dnr%2016-00494.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.607baaf915a3b6cb296bc824/1488197812901/Uppdrag:%20nationellt%20program%20f%C3%B6r%20arbetsintegrerande%20sociala%20f%C3%B6retag%20dnr%2016-00494.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.7b2b44bc15a9374dc0e3cec0/1488901970827/Uppdrag:%20fr%C3%A4mja%20nyanl%C3%A4ndas%20f%C3%B6retagande%20i%20Sverige%20dnr%2016-02056.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.422ed23d1617209f936bbed/1518089861163/St%C3%B6dja%20utvecklingen%20av%20socialt%20entrepren%C3%B6rskap%20%C3%84%202018-257-01.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.422ed23d1617209f936bbed/1518089861163/St%C3%B6dja%20utvecklingen%20av%20socialt%20entrepren%C3%B6rskap%20%C3%84%202018-257-01.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.185beac5165583928b3c0a83/1535632823691/18-1265%20Uppdrag%20att%20l%C3%A4mna%20f%C3%B6rslag%20p%C3%A5%20hur%20h%C3%A5llbarh.arb%20inom%20den%20reg.tillv%C3%A4xtpol.%20kan%20st%C3%A4rkas.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.185beac5165583928b3c0a83/1535632823691/18-1265%20Uppdrag%20att%20l%C3%A4mna%20f%C3%B6rslag%20p%C3%A5%20hur%20h%C3%A5llbarh.arb%20inom%20den%20reg.tillv%C3%A4xtpol.%20kan%20st%C3%A4rkas.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.185beac5165583928b3c0a83/1535632823691/18-1265%20Uppdrag%20att%20l%C3%A4mna%20f%C3%B6rslag%20p%C3%A5%20hur%20h%C3%A5llbarh.arb%20inom%20den%20reg.tillv%C3%A4xtpol.%20kan%20st%C3%A4rkas.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.2f75e6901621f17d6fefae3/1521025398018/Uppdrag%20att%20f%C3%B6rb%C3%A4ttra%20n%C3%A4tverk%20och%20kontakter%20p%C3%A5%20arbetsmarknaden%20f%C3%B6r%20utrikes%20f%C3%B6dda%20kvinnor%20dnr%2018-430.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.2f75e6901621f17d6fefae3/1521025398018/Uppdrag%20att%20f%C3%B6rb%C3%A4ttra%20n%C3%A4tverk%20och%20kontakter%20p%C3%A5%20arbetsmarknaden%20f%C3%B6r%20utrikes%20f%C3%B6dda%20kvinnor%20dnr%2018-430.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.2f75e6901621f17d6fefae3/1521025398018/Uppdrag%20att%20f%C3%B6rb%C3%A4ttra%20n%C3%A4tverk%20och%20kontakter%20p%C3%A5%20arbetsmarknaden%20f%C3%B6r%20utrikes%20f%C3%B6dda%20kvinnor%20dnr%2018-430.pdf
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tillväxt  
Ett större genomslag på de nationella kulturmiljömålen, som specifikt 
går mot kulturmiljömålen 2 och 3, kan uppnås genom ökad synlighet 
och tydligare integrering av kulturmiljöområdet i ovanstående 
uppdrag. 
 
2. Avdelningen Regioner  
Avdelningen a r örganiserad i sex enheter öch ansvarar fö r att 
genömfö ra insatser söm sta rker ett aktivt regiönalt tillva xtarbete i 
landets alla regiöner i syfte att utveckla öch fö rba ttra fö rutsa ttningarna 
fö r dialög, samarbete öch la rande mellan ölika aktö rer pa  natiönell öch 
regiönal niva . Avdelningens prima ra ma lgrupp a r de regiönalt 
utvecklingsansvariga aktö rerna (RUA) i respektive regiön.  
 
Inöm avdelningen hanteras myndighetens fö rvaltande av EU:s 
regiönalfönder (ERUF)7 – a tta regiönala prögram, ett natiönellt 
prögram, ett Interreg-prögram8 samt fra gör kring regiönala 
fö retagsstö d, stö d till kömmersiell service öch fra gör kring 
landsbygdsutveckling.  
 
Kulturarv inga r i ma nga av EU:s pölitikömra den, da ribland regiönal 
utveckling. ERUF, söm fö r periöden 2014-2020 har en tötal budget pa  
ca 8 miljarder krönör, har i huvudsak finansierat investeringar i 
kömmunikatiöner, innövatiön, digitalisering öch fö retagande med 
kapacitet att skapa ba ttre fö rutsa ttningar fö r na ringsliv, fö retagare, 
böende öch besö kare i Sverige. Det finns da rmed göda mö jligheter att 
samfinansiera kulturmiljö insatser med medel fra n ERUF. Ett gött 
exempel a r Tillva xtverkets delfinansiering av pilötpröjektet ”en 
natiönell kulturarvsinkubatör pa  Götland” tillsammans med Ha llbara 
Götland öch Regiön Götland. Pröjektet drivs av Riksantikvariea mbetet 
tillsammans med Regiön Götland, Uppsala universitet öch Science Park 
Götland i syfte att under tre a r testa en inkubatör söm ska stimulera 
innövatiön öch entreprenö rskap köpplat till kulturarvssektörn öch 
med digital inriktning. Genöm att sammanköppla öffentliga 
institutiöners behöv, förskning öch expertis med innövatö rer öch 
blivande entreprenö rer a r ma let att nya digitala tja nster ska testas öch 
lanseras. Det kan handla öm allt ifra n tja nster söm gö r det enklare fö r 
allma nheten att uppleva öch fö rsta  kulturarvet till tekniska lö sningar 
söm underla ttar museernas arbete med att digitalisera öch 
tillga ngliggö ra sina samlingar. Det a r en natiönell insats söm kömmer 
rikta sig till samtliga regiöner i Sverige öch a ven berö ra de regiönalt 

                                                             
7 Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, är EU:s fond för regionalpolitiska projekt med 
mål att stärka ekonomisk och social sammanhållning i den Europeiska unionen.   
8 Interreg handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Sverige deltar i 14 av dessa 
strukturfondsprogram och de finansieras med pengar ur ERUF, där Tillväxtverket har en 
främjande roll. Inriktningen för Interregprogrammen är att lära tillsammans, hitta gemensamma 
lösningar på problem och överbygga gränshinder i syfte att skapa hållbar tillväxt och utveckling. 
EU:s regioner har liknande utmaningar och möjligheter som inte begränsas av landgränser. Fokus 
för programperioden 2014-2020 är: (i) forskning och innovation (ii) hållbara transporter (iii) 
gränsöverskridande arbetsmarknader och (iv) miljövänliga energikällor. 
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utvecklingsansvariga i regiönerna. 
Inga ngen till kulturmiljö arbete aktualiseras fra mst genöm det 
regiönala tillva xtarbetet öch i RUA:s framtagande av Regiönala 
utvecklingsstrategier – s.k. RUS:ar, da r kulturarv söm resurs fö r 
utveckling av entreprenö rskap öch fö retagande inöm t.ex. kultur- öch 
besö ksna ringen kan lyftas fram tydligare i syfte att bidra till det 
regiönala tillva xtarbetet. Ha r har Tillva xtverket göda mö jligheter att 
utveckla dialögen mellan RUA öch la nsstyrelserna fö r att synliggö ra 
kulturarvet söm resurs fö r utveckling öch tillva xt. Da  de flesta la n idag 
har regiönala kulturmiljö strategier - eller mötsvarande 
inriktningsdökument - kan dessa tydligare integreras i det mer 
samlade öch ö vergripande regiönala utvecklingsarbetet. Blir 
kulturmiljö strategierna med dess priöriteringar synliggjörda i den 
breda dialög- öch framtagandepröcessen kring RUS:en skulle 
utvecklingen av det regiönala kulturmiljö arbetet fa  en skjuts frama t 
samtidigt söm det kan gagna kulturmiljö n söm en ba de lökal öch 
regiönal attraktivitets- öch lökaliseringsfaktör. Riksantikvariea mbetets 
drivande öch samördnande röll har stör betydelse fö r att integrera 
kulturmiljö fra gan i regiönernas RUS öch beslutspröcesser öch uppna  
mer könkreta utvecklingseffekter. 

  
2.1 Enheten Regional tillväxt  
Regeringens natiönella strategi fö r ha llbar regiönal tillva xt öch 
attraktiönskraft 2015-2020 a r va gledande fö r alla söm arbetar 
natiönellt eller regiönalt fö r regiönal tillva xt. Strategin anger 
regeringens priöriteringar fö r den regiönala tillva xtpölitiken fram till 
2020, da r ”attraktiva miljö er öch tillga nglighet” a r en av fyra utpekade 
priöriteringar. Enheten hanterar fra gör kring regiönernas fö rma ga till 
strategiska va gval. Enheten ansvarar fö r verksamhet söm bidrar till 
dialog, samverkan och ökad kunskap hös ba de regiönalt 
utvecklingsansvariga, andra regiönala aktö rer samt statliga 
myndigheter. Regionala processer och regionalt tillväxtarbete a r 
enhetens kunskapsömra den. Enheten fa r öcksa  nya uppgifter öch 
uppdrag köpplat till O stersjö strategin9, O stersjö prögrammet10 öch va r 
röll söm kunskapsnöd fö r Interreg-prögrammen. Inöm enheten 
hanteras a ven de a rligen a terkömmande strategiska regiöndialögerna 
med landets alla regiöner s.k. SRA-dialöger. Vid dialögerna tas ölika 
ö vergripande utvecklingsfra gör upp köpplat till myndighetens analys 
av na ringslivsutvecklingen öch tillva xten i regiönen samt vilka 
eventuella behöv av insatser söm myndigheten kan se. Dialögerna 
fö rbereds genöm en bred intern pröcess, da r samtliga avdelningar öch 
enheter kan vara med öch bidra med inspel. Tidigare har bl.a. fra gör 
kring kulturella öch kreativa na ringar lyfts vid dialögmö tena under den 
tid da  myndigheten köördinerade flera uppdrag inöm ömra det. A ven 

                                                             
9 Östersjöstrategin, en av EU:s makroregionala strategier, är en vägledning och hjälp för att 
prioritera och samlas kring gemensamma insatser i Östersjöregionen. Strategin är en 
överenskommelse mellan medlemsstaterna i EU och Europeiska kommissionen om att fördjupa 
samarbetet mellan länderna runt Östersjön för att möta de gemensamma utmaningar som 
länderna i regionen står inför. 
10 ett av de tidigare nämnda 14 interreg-programmen 
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utvecklingsfra gör kring besö ksna ringen har hanterats pa  liknande sa tt. 
Inöm ramen fö r pa ga ende uppdrag öch utvecklingsarbete finns 
mö jlighet att synliggö ra fra gör kring kulturmiljö  söm utvecklings- öch 
tillva xtfaktör a n tydligare. 

 
2.2 Enheten Regional näringslivsutveckling  
Enheten ansvarar fö r att sta rka attraktiva miljö er fö r na ringslivets 
utveckling öch verksamheter söm sta rker kömmuner öch regiöners 
fö rma ga att skapa la ngsiktiga fö rutsa ttningar fö r na ringslivets 
utveckling. Enhetens kunskapsömra den a r: fra gör kring 
tillva xtskapande samha llsplanering, na ringslivsutveckling, regiönal 
kömpetensfö rsö rjning, kömmersiell service öch smart industri pa  
regiönal niva . A ven fra gör kring platsers öch örters attraktiönskraft 
inga r i enhetens arbetsömra de, da r kulturmiljö  söm resurs fö r regiönal 
attraktivitet kan fa  en tydligare plats i arbetspröcessen. Inöm teamet 
tillva xtskapande samha llsplanering bedrivs öcksa  arbete bl. a kring 
ha llbar stadsutveckling, da r Tillva xtverket tillsammans med 11 
myndigheter inga r i ra det fö r ha llbara sta der. I de fra görna finns redan 
en samverkan med Riksantikvariea mbetet etablerad. Det finns a ven tre 
specifika uppdrag söm syftar till att (i) sta rka fö retagsklimatet i 39 
kömmuner i nörra Sverige (ii) sta rka 30 landsbygdskömmuner med 
utmaningar öch (iii) sta rka 32 kömmuner med segregerade ömra den.  

 
2.3 Ny enhet 
Den 1 öktöber 2019 kömmer en ny enhet att etableras med sa rskilt 
ansvar fö r landsbygdsutveckling pa  lökal niva  (kömmuner), med 
mö jlighet att etablera tydligare köppling mellan landsbygdsutveckling 
kulturmiljö arbete öch regiönalt tillva xtarbete/na ringslivsutveckling.  

 
2.4 Enheten ÖKS 
Enheten hanterar EU-prögrammet Interreg, O resund-Kattegat-
Skagerrak (O KS). Tillva xtverket a r fö rvaltande myndighet öch har 
landsgemensamt sekretariat fö r detsamma. Prögrammet syftar till att 
bidra till ha llbar tillva xt i O resund-Kattegatt-Skagerrakregiönen 
genöm att stö dja gra nsregiönala pröjekt söm kan lö sa gemensamma 
samha llsma ssiga utmaningar. 

 
De fyra enheterna fö r de regiönala strukturföndsprögrammen ska fö lja, 
beskriva öch kömmunicera resultat av regiönala investeringar i 
aktuella la n öch regiöner öch genöm ett la nsansvar delta i det 
verksö vergripande arbetet med strategiskt regiönarbete samt 
genömfö ra de ölika regiönalföndsprögrammen. 
 
3. Avdelningen Förenkling 
Avdelningen arbetar med att gö ra det enklare att starta, driva öch 
utveckla fö retag. Detta sker genöm insatser fö r att fö rba ttra 
regelverken öch den service söm myndigheter öch kömmuner erbjuder 
fö retagen. Avdelningen utvecklar öcksa  webbplatserna verksamt.se 
öch Swedish Cleantech, da r fö retagen erbjuds en samlad införmatiön 
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samt e-tja nster fra n myndigheter. Inga ngen till kulturmiljö arbetet a r 
tydligast genöm de mö jligheter söm finns pa  verksamt.se att digitalt 
samla, synliggö ra öch sprida införmatiön av relevans fö r ömra det 
kulturarv/kulturmiljö .  
 
3.1 Enheten digital kommunikation  
Den digitala plattförmen, Verksamt.se, finns till fö r fö retagen öch 
erbjuder en samlad service fö r SME söm huvudsaklig ma lgrupp. Det 
inneba r att allt arbete sker i syfte att pa  ölika sa tt öch fö r ölika a ndama l 
na  ut till fö retag öch entreprenö rer. Verksamt.se finns i samtliga 
regiöner, har ett na ra samarbete med regiönala aktö rer öch samlar 
införmatiön öm branschörganisatiöner samt relevanta na tverk. 
Plattförmen skulle da rigenöm kunna fungera söm ett va rdefullt 
verktyg fö r att samla specifik införmatiön a ven inöm 
kulturmiljö ömra det.    

 
Med na rmast berö ring till kulturmiljö ömra det pa ga r fö r na rvarande ett 
arbete med att, i samarbete med könstna rsna mnden, uppdatera de 
natiönella branschguider fö r yrkespröfessiönella fö retag söm vill starta 
verksamhet inöm kreativa öch kulturella na ringar öch söm finns 
angivna pa  verksamt.se. Arbetet har döck begra nsade resurser öch 
understryker va rdet av att utförma ett uttalat samarbete med t ex 
Könstna rsna mnden öch Riksantikvariea mbetet fö r att na  mer 
kvalitativa resultat, ö kad delaktighet, inkluderande öch 
införmatiönsspridning a ven utanfö r största derna. 

 
4. Avdelningen Kunskapsutveckling 
Avdelningen arbetar fö r att sta rka Tillva xtverkets analys-, 
uppfö ljnings- öch utva rderingsfö rma ga samt fö r uppbyggnad av ett 
datalager söm kan anva ndas fö r mer datadrivna analyser. I 
Tillva xtverkets analysplan fö r 2019 framga r de priöriteringar söm har 
gjörts fö r att sta rka öch utveckla kunskap söm ska leda till fler va xande 
fö retag i hela Sverige. Dessa berö r i fö rsta hand arbetet inöm va ra sex 
resultatömra den men avdelningen har beredskap fö r att öcksa  snabbt 
kunna mö ta uppkömna behöv av dataunderlag öch analyser, till 
exempel vid regeringsuppdrag eller vid ömva rldsfö ra ndringar. 

 
Avdelningen genömfö r analyser öch sprider kunskap öm hur 
fö retagande kan leda till en ha llbar tillva xt utifra n regiönala 
fö rutsa ttningar. Fö retagens villkör öch verklighet öch 
Entreprenö rskapsbarömetern a r tva  störa undersö kningar. 
Tillva xtverket ansvarar a ven fö r turiststatistiken11, da r ömra dena 
böende öch inkvarteringsstatistik, ekönömi öch sysselsa ttning samt 
inkömmande besö kare a rligen undersö ks, analyseras öch publiceras. 

                                                             
11 (i) Inkvarteringsstatistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken 
(Statistikförordningen) 
(ii) Konsumentdata om svenskars resande som regleras via Europaparlamentets och Europeiska 
rådets förordning (EU) nr 692/2011 om europeisk statistik om turism 
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Kreametern12, söm a r statistik öch analys ö ver kulturella öch kreativa 
na ringars utveckling i Sverige, a r framtagen i samarbete med 
Myndigheten fö r kulturanalys, Myndigheten fö r tillva xtpölitiska 
utva rderingar öch analyser (Tillva xtanalys), Statens kulturra d samt 
Statistiska centralbyra n. Detta uppdrag avslutades i december 2018 
men statistiken kömmer att uppdateras a ven under 2019. Da refter 
finns det fö r na rvarande ingen plan fö r ytterligare arbete. Pa  
besta llning av uppdragsteamet ”ö ppna upp na ringslivet” pa ga r öcksa  
arbetet ”Ma ngfald i na ringslivet”, söm har fö r avsikt att under hö sten 
2019 presentera en rappört i syfte att tillhandaha lla faktabaserad 
införmatiön öm ma ngfalden i na ringslivet, söm a r en viktig 
fö rutsa ttning fö r ha llbar tillva xt, ha llbart samha lle öch söm kan 
fungera söm beslutsunderlag vid priöritering av ölika insatser.  

                                                             
12 Uppdrag ” att utveckla statistik för de kulturella öch kreativa näringarna”, UD2016/12789/ FH, 
14 juni 2016  
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