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Förord
Det är med stort engagemang som Riksantikvarieämbetet har tagit sig an uppdraget
att följa och stödja tio andra myndigheter att utarbeta vägledande strategier för
kulturmiljöfrågor. Det har varit ett intensivt och givande arbete. Den nära dialogen
med myndigheterna har gett ökade insikter om deras förutsättningar i
kulturmiljöarbetet och tillfört energi till utvecklingen av vår egen roll. Vi gläder
oss över det engagemang för kulturmiljöfrågorna som visats vid de berörda
myndigheterna under de dryga två år som arbetet pågått. Stort tack till alla berörda
för gott samarbete!
När vi summerar uppdraget i sin helhet kan vi konstatera att det inte bara resulterat
i tio strategier. Det utgör också en viktig milstolpe i en större förändring av
kulturmiljöarbetet där frågorna förflyttas från en sektors angelägenhet till att
involvera många fler. Kulturmiljö spelar roll för samhällsutvecklingen. De
historiska spåren i landskapet ger perspektiv på vår tid och bidrar med sociala,
miljömässiga och ekonomiska värden. De tio myndigheternas delansvar i
kulturmiljöarbetet öppnar nya möjligheter att ta tillvara denna potential. Det
tvärsektoriella förhållningssättet är en förutsättning för att nå de nationella
kulturmiljömålen och ett effektivt nyttjande av statens styrmedel.
Komplexiteten i flera av de frågor som statsförvaltningen hanterar kräver också att
vi utvecklar nya och innovativa verktyg och arbetssätt. Många av de stora
utmaningar som samhället står inför kräver samverkan mellan flera parter. Inom
ramen för uppdraget har vi därför strävat efter att utveckla metoder och praktiker
för en hållbar myndighetssamverkan. Jag vill rikta ett särskilt tack till Uppsala
universitet för värdefullt stöd i detta arbete.
Riksantikvarieämbetet tar nu sikte på nästa etapp. Vi ser fram emot fortsatt
samverkan för att fortsätta utveckla en tydlig roll- och ansvarsfördelning och för att
bidra till strategiernas implementering i myndigheternas verksamheter. För att de
synergier och överväganden som identifieras ska realiseras krävs det att alla vi som
på olika sätt påverkar kulturmiljön tillsammans tar oss an våra gemensamma
utmaningar. För Riksantikvarieämbetet kommer strategierna vara en viktig
utgångspunkt i den fortsatta samverkan med de tio myndigheterna och med
länsstyrelserna.

Lars Amréus
riksantikvarie
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Sammanfattning
Riksantikvarieämbetet har haft regeringens uppdrag att stödja och följa tio
myndigheters utarbetande av vägledande strategier för kulturmiljöfrågor.
Uppdraget delrapporterades i mars 2018. I denna slutrapport redovisar och
diskuterar Riksantikvarieämbetet hur myndigheten tagit sig an uppdraget, vad
arbetet har lett till samt lärdomar och slutsatser som framkommit i genomförandet.
Rapporten sammanfattar också de tio myndigheternas strategier och diskuterar dem
i förhållande till uppdragets utgångspunkter. I detta avseende utgör rapporten en
introduktion till strategierna där Riksantikvarieämbetet fokuserat på gemensamma
drag och centrala frågeställningar snarare än att återge en heltäckande
sammanställning av innehållet.
I rapportens avslutande kapitel redogör Riksantikvarieämbetet för hur myndigheten
avser utveckla sin verksamhet mot bakgrund av slutsatserna i denna rapport och de
behov som kommer till uttryck i myndigheternas strategier.

Riksantikvarieämbetets huvudsakliga
slutsatser:


Riksantikvarieämbetets arbete har uppfyllt regeringens intentioner att
stödja myndigheternas strategiarbete men det finns fortsatt behov av att
utveckla förmågan att vägleda myndigheterna i uttolkningen av de
nationella målen för kulturmiljöarbetet och hur dessa relaterar till
myndigheternas verksamheter. Riksantikvarieämbetet behöver fortsätta att
utveckla sin förmåga att delta i och leda samverkansinsatser.



Uppdraget har bidragit till att kulturmiljöfrågorna är mer samlade och
bättre förankrade i myndigheterna men det krävs fortsatt arbete för att
implementera de ambitioner som finns i strategierna och för att göra
lämpliga avvägningar mellan kulturmiljöfrågorna och andra
politikområden.



De samverkansforum som krävs för ett effektivt statligt kulturmiljöarbete
är i huvudsak redan etablerade men det finns behov av att tydliggöra vilka
av kulturmiljöarbetets utvecklingsområden som dessa avser att bidra till.
Myndigheterna har i sina strategier identifierat ett flertal
utvecklingsområden som kan utgöra startpunkten för sådana diskussioner.
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Miljömålssystemet har stor potential att förstärka kulturmiljöarbetet men
det krävs att kulturmiljöaspekterna förstärks och att kulturmiljöarbetets
sociala och ekonomiska hållbarhetsdimensioner tydliggörs också i andra
sammanhang för att nå genomslag för samtliga kulturmiljömål.



