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1. Sammanfattning 
Riksantikvarieämbetet har tillhandahållit stöd i form av bland annat nätverksträffar, 

workshops och avstämningsmöten under tio myndigheters arbete med att ta fram 

vägledande strategier för kulturmiljö. 

Företrädare för nio av myndigheterna har intervjuats om stödet inom ramen för denna 

utvärdering. 

Möjligheten till spontant nätverkande med de andra myndigheterna lyfts fram som 

särskilt positivt med nätverksträffarna. Flera nämner att workshopen haft betydelse 

för deras interna förankring av kulturmiljöarbetet. 

Merparten av de intervjuade uppskattar den återkoppling de fått på strategiutkastet 

och de avstämningsmöten de haft med företrädare för Riksantikvarieämbetet. 

Flera kommenterar att arbetet med strategin har lett till att kulturmiljöfrågorna har 

fått en högre status och att man under arbetet med strategin har fått en bättre intern 

förankring av kulturmiljöfrågorna. 

Sammanfattningsvis är kommentarerna om det stöd som tillhandahållits under 

strategiprocessen övervägande positiva. De skillnader i nöjdhet som framkommer i 

intervjuerna tycks till stor del bero på projektledarens egen kompetens och därmed 

behov av stöd. De som uttrycker att de har omfattande egen kompetens inom 

kulturmiljöfrågor och/eller styrningsfrågor är de som förefaller vara minst nöjda med 

det stöd som tillhandahållits. 

Den sammanvägda bedömningen blir att Riksantikvarieämbetets mål med stödet har 

uppnåtts och att de stödinsatser som gjorts måste betecknas som lyckade, men att 

det finns en förbättringspotential som framför allt handlar om att ha mer dialog med 

myndighetsföreträdarna på ett tidigt stadium. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Riksantikvarieämbetet fick 2017 i uppdrag att stötta tio statliga myndigheter i deras 

arbete med att ta fram vägledande strategier för kulturmiljöfrågor. Arbetet 

organiserades i form av TVÄRS-programmet – tvärsektoriellt kulturmiljöarbete i staten, 

där Riksantikvarieämbetet tillhandahöll olika former av stöd till de tio myndigheternas 

arbete. 

Följande former av stöd tillhandahölls: 

Tematiska nätverksträffar med föreläsningar och gemensamt arbete där det gavs 

möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna. Tre nätverksträffar 

arrangerades mellan hösten 2018 och våren 2019 med syfte att ge stöd i arbetet med 

strategierna, erbjuda dialog och erfarenhetsutbyte, samt ge inspiration. 

Myndighetsanpassade workshopar som utifrån ett gemensamt upplägg anpassades 

efter respektive myndighets verksamhet i relation till strategiuppdraget. 

Workshoparna genomfördes med utgångspunkt i metodik som utvecklats inom 

TVÄRS-programmet. Syftet med workshoparna var att ge stöd i framtagandet av 

kulturmiljöstrategierna, bredda synen på kulturmiljöarbete, samt öka förmågan att 

översätta de nationella kulturmiljömålen till respektive myndighets egen verksamhet. 

Avstämningsmöten i dialogform på plats eller på distans, mellan TVÄRS-programmet 

och respektive arbetsgrupp inom myndigheterna. Syftet var att följa upp 

strategiprocessen och ge stöd till projektledningen. 

Återkoppling på utkasten till strategier med syfte att ge möjlighet att diskutera innehåll 

och upplägg med kulturmiljöspecialister utanför den egna myndigheten. 

2.2. Syfte 
I samband med avrapporteringen av detta uppdrag ville Riksantikvarieämbetet 

genomföra en mindre utvärdering av hur de strategiansvariga på de tio myndigheterna 

uppfattade det stöd och de aktiviteter som Riksantikvarieämbetet tillhandahöll. 

Riksantikvarieämbetets målsättning är att myndigheterna har upplevt stödet som 

samordnat, att insatserna bidragit till förståelse och översättning av de nationella 

kulturmiljömålen, att det bidragit till förankring av kulturmiljöarbetet i respektive 

myndighets ledning samt utvecklat samverkan och erfarenhetsutbyte mellan 

myndigheterna. 

Utvärderingen har gjorts av Love Lönnroth från Sonder AB. 
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2.3. Uppdraget att ta fram kulturmiljöstrategier 
Regeringen beslutade i juni 2017 att ge uppdrag till Boverket, Fortifikationsverket, 

Havs- och vattenmyndigheten (HAV), Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Statens 

fastighetsverk (SFV), Statens jordbruksverk, Sveriges geologiska undersökning (SGU), 

Tillväxtverket och Trafikverket att utarbeta vägledande strategier för respektive 

myndighets arbete med kulturmiljöfrågor. 

Syftet med regeringsuppdraget var att myndigheterna skulle utarbeta ett mer samlat 

och strategiskt förhållningssätt till hur deras verksamheter påverkar kulturmiljön och 

bidrar till de nationella kulturmiljömålen och att därigenom skapa bättre 

förutsättningar att tillvarata den potential som kulturmiljön utgör för ett hållbart 

samhälle. 

I samma beslut gav regeringen i uppdrag till Riksantikvarieämbetet att stödja och följa 

myndigheternas arbete med framtagandet och genomförandet av strategierna, 

genom metodstöd, samt genom att ansvara för en gemensam dialog och möjliggöra 

erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna i framtagande och genomförande av 

strategierna. 

2.4. Metod 
Utvärderingen har genomförts med hjälp av intervjuer med projektledare och andra 

medlemmar av projektgruppen för kulturmiljöstrategin inom respektive myndighet. Av 

de tio myndigheterna har Tillväxtverket avböjt att medverka i utvärderingen. 

Intervjuschemat finns i bilaga 1. 

En intervjuguide med öppna frågor har använts som grund för intervjuerna (bilaga 2).  
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3. Genomförande 

3.1. Intervjupersonerna 
Inom fem av myndigheterna var projektledaren sakkunnig inom kulturmiljöområdet 

och inom övriga myndigheter var det handläggare utan särskild sakkunskap inom 

kulturmiljöfrågor. 

I samtliga intervjuer medverkade projektledaren. I fyra intervjuer medverkade även en 

annan person från projektgruppen.  

3.2. Hur man arbetat med att ta fram strategin 
Flertalet intervjuade myndigheter har haft en projektgrupp som drivit arbetet med 

strategin, samt även en styrgrupp och i några fall en referensgrupp. Projektgrupperna 

har varit sammansatta av personer som representerar olika kompetensområden och 

avdelningar. Även styrgrupperna har varit sammansatta för att ha en representation 

från olika avdelningar som berörs av kulturmiljöstrategin. 

Flera av de intervjuade säger att de kommit igång under det senaste året med att 

skriva strategin och att man dessförinnan jobbat med att formera den interna 

projektorganisationen och förankra strategiarbetet. De intervjuade anser att 

regeringsuppdraget gav en väl tilltagen tidsram för att ta fram kulturmiljöstrategin. 

Några nämner att de jobbat mycket med hur kulturmiljöfrågorna ska komma in i den 

interna styrningen – i policydokument och ledningssystem. Andra nämner ett ganska 

omfattande internt förankringsarbete. 

3.3. Hur man uppfattat stödet från RAÄ 

3.3.1. Nätverksträffarna 
Intervjupersonerna har deltagit i minst två av tre nätverksträffar. Merparten av de 

intervjuade är positiva till det stöd de fått genom nätverksträffarna. Det som framför 

allt lyfts är värdet av att nätverka med de andra myndigheterna. Flera intervjupersoner 

hade önskat mer tid för spontant nätverkande under nätverksträffarna.  

Ett par av intervjupersonerna nämner att de hade velat ha mer homogena grupper 

och att de arrangerade en egen träff där HAV, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, SGU 

och Jordbruksverket deltog. Skälet till att ha en egen träff var att de ansåg att rollerna 

och mandaten i kulturmiljöfrågor är relativt lika. Även Samverkansforum nämns av ett 

par intervjupersoner som ett viktigt forum för samverkan kring kulturmiljöfrågor. 

Några intervjupersoner nämner att det var värdefullt att kulturdepartementet var 

representerat under första nätverksträffen eftersom det gav en förståelse för 

bakgrunden och syftet med strategiarbetet. 
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Ett par av de intervjuade hade velat ha en bredare diskussion under den första 

nätverksträffen om myndigheternas kulturmiljöarbete, begreppsapparat och legala 

frågor för att lägga en grund för den fortsatta processen med att ta fram strategierna. 

Även frågor om vad en strategi är och hur den kommer in i den statliga styrningen 

tycker några intervjupersoner borde ha tagits upp under första nätverksträffen. 

När det gäller värdet av innehåll och presentationer under nätverksträffarna är 

kommentarerna blandade. Några intervjupersoner är särskilt positiva till den andra 

nätverksträffen där man nämner presentationen av en representant från 

Statskontoret. Ett par av de intervjuade tycker att den tredje nätverksträffen med 

länsstyrelserna gav mest. Ett par intervjupersoner anser att länsstyrelserna borde ha 

varit med tidigare i processen. Andra intervjupersoner menar att de redan har god 

kunskap om styrning och samverkan med länsstyrelserna och att de inte fick ut något 

av dessa programpunkter. En av de intervjuade som själv saknade erfarenhet av 

strategiarbete framhåller att nätverksträff 2 var direkt avgörande för hur myndigheten 

kom att organisera sitt arbete med att ta fram kulturmiljöstrategin. 

Ett par intervjupersoner nämner mentimeterövningen under nätverksträff 2 och är 

negativa till den eftersom de tycker att den var förvirrande och inte gav något. Överlag 

är kommentarerna kring presentationerna mindre positiva än till möjligheten att 

nätverka med de andra myndigheterna. 

En intervjuperson framhåller att det var negativt att gruppdiskussionerna under första 

nätverkstillfället spelades in eftersom det gjorde att hen kände sig mindre fri att 

uttrycka sina åsikter. 

3.3.2. Workshopen 
Sju av de deltagande myndigheterna genomförde den myndighetsanpassade 

workshop som var en del av Riksantikvarieämbetets stöd inom TVÄRS. De som 

genomförde en workshop är i huvudsak positiva och tycker att det gav värde till deras 

myndigheter. 

Ett par intervjupersoner framhåller att workshopen bidrog till den interna 

förankringen av kulturmiljöarbetet. Intervjupersonerna är överlag nöjda med hur 

workshopen genomfördes och några påpekar att de tycker att Riksantikvarieämbetet 

var väl förberedda och hade läst in sig på myndigheten.  

En intervjuperson tycker att workshopen blev lite långrandig och hade velat ha mer 

tid till deltagarnas egen reflektion. En annan intervjuperson anser att de som 

genomförde workshopen från Riksantikvarieämbetet inte var tillräckligt insatta i 

myndighetens arbete och att den innehållsmässigt blev för tunn jämfört med deras 

behov. 

Intervjupersonerna från Boverket och SFV som inte genomförde workshopen 

hänvisar till att de redan hade genomfört interna övningar som fyllde samma funktion. 

Boverket framhåller att de uppfattar plan- och bygglagen som en bättre ingång till 
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kulturmiljöarbetet än kulturmiljölagen och att det var ett skäl för dem att avstå från 

workshopen. SFV framhåller att de redan hade genomfört ett omfattande arbete 

internt med riktlinjer för kulturmiljöfrågor, samt att timingen för workshopen inte var 

optimal för deras del. 

3.3.3. Återkoppling på strategiutkastet 
Av de intervjuade myndigheterna var det fem som tackade ja till att få återkoppling 

på strategiutkastet och fyra som tackade nej. De som fick återkoppling på 

strategiutkastet var i huvudsak nöjda. Ett par hade önskat att Riksantikvarieämbetet 

hade varit mer insatta i deras roll och vad de gör. En myndighet hde önskat att 

Riksantikvarieämbetet hade sett till att de olika myndigheternas strategier blev mer 

enhetliga.  

Av de som tackade nej till att få återkoppling på strategidokumentet var det två som 

angav att de inte såg att återkopplingen skulle vara tillräckligt värdeskapande och två 

som angav att deras respektive styrgrupp tagit beslut att avstå från återkoppling. 

Skälen till besluten var i ena fallet att de redan hade fått så mycket interna synpunkter 

som föranledde ändringar att de inte såg ett värde i att få ytterligare synpunkter, och 

i det andra fallet att de inte ville tillgängliggöra dokumentet externt medan det höll på 

att beredas. 

3.3.4. Avstämningsmöten 
Samtliga intervjuade myndigheter utom en har haft en eller flera avstämningsmöten 

under strategiprocessen, i huvudsak via skype. De intervjuade personerna är i stort 

sett positiva till avstämningarna. Kommentarer om avstämningarna är att de varit 

konstruktiva och varit ett bra stöd för att hålla igång processen eftersom arbetet 

pågick under lång tid. En av myndigheterna hade även en avstämning med en person 

från kulturdepartementet, vilket man framhåller gav tyngd åt arbetet internt.  

Ett par av myndigheterna tyckte inte att avstämningarna tillförde så mycket eftersom 

de hade god kunskap själva. Den myndighet som avstod från avstämningsmöten 

motiverar det med att de uppfattar att Riksantikvarieämbetet inte är tillräckligt insatta 

i deras arbete och att de kontaktpersoner man tidigare haft inte längre är kvar. 

3.3.5. Övriga kommentarer om stödet 
De intervjuade upplever i stort att nivån på stöd och de olika formerna av stöd har 

varit tillräckliga. En av myndigheterna hade velat ha en bättre samordning mellan 

arbetet med kulturmiljöstrategin och arbetet med världsarvsstrategin. En av 

myndigheterna hade önskat mer djupgående kritik och initierade diskussioner med 

Riksantikvarieämbetet om strategidokumentet. 

På frågan om stödet har uppfattats som samordnat från Riksantikvarieämbetets sida 

svarar samtliga intervjupersoner ja. 
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3.4. Övriga reflektioner 

3.4.1. Erfarenhetsutbytet med de andra myndigheterna 
Intervjupersonerna har upplevt att det varit positivt att utbyta erfarenheter med de 

andra myndigheterna. Några av myndigheterna tycker att det har varit värdefullt att 

träffa de övriga nio myndigheterna. Andra har haft mest utbyte av träffar i en mindre 

konstellation, vid sidan om nätverkträffarna. 

Några av intervjupersonerna framför önskemål om att Riksantikvarieämbetet även i 

fortsättningen arrangerar nätverksträffar för att följa upp arbetet med 

kulturmiljöstrategierna, medan andra intervjupersoner kommer att prioritera 

samverkan inom befintliga fora. Samverkansforum nämns, liksom de kontaktytor som 

redan finns mellan myndigheter som har likartade uppdrag och förutsättningar. 

3.4.2. Delar av arbetet med strategierna som varit särskilt 
utmanande 

Ett par av de intervjuade anger att gränsdragningen gentemot andra områden och att 

hitta rätt balans i strategin varit utmanande. Några av de intervjuade nämner att 

kulturmiljö är en perifer fråga inom myndigheten, vilket gör att det varit svårt att 

förankra frågan internt. En av myndigheterna nämner att deras breda verksamhet och 

många medarbetare innebär en särskild utmaning i den interna förankringen.   

En intervjuperson anger att man inom myndigheten saknar tillräcklig kunskap om 

kulturmiljöfrågor.  För en av myndigheterna har tiden varit en utmaning då det var en 

turbulent period när strategin togs fram. Ett par av de intervjuade anger att 

strategiarbetet inte inneburit någon utmaning för dem. 

3.4.3. Delar av arbetet med strategierna som varit särskilt 
värdeskapande 

Intervjupersonerna lyfter framför allt fram att arbetet med strategin har lett till att 

kulturmiljöfrågorna har fått en högre status och att man under arbetet med strategin 

har fått en bättre intern förankring av kulturmiljöfrågorna. Flera säger att strategin har 

gett en bättre riktning för det fortsatta kulturmiljöarbetet och synliggjort det arbete 

man redan gör. I ett fall planerar man att använda delar av strategidokumentet till en 

broschyr för att distribuera till medarbetarna i kunskapshöjande syfte. 

3.4.4. Övriga kommentarer 
Flera av de intervjuade uppskattar det stöd de fått av Riksantikvarieämbetet under 

strategiarbetet och att stödet varit professionellt och ändamålsenligt. Några av de 

intervjuade hade velat att frågan om de legala grunderna för kulturmiljöarbetet, samt 

integrering av kulturmiljöarbetet i myndigheternas ledningssystem hade lyfts 

tydligare. En intervjuperson anser att Riksantikvarieämbetet kunde ha gett tydligare 
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vägledning från början, bland annat för att klargöra vilka krav som kan ställas på en 

”vägledande” strategi inom kulturmiljö. 

Några av de intervjuade kommenterade mötet i november 2019 med forskare från 

Uppsala universitet och tyckte att det kom för tätt inpå det datum strategin skulle 

vara klar. De hade önskat ha mer tid att läsa de andras strategier och hellre haft mötet 

efter årsskiftet. En intervjuperson hade synpunkten att forskarna kunde ha varit mer 

pålästa om myndigheternas arbete och en annan intervjuperson hade önskat att det 

fanns utrymme för deltagarna att presentera sina strategier under mötet. En synpunkt 

från en intervju var att inbjudan till mötet i november var otydlig och att det var oklart 

vad man kunde förvänta sig av mötet. 
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4. Analys 
Sammanfattningsvis är kommentarerna om det stöd som tillhandahållits under 

strategiprocessen övervägande positiva. De skillnader i nöjdhet som framkommer i 

intervjuerna tycks till stor del bero på projektledarens egen kompetens och därmed 

behov av stöd. De som uttrycker att de har omfattande egen kompetens inom 

kulturmiljöfrågor och/eller styrningsfrågor är de som förefaller vara minst nöjda med 

det stöd som tillhandahållits. 

Det som samtliga intervjuade är överens om är värdet av nätverkande mellan 

myndigheterna. Flera av de intervjuade efterlyser mer spontant nätverkande och att 

nätverksträffarna skulle ha blivit bättre om man lämnat mer tid öppen för spontana 

samtal istället för att fylla på med styrda programpunkter. 

Intrycket av intervjuerna är att myndigheterna genomgående har haft en hög 

ambitionsnivå i arbetet med strategierna. Man har involverat relativt många personer 

både i projektgrupp och styrgrupp, samt genomfört en hel del interna 

förankringsaktiviteter. Ett sätt att få en ännu högre nöjdhet med stödet hade 

antagligen varit att involvera myndigheterna tidigt genom att till exempel genomföra 

intervjuer eller möten för att bättre ringa in deras behov. Kunskapsläget och 

erfarenheterna inom respektive myndighet och projektgrupp tycks skilja sig åt en hel 

del, vilket innebär att de haft olika behov och förutsättningar. Genom att fånga upp 

det tidigt och se till att till exempel ha utrymme för fler spontana samtal under 

nätverksträffarna hade de sannolikt upplevts som ännu mer värdeskapande. 

Riksantikvarieämbetets målsättning med stödet var att myndigheterna har upplevt 

stödet som samordnat, att insatserna bidragit till förståelse och översättning av de 

nationella kulturmiljömålen, att det bidragit till förankring av kulturmiljöarbetet i 

respektive myndighets ledning samt utvecklat samverkan och erfarenhetsutbyte 

mellan myndigheterna. Sammantaget är bedömningen att dessa mål har uppnåtts, 

särskilt för de myndigheter som har ett mindre utvecklat kulturmiljöarbete. Där har 

stödinsatserna varit väldigt värdefulla för att få en bättre förståelse och förankring av 

kulturmiljöfrågorna. 

Den sammanvägda bedömningen blir att de stödinsatser som gjorts måste betecknas 

som lyckade, men att det finns en förbättringspotential som framför allt handlar om 

att ha mer dialog med myndighetsföreträdarna på ett tidigt stadium. 
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Bilagor 

Bilaga 1, intervjuschema 
Havs- och vattenmyndigheten, Lennart Sorby, intervjuad 2019-11-18 

Skogsstyrelsen, Göran Lundh och Roger Nyqvist, intervjuade 2019-11-19 

Boverket, Otto Ryding och Suzanne Pluntke, intervjuade 2019-11-25 

Statens fastighetsverk, Lena Flodin och Erika Sjöberg, intervjuade 2019-11-26 

Fortifikationsverket, Ingela Andersson, intervjuad 2019-11-26 

Jordbruksverket, Mari Andersson, intervjuad 2019-11-26 

Statens geologiska undersökning, Kristian Schoning, intervjuad 2019-11-28 

Naturvårdsverket, Katrin Nilsson-Taylor, intervjuad 2019-11-29 

Trafikverket, Johan Bergkvist och Julia Litborn, intervjuade 2019-12-06 

 

Bilaga 2, intervjuguide 
Bakgrund 

Namn på intervjuperson(er) 

Titel/roller 

Arbetet med att ta fram strategin 

Vilka personer ingick i arbetet med att ta fram strategin för kulturmiljömålen? 

Hur drev ni arbetet med att ta fram strategin? 

Stödet från Riksantikvarieämbetet 

Deltog ni på nätverksträffar – om ja, var de ett stöd? Om nej, varför inte? 

Genomförde ni en myndighetsanpassad workshop – om ja, var den ett stöd? Om nej, 

varför inte? 

Fick ni återkoppling på strategiutkastet – om ja, var det ett stöd? Om nej, varför inte? 

Var avstämningsmötena ett stöd? Om ja, varför; om nej varför inte 

Har ni saknat någon form av stöd?  

Har ni upplevt stödet som samordnat? 

Övriga reflektioner 

Hur har ni upplevt erfarenhetsutbytet med de andra myndigheterna? 
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Finns det delar av arbetet med strategierna som varit särskilt utmanande? Varför det? 

Finns det delar av arbetet med strategierna som varit särskilt värdeskapande? Varför 

det? 

Övriga synpunkter och kommentarer 

 

 

 

 