Det finns fortsatt behov av att utveckla samspelet mellan den nationella
och regionala nivån, både hos berörda myndigheter och hos
länsstyrelserna.



Det finns behov av att se över myndigheternas förutsättningar för
anslagsfördelning och möjligheter till samordning mellan olika anslag.
Vidare konstateras att det inom den statliga fastighetsförvaltningen behövs
utökade resurser för att förvalta skyddade kulturmiljöer.
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1. Inledning
Riksantikvarieämbetet fick i juni 2017 i uppdrag av regeringen att stödja och följa
tio myndigheters utarbetande av vägledande strategier för kulturmiljöfrågor.1 I
uppdraget har ingått att ansvara för gemensam dialog och möjliggöra
erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna under arbetet med att ta fram de
vägledande strategierna. I denna slutrapport redovisar och diskuterar
Riksantikvarieämbetet detta stöd och hur myndigheten tagit sig an uppdraget, vad
arbetet har lett till samt lärdomar och slutsatser som framkommit i genomförandet.
Rapporten sammanfattar också de tio myndigheternas strategier och diskuterar dem
i förhållande till uppdragets utgångspunkter.2 Förutom att redovisa uppdraget till
regeringen utgör rapporten ett viktigt underlag för Riksantikvarieämbetets fortsatta
arbete och stöd i myndigheternas implementeringsarbete.
De myndigheter som omfattats av uppdraget att utarbeta vägledande strategier för
kulturmiljöfrågor är Boverket, Fortifikationsverket, Havs- och vattenmyndigheten,
Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Statens fastighetsverk, Statens jordbruksverk,
Sveriges Geologiska Undersökning, Tillväxtverket och Trafikverket.

1.1 Rapportens disposition
I rapportens första kapitel ges en bakgrund till regeringens uppdrag och till de
ställningstaganden som Riksantikvarieämbetet utgått ifrån när stödet till de tio
myndigheterna utformats.
I kapitel två redovisas de insatser och aktiviteter som Riksantikvarieämbetet
genomfört inom ramen för uppdraget.
Rapportens tredje kapitel redovisar Riksantikvarieämbetets utvärdering av
genomförda stödinsatser.
Kapitel fyra innehåller en sammanfattning av de huvudsakliga dragen i
myndigheternas strategier med utgångspunkt i regeringens uppdrag.

1

Uppdrag till 10 myndigheter att utarbeta vägledande strategier för kulturmiljöfrågor. Ku2017/01563/KL.

2

Boverket (2019); Fortifikationsverket (2019); Havs- och vattenmyndigheten (2019); Jordbruksverket (2019);
Naturvårdsverket (2019); Sveriges geologiska undersökning (2019); Skogsstyrelsen (2019); Statens fastighetsverk
(2019); Tillväxtverket (2019); Trafikverket (2019).
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I kapitel fem diskuteras lärdomar, erfarenheter och frågeställningar som
aktualiserats under stödets genomförande liksom av de huvudsakliga dragen i
myndigheternas strategier.
I kapitel sex redovisar Riksantikvarieämbetet de slutsatser som myndigheten hittills
dragit av det genomförda uppdraget och hur detta kommer att omsättas i fortsatta
aktiviteter vid myndigheten.

1.2 Riksantikvarieämbetets utgångspunkter för
arbetet med uppdraget
Riksantikvarieämbetet har stora förväntningar kring uppdraget att tillsammans med
tio andra myndigheter ta fram strategier för kulturmiljöns förvaltning och
utveckling inom sina respektive verksamhetsområden. Om kulturmiljöns potential
ska tas till vara i samhällsutvecklingen är det inte bara önskvärt utan rentav
nödvändigt att många fler aktörer än idag involveras och tar större ansvar för
kulturmiljöns förvaltning, förstärker effekterna av varandras insatser och
samskapar nya värden.
Uppdraget är en del av statens utvecklade styrning där traditionella, vertikala
styrformer behöver kombineras med horisontella, mer nätverksliknande former för
att lösa komplexa samhällsutmaningar som saknar enkla, avgränsbara lösningar.
Myndigheten har utgått från att det kan upplevas som en krock att inom en
statsförvaltning som i praktiken är sektorsindelad integrera andras frågor i de egna
kärnverksamheterna. Såväl hos den myndighet som fått uppdraget att integrera ett
perspektiv som hos den sektorsmyndighet som traditionellt äger frågan.
För att bidra till utvecklingen mot ett mer samlat statligt kulturmiljöarbete har
Riksantikvarieämbetet internt prioriterat arbetet med uppdraget och den
tvärsektoriella utvecklingen. Myndighetens stödjande arbete har nedanstående
utgångspunkter.

1.2.1 Effektivare styrmedel
Kulturmiljölagen (1988:950) inleds med formuleringen ”Det är en nationell
angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön” och fortsätter därefter med att
”ansvaret för kulturmiljön delas av alla”.
De tio myndigheter som fått i uppdrag att ta fram strategier för sitt
kulturmiljöarbete bedriver alla verksamhet som påverkar kulturmiljö. Förutom
ansvar genom tillämpning av kulturmiljölagen (1988:950) har de att hantera hänsyn
till kulturmiljöaspekter med utgångspunkt i annan lagstiftning, till exempel
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miljöbalken (1998:808), plan- och bygglagen (2010:900), skogsvårdslagen
(1979:429) och minerallagen (1991:45). De styrmedel som myndigheterna förfogar
över, inte minst föreskrifts- och vägledningsarbete, har en central betydelse för att
realisera de nationella kulturmiljömålen.
Ansvarstagandet för kulturmiljön syns också i hanteringen av olika ekonomiska
styrmedel såsom stöd inom landsbygdsprogrammet, EU:s strukturfonder och
forskningsprogram3 samt i arbetet inom ramen för miljömålsarbetet och Agenda
2030.
Länsstyrelserna har en central roll i det tvärsektoriella kulturmiljöarbetet genom sin
uppgift att utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande och
verka för att nationella mål får genomslag i länet. De ska också inom myndighetens
ansvarsområde samordna de olika samhällsintressena och de statliga
myndigheternas insatser.4

1.2.2 Från sektorsspecifikt till tvärsektoriellt
förhållningssätt
Riksantikvarieämbetets arbetssätt bygger på ett synsätt att förändring sker stegvis,
snarare än genom ett radikalt kliv. Utvecklingen mot ett samlat tvärsektoriellt
kulturmiljöarbete måste få ta tid då det innefattar långsiktiga positionsförflyttningar
vad gäller såväl strukturella som kulturella aspekter.
De tio myndigheternas strategier för kulturmiljöfrågor kan ses som ett första steg.
Förutom ett framsteg i sig själva är de en typ av kartläggning och förståelse för
statens gemensamma kulturmiljöarbete. En sådan samlad bild kan på sikt
komplettera respektive myndighets enskilda strategi och öka förutsättningarna för
ett ännu större gemensamt ansvarstagande med definierade operativa insatser som
är strategiska och samordnade.

1.2.3 Utvecklad roll
Riksantikvarieämbetets uppgift att följa och stödja myndigheterna i deras ansvar att
ta fram strategier har inneburit stora möjligheter att identifiera och utforska en mer
coachande myndighetsroll. Något som förväntningarna i det dagliga arbetet inte
alltid tillåter, men som bedöms krävas inom ett utvecklat tvärsektoriellt
kulturmiljöarbete.

3

Riksantikvarieämbetet (2015a). s. 17-20.

4

Förordning 2017:868 med länsstyrelseinstruktion.
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Det egna lärandet har varit en viktig utgångspunkt i genomförandet av uppdraget
och parallellt med det externa stödet har Riksantikvarieämbetet haft ambitionen att
lära så mycket som möjligt om de andra organisationerna, deras verksamheter och
drivkrafter. De lärdomar som myndigheten kan dra, bidrar till att reda ut
otydligheter kring roll- och ansvarsfördelning som ofta förs fram av
kulturmiljöarbetets aktörer.

1.3 Bakgrunden till uppdraget
1.3.1 De nationella målen för kulturmiljöarbetet
I juni 2013 antog riksdagen nya nationella mål för kulturmiljöarbetet som
komplement till de nationella kulturpolitiska målen som beslutades 2009. Syftet
var att skapa goda förutsättningar för ett offensivt kulturmiljöarbete som aktivt
bidrar till ökad livskvalitet och att humanistiska perspektiv ges betydelse för
samhällsutvecklingen. I propositionen betonades att kulturmiljöarbetet spänner
över flera politikområden och att de nationella målen har en viktig funktion för att
vägleda arbetet hos samhällets olika aktörer.
Målen för det statliga kulturmiljöarbetet är att 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,



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

1.3.2 Ett offensivt och angeläget kulturmiljöarbete
I budgetpropositionen för 2014 betonade regeringen att Riksantikvarieämbetet
skulle ta en ledande roll i arbetet med de nya nationella målen för
kulturmiljöarbetet och den nya lagstiftningen. Detta resulterade i att myndigheten i
regleringsbrevet för 2014 gavs uppdraget "Ett offensivt och angeläget
kulturmiljöarbete".5 Uppdraget syftade till att kartlägga hur ansvariga myndigheter

5

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Riksantikvarieämbetet.
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arbetade för att bidra till uppfyllelsen av de nationella kulturmiljömålen och hur
Riksantikvarieämbetet utifrån sitt överinseendeuppdrag avsåg att regelbundet följa
upp målens uppfyllelse. I uppdraget ingick även att belysa och analysera samspelet
mellan den nationella, regionala och kommunala nivån.
Uppdraget redovisades till regeringen i två rapporter. I den första redovisades en
nulägesanalys över hur kulturmiljöarbetet utvecklas och vilka utmaningar som
finns inom området.6 De övergripande slutsatserna var följande:

6



Kulturmiljöarbetets utgångspunkter behöver beskrivas på ett nytt sätt
Kulturmiljöarbetet behöver utgå från en inkluderande kultursyn och ett
mångdimensionellt perspektiv. Vidare måste det beskrivas som
tvärsektoriellt. Sju statliga myndigheter har vid sidan om
Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna ett mer uttalat delansvar.
Utgångspunkten måste också vara att utveckla dialogen med civilsamhället
som en förutsättning för måluppfyllelse.



Samspelet mellan nationell, regional och kommunal nivå behöver
utvecklas
Kulturmiljöarbetets olika roll- och ansvarsfördelningar anses av många
vara otydliga. Nationella myndigheter uppfattar inte alltid att de har
uppdrag att hantera kulturmiljöuppgifter och länsmuseernas incitament för
att bedriva strategiskt kulturmiljöarbete är svagt genom att
resurstilldelningen är osäker. De nationella myndigheterna behöver
utvecklas i sin roll att vägleda länsstyrelserna i den del av
kulturmiljöarbetet som vilar på dem. Genomslaget för kulturmiljöarbetet
som en tvärsektoriell angelägenhet är svagt även på länsstyrelserna vilket
kan påverka möjligheten att stärka det kommunala kulturmiljöarbetet.



Regionala nivån behöver samverka och verksamhetsutveckla
Insatser mellan länsstyrelser samordnas inte i tillräcklig omfattning.
Uppfattningarna om såväl målen som insatser för att nå dessa skiljer sig
mellan länsstyrelser. En högre grad av samordning behövs för att öka
möjligheterna att nå större effekt i kulturmiljöarbetet. Förutsättningar för
samverkan på regional nivå upplevs som otydliga. Detta beror delvis på
oklara uppfattningar om vad samverkan är och kan syfta till. Museernas
uppdragsverksamhet och osäkra resurser upplevs som ett hinder för
samverkan och det finns oklarheter i museernas uppdrag från
huvudmännen om hur relationen till länsstyrelserna och kommunerna ska
se ut. Den regionala variationen är stor.

Riksantikvarieämbetet (2015a).
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Det finns goda förutsättningar att utveckla kulturmiljöarbetet
Fler nationella myndigheter än de som har uttalade uppdrag anser att de
kan bidra till måluppfyllelsen. Flera myndigheter efterfrågar också
utvecklad samverkan med Riksantikvarieämbetet vilket visar att de anser
att frågan är angelägen. Det finns tydligt uttryckta ambitioner hos
länsstyrelser och museer att utveckla verksamhet, samverkan och stärka det
kommunala kulturmiljöarbetet.

1.3.3 Regeringens proposition Kulturarvspolitik
I februari 2017 överlämnades propositionen Kulturarvspolitik till riksdagen.7
Regeringen framhöll vikten av att kulturmiljö tillvaratas som resurs och att den
dialog utvecklas som kulturmiljöarbetet kan bidra till för att nå övergripande
hållbarhetsmål. Det poängterades även att kulturmiljöer och kulturmiljöarbetet
erbjuder möjligheter att stärka alla tre dimensioner av hållbar utveckling.
I propositionen konstaterades även att kulturmiljöfrågorna är utpräglat
tvärsektoriella och berör många olika politikområden. Vidare utvecklades att
Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för uppfyllelsen av
målen för kulturmiljöarbetet men ett flertal andra myndigheter genom såväl
formella som informella styrmedel har delansvar för kulturmiljön och därför bör
vara involverade i och ta ansvar för kulturmiljöns förvaltning och utveckling. I
propositionen belystes också att kulturmiljöarbetet behöver inkluderas tidigt i
processer och att de instrument som ingår i kulturmiljöarbetet behöver tillämpas
effektivt såväl lokalt och regionalt som nationellt. Kunskapen om kulturmiljön och
dess betydelse för utvecklingen inom olika samhällsområden behöver även
fördjupas.
För att den potential som kulturmiljöfrågorna har att bidra till samhällsbygget ska
realiseras, bedömde regeringen att ett antal berörda myndigheter borde utarbeta ett
mer samlat och strategiskt förhållningssätt till hur deras verksamheter påverkar
kulturmiljön och bidrar till de nationella kulturmiljömålen. Regeringen uttryckte
även behov av att finna nya sektorsövergripande former för samverkan mellan
aktörer som på olika sätt är aktiva inom eller har påverkan på kulturmiljöarbetet
eller de faktiska kulturmiljöerna.

7

Proposition 2016/17:116.

13

Slutrapport: Uppdrag att stödja tio myndigheters utarbetande av vägledande strategier för
kulturmiljöfrågor

2. Riksantikvarieämbetets arbete
med uppdraget
I detta kapitel redovisas de insatser och aktiviteter som Riksantikvarieämbetet
genomfört i uppdraget att stödja och följa de tio myndigheternas framtagande av
vägledande strategier för kulturmiljöfrågor.

2.1 Kartläggning av stödbehov
Ett initialt steg i Riksantikvarieämbetets arbete med uppdraget var att göra en
kartläggning av myndigheternas behov av stöd. Kartläggningen, som genomfördes
under hösten 2017 och vintern 2018, startade med en gemensam workshop om
uppdraget och en enkät om myndigheternas kulturmiljöarbete och
omhändertagande av uppdraget. Resultaten från kartläggningen utgjorde underlag
till Riksantikvarieämbetets delrapportering av uppdraget.8
I korthet visade kartläggningen behov av såväl generellt som myndighetsanpassat
stöd. Myndigheterna var främst angelägna om att bättre förstå hur de nationella
kulturmiljömålen ska förstås och tillämpas i relation till den egna verksamheten,
men det framkom också behov av nätverkande och dialoger kring gemensamma
teman samt ett mer allmänt hållet och pådrivande stöd i processen att ta fram en
strategi. Myndigheterna framförde även önskemål om att Riksantikvarieämbetet
ska fortsätta att stödja implementering och genomförande av strategierna.

2.2 Programmet för tvärsektoriellt
kulturmiljöarbete i staten (TVÄRS)
För att möta de stödbehov som framkommit av kartläggningen, utifrån de
utmaningar och möjligheter som redovisats för kulturmiljöarbetet, etablerade
Riksantikvarieämbetet programmet för tvärsektoriellt kulturmiljöarbete i staten
(TVÄRS). Programmet innebär en kraftsamling och en tydlig intern prioritering att
se till helheten i det statliga kulturmiljöarbetet. Programmet väntas pågå till och
med 2021 då målet är att det resulterat i förhållningssätt, former och arbetsmetoder
för ett förnyat, sektorsövergripande kulturmiljöarbete.

8

Riksantikvarieämbetet (2018a).
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Programmets vision är att ”Statliga myndigheter har ett strategiskt förhållningssätt
till de nationella kulturmiljömålen och tar till vara kulturmiljöns potential för ett
hållbart samhälle”.
Följande mål för programmet leder mot visionen:


Myndigheterna har kunskap om målen för kulturmiljöarbetet och vet hur
den egna verksamheten bidrar till dessa.



Kulturmiljöaspekter finns med tidigt i varje myndighets olika processer
och är integrerade i beslutsfattande och verksamhet.



Det finns fungerande samverkan mellan olika myndigheter genom
informationsutbyte, dialog och erfarenhetsutbyte.



Det finns goda förutsättningar för att göra avvägningar mellan de olika
politikområden som myndigheterna verkar inom.



Samverkan utnyttjas även för att nå måluppfyllelse inom respektive sektor.



Riksantikvarieämbetets stöd till de andra myndigheterna är relevant för
deras arbete och bidrar till att de kan uppfylla sina mål.

Utöver att driva Riksantikvarieämbetets del i uppdraget att stödja de tio
myndigheterna ska programmet även utveckla Riksantikvarieämbetets agerande för
Agenda 2030 och miljökvalitetsmålen.
Det stödjande arbetet till de tio myndigheterna genomförs inom ramen för
programmet och tar utgångspunkt i de behov som framkom i kartläggningen.
Samtliga myndigheter har erbjudits följande stöd:


Nätverksträffar. Seminarier och workshops för de tio myndigheterna
kring gemensamma teman för att skapa dialog och erfarenhetsutbyte.



Myndighetsanpassade workshops. Workshops som utifrån de nationella
kulturmiljömålen anpassades och fokuserade på en enskild myndighets
verksamhet i relation till strategiuppdraget.



Dialogmöten. Avstämningsmöten, på plats eller på distans, mellan
medarbetare i TVÄRS programgrupp och respektive myndighets
kontaktpersoner för uppdraget. Syftet var att följa upp och diskutera
processen samt fånga upp eventuella behov av fördjupande insatser.



Återkoppling på utkast. Genomläsning av och återkoppling på utkast till
strategier. Genomfördes av berörda medarbetare inom
Riksantikvarieämbetet med särskild kunskap om den aktuella
myndighetens verksamhet.
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Konferens och workshop i samband med strategiernas färdigställande.
Syftet var att samla nyckelaktörer efter att strategierna färdigställts för att
gemensamt utforska, identifiera och diskutera nästa steg i genomförandet
av myndigheternas strategier samt att introducera ett strukturerat sätt att
förhålla sig till tvärsektoriell samverkan.

I följande avsnitt beskrivs Riksantikvarieämbetes stödinsatser mer utförligt.

2.2.1 Nätverksträffar och dialoger
För att stödja myndigheterna har Riksantikvarieämbetet under hösten 2018 och
våren 2019 anordnat tre myndighetsövergripande nätverksträffar. Träffarna syftade
specifikt till att ge inspiration i myndigheternas kulturmiljöarbete, erbjuda dialog
och erfarenhetsutbyte kring teman som samtliga myndigheter skulle ha möjlighet
att relatera till samt generellt att öka förutsättningarna för samspel och samverkan.
Vid träffarna genomfördes seminarier och workshops kring de nationella
kulturmiljömålen, styrning och ledning samt kulturmiljöarbetet inom
länsstyrelserna. Riksantikvarieämbetet har dokumenterat nätverksträffarna och de
diskussioner som fördes.9 Nedan redogörs för de huvudsakliga dragen.

Nätverksträff 1. Tema: De nationella kulturmiljömålen,
18 september 2018
Deltagare: Kontaktpersoner från Boverket, Fortifikationsverket, Havs- och
vattenmyndigheten, Statens Jordbruksverk, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen,
Statens fastighetsverk, Sveriges geologiska undersökning och Trafikverket. På
plats var även representanter från Kulturdepartementet och Riksantikvarieämbetet.
Särskilt inbjudna var representanter från Jämställdhetsmyndigheten och
Länsstyrelsen på Gotland. Tillväxtverket deltog inte.
Vid den första nätverksträffen lyftes goda exempel på hur det är möjligt för
myndigheter att integrera andra perspektiv till verksamheten än
”kärnverksamhetens”. Trafikverket presenterade hur de arbetat med att översätta de
nationella kulturmiljömålen till sin verksamhet. Länsstyrelsen på Gotland
medverkade och diskuterade hur de resonerat och arbetat när de tagit fram sin
regionala strategi för att uppnå kulturmiljömålen.
Representanter för Jämställdhetsmyndigheten var särskilt inbjudna för att
presentera lärdomar från det tioåriga arbetet med jämställdhetsintegrering. En
framgångsfaktor i deras verksamhet har varit att arbeta problembaserat. Under

9

Riksantikvarieämbetet (2018b); Riksantikvarieämbetet (2018c); Riksantikvarieämbetet (2019b)
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deras ledning fick därför deltagarna vid nätverksträffen pröva att tillämpa en
problembaserad metod för att integrera de nationella kulturmiljömålen i respektive
verksamhetsområde.
Riksantikvarieämbetet presenterade TVÄRS-programmet och redogjorde för hur
myndigheten planerade för det fortsatta arbetet. Slutligen följde en gruppdiskussion
med avstamp i två frågeställningar som deltagarna fått möjlighet att förbereda.
Vilka målbilder har myndigheterna för sitt strategiarbete? och Vad innebär en
vägledande strategi? Grupperna fick här möjlighet att diskutera hur arbetet med
strategierna lagts upp inom respektive myndighet och vilka framgångsfaktorer
respektive svårigheter de identifierat i arbetet.

Nätverksträff 2. Tema: Styrning och ledning, 12 december 2018
Deltagare: Kontaktpersoner från Boverket, Fortifikationsverket, Havs- och
vattenmyndigheten, Statens Jordbruksverk, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen,
Statens fastighetsverk, Sveriges geologiska undersökning och Trafikverket. På
plats var även representanter från Kulturdepartementet och Riksantikvarieämbetet.
Särskilt inbjudna var representanter från Statskontoret och CANEA Partner Group
AB. Tillväxtverket deltog inte.
Den andra nätverksträffen fokuserade på utmaningen med integreringen av
strategin för kulturmiljöfrågor i myndigheternas interna styr- och ledningssystem.
Som introduktion hade Riksantikvarieämbetet anlitat CANEA Partner Group AB
och bjudit in Statskontoret för att presentera konkreta tips för att synliggöra och
föra in kulturmiljöaspekter i kärnverksamhet och ledningssystem. Riksantikvarien
bidrog med Riksantikvarieämbetets bild av kulturarvets roll i samhället, vikten av
kultursyn i samhällsbygget och den tvärsektoriella utmaningen.
I grupper diskuterades frågorna: Varför är det svårt att förankra strategiarbetet?
Vad är viktigast för att kulturmiljöstrategin får genomslagskraft? Hur förankras
strategiarbetet i nuläget? Vad behövs för att få till styrningen mot de nationella
kulturmiljömålen? Vilken strategi eller målområde kan vara förebild för
myndighetens kulturmiljöstrategi?
I ett avslutande pass presenterade respektive myndighet sitt pågående arbete med
strategierna och gavs utrymme att ge och få feedback från övriga deltagare.

Nätverksträff 3. Tema: Kulturmiljöarbetet inom länsstyrelserna,
9 april 2019
Deltagare: Kontaktpersoner från Boverket, Fortifikationsverket, Havs- och
vattenmyndigheten, Statens Jordbruksverk, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen,
Statens fastighetsverk, Sveriges geologiska undersökning, Tillväxtverket och
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Trafikverket. På plats var även representanter från Kulturdepartementet,
länsstyrelsernas kulturmiljöforum och Riksantikvarieämbetet.
Den tredje nätverksträffen arrangerades i samverkan mellan Riksantikvarieämbetet
och länsstyrelsernas Kulturmiljöforum. Inför träffen hade myndigheterna tagit fram
frågeställningar som var kopplade till uppdraget och samarbetet mellan de centrala
myndigheterna och länsstyrelserna inom kulturmiljöområdet. Frågeställningarna
utmynnade i fyra områden som introducerades av länsstyrelsernas representanter
och som problematiserades och diskuterades i gruppdiskussioner:


Kulturmiljön som miljöaspekt. Kulturmiljö i mål och lagar. Avvägning
mellan intressen i plan- och prövningsprocesser.



Förvaltning av kulturmiljön. Skyddade och oskyddade områden –
värden, roller och ansvar. Ägande och organisation – process och
konsekvenser vid avyttring.



Kulturmiljön som resurs. Att använda och utveckla kulturmiljön på ett
miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt.



Nationell/regional överblick. Kännedom om olika värden, ansvar och
förutsättningar. Samordning och samplanering av kunskaper, resurser och
insatser.

Löpande dialog och uppföljning med de enskilda myndigheterna
Utöver ovanstående nätverksträffar har enskilda möten genomförts löpande och vid
ett flertal tillfällen mellan Riksantikvarieämbetet och de tio myndigheternas
kontaktpersoner/arbetsgrupper. Syftet med dessa var främst att följa upp arbetet
och diskutera processen samt fånga upp eventuella behov av fördjupande insatser.
Direkta kontakter mellan myndigheterna och olika kompetenser inom
Riksantikvarieämbetet har också förekommit på initiativ från några av
myndigheterna. Till exempel har tolkning av kulturmiljöbegreppet diskuterats med
Riksantikvarieämbetets verksjurister vid ett flertal tillfällen.

2.2.2 Myndighetsanpassade workshops
I kartläggningen av myndigheternas behov av stöd framförde flertalet av
myndigheterna ett behov av att diskutera hur de nationella kulturmiljömålen ska
förstås och tillämpas i relation till den egna ”kärnverksamheten”. För att möta detta
utvecklade Riksantikvarieämbetet därför ett koncept för myndighetsanpassade
workshops.10 Workshoparna erbjöd myndigheterna att på ett mer specifikt sätt öka

10

Riksantikvarieämbetet (2019a).
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förmågan att översätta de nationella kulturmiljömålen till sitt eget
verksamhetsområde samt bredda förståelsen av kulturmiljöarbetet i sin helhet. Med
workshoparna ville Riksantikvarieämbetet även bidra till myndigheternas
förankring av uppdraget inom den egna verksamheten.
Sju av tio myndigheter valde att genomföra workshopen; Fortifikationsverket,
Havs- och Vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Sveriges Geologiska
Undersökning, Skogsstyrelsen, Statens Jordbruksverk och Trafikverket. De
myndigheter som avböjde gjorde det med motivering att workshopens målsättning
inte passade in i den fas deras interna arbete befann sig i under hösten 2018. Vid ett
senare tillfälle, i juni 2019, deltog Riksantikvarieämbetet vid ett arbetsmöte som
Tillväxtverket anordnade.
Förberedelserna inför workshoparna gjordes i dialog mellan Riksantikvarieämbetet
och respektive myndighets kontaktperson. Riksantikvarieämbetet medverkade med
samtalsledare och ett par medarbetare med erfarenhet av respektive myndighets
ansvarsområden. De flesta myndigheter satte samman deltagargrupper bestående
av personer med olika funktioner och kompetens relaterat till verksamhetens
kulturmiljöarbete. Förutom myndighetens kulturmiljöfunktioner deltog
medarbetare inom verksamhetsområden som påverkar kulturmiljöer (till exempel
fastighetsförvaltning, miljömålsarbete, utvecklingsprojekt). Vid de flesta
workshopar deltog även någon avdelnings- och enhetschef.

2.2.3 Återkoppling på utkast
Myndigheterna erbjöds stöd i form av att medarbetare på Riksantikvarieämbetet
kunde ge återkoppling på utkast till strategidokumenten. Syftet var i första hand att
ge de ansvariga en möjlighet att diskutera innehåll och upplägg med
kulturmiljöspecialister utanför den egna myndigheten. Sex myndigheter valde att få
återkoppling på sina utkast: Boverket, Fortifikationsverket, Havs- och
Vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen, Tillväxtverket och Trafikverket. I huvudsak
fokuserade läsarnas återkoppling på om dokumentet svarade mot de krav som
ställts upp i regeringsuppdraget. Återkopplingen gavs bland annat i form av
konkreta förslag på i vilka avseenden strategierna kunde utvecklas vidare.

2.2.4 Konferens och workshop i samband med
strategiernas färdigställande 6-7 november 2019
Deltagare: Boverket, Fortifikationsverket, Havs- och vattenmyndigheten,
Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Statens fastighetsverk, Statens jordbruksverk,
Sveriges geologiska undersökning och Trafikverket. Deltog gjorde även
representanter från 17 länsstyrelser och tre regioner, från Kulturdepartementet,
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Finansdepartementet och Näringsdepartementet, forskare från Uppsala universitet
samt ca 15 personer från Riksantikvarieämbetet. Tillväxtverket deltog inte.
Konferensen och workshopen genomfördes med syftet att samla nyckelaktörer
efter att strategierna färdigställts för att gemensamt utforska, identifiera och
diskutera nästa steg i genomförandet. Ambitionen med konferensen och
workshopen var dels att ta fram konkreta frågeställningar för fortsatt samverkan
och dels att introducera ett strukturerat sätt att förhålla sig till tvärsektoriell
samverkan genom att tala om samverkan som koordination, kollaboration och
konsultation. För att påbörja en sådan omfattande och kritiskt viktig process tog
Riksantikvarieämbetet stöd i externa facilitatorer med ett forskningsbaserat
förhållningssätt till tvärsektoriell samverkan i form av två forskare från Uppsala
universitet.
Konferensen föregicks av intervjuer med representanter för de tio myndigheterna
och en förworkshop med deltagare från Fortifikationsverket, Naturvårdsverket,
Skogsstyrelsen, Statens fastighetsverk, Statens jordbruksverk, Sveriges geologiska
undersökning och Trafikverket. Syftet med dessa insatser var att identifiera
områden myndigheterna under arbetet med sina strategier kunnat urskilja som
angelägna att samverka om framöver.

Konferensens upplägg
Konferensen inleddes med ett anförande av Helene Öberg, statssekreterare på
Kulturdepartementet, som bland annat talade om Kulturdepartementets
förväntningar och om synen på fortsatt konstruktiv samverkan som den mest
kraftfulla möjligheten för att uppnå de nationella kulturmiljömålen.
Riksantikvarie Lars Amréus talade därefter om kulturmiljöns roll i
samhällsutvecklingen samt Riksantikvarieämbetets syn på samverkan i definitioner
av kollaboration, koordination och konsultation. Därefter följde ett dialogsamtal på
temat tvärsektoriell samverkan mellan tio generaldirektörer och i vissa fall deras
ställföreträdande.
Före lunch presenterade forskare från Uppsala universitet förhållningssättet IBA11
för att ge samtliga deltagare samma förutsättningar inför workshopen. Efter lunch
tog workshopen vid och avslutades vid lunch dagen efter.
Deltagarna blev introducerade till de tio områden som framkommit i intervjuerna
och i samband med förworkshopen. Därefter fick alla deltagare gemensamt ”rösta”
fram samverkansområden de kände engagemang inför för att sedan arbeta i grupp

11

Westin, M., Calderon, C., & Hellquist, A. (2016).
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kring dessa. De sju fokusområden som valdes var Kompetensförsörjning och
ledningssystem, Helhetssyn landskap, Kalibrering av lagtillämpning, Kulturmiljö i
Agenda 2030 och miljömålssystemet, Informationsförsörjning, Målkonflikter och
synergier samt Bevara, använda och utveckla kulturmiljöer.
Mot slutet av workshopen hade följande frågeställningar för fortsatt samverkan
formulerats:


Hur kan vi tillsammans effektivt tillgängliggöra relevant
kulturmiljöinformation som tillgodoser samhällsplaneringens behov?



Hur kan vi tillsammans arbeta för ökad likabehandling mellan natur- och
kulturmiljö för att få en bättre helhetssyn på landskapet?



Hur kan vi använda strategierna och Riksantikvarieämbetets program
TVÄRS till att öka kunskapen om, och efterfrågan på, kulturmiljöarbete?



Hur kan vi tillsammans belysa och beskriva de värden som kulturmiljöerna
erbjuder för en hållbar samhällsutveckling?



Hur kan staten gemensamt identifiera och hantera målkonflikter?

Vid workshopens avslut tydliggjordes att det var varje grupps ansvar att ta
frågeställning och handlingsplan vidare för genomförande i framförallt befintliga
forum.
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3. Resultat av
Riksantikvarieämbetets arbete
Utvärdering av det stöd som Riksantikvarieämbetet givit har genomförts i två
omgångar, dels av Riksantikvarieämbetet och dels av en extern konsult. Den
interna utvärderingen fokuserade på de myndighetsanpassade workshoparna och
utfördes direkt i samband med att dessa hade genomförts, i början av 2019. Den
externa utvärderingen gjordes i november-december 2019, efter att de färdiga
strategierna hade överlämnats till Regeringskansliet.

3.1 Riksantikvarieämbetets utvärdering av
myndighetsanpassade workshops
För att ta reda på myndigheternas uppfattning om workshopen och i vilken
utsträckning den gett stöd åt framtagandet av strategin genomfördes en
enkätundersökning bland deltagarna. Enkäten var anonym, men de som svarade
ombads ange vilken myndighet de arbetar på. Ca 60% svarade. Bland svaren fanns
samtliga myndigheter representerade med minst tre respondenter.
Enkätdeltagarna ombads ange på en fyrgradig skala hur väl de ansåg sig känna till
de nationella kulturmiljömålen före respektive efter genomförd workshop. Drygt
hälften ansåg att de hade god kunskap om målen redan före workshopen och har av
förklarliga skäl inte upplevt någon större ökad förståelse. Av de som bedömde sin
förståelse av målen som 1-2 på skalan ansåg alla utom en att deras kunskap ökat
med minst ett steg, ibland två.
Deltagarna fick även ange hur väl de kände till regeringens uppdrag till
myndigheten att ta fram en kulturmiljöstrategi. På denna fråga var det fler som
angav sin förhandskunskap som 3 eller högre, vilket ofta hängde samman med att
man satt sig in i uppdraget antingen för att man ingick i projektgruppen eller i
samband med att man blev inbjuden till workshopen. Alla de som uppskattade sin
förkunskap till 1-2 ansåg att workshopen hjälpt till att öka kunskapen och även
några som hade angett 3 ansåg att workshopen hjälpte dem. Samtliga deltagare
ansåg att workshopen ökade deras förståelse för myndighetens påverkan i
kulturmiljöarbetet. De allra flesta angav att deras förståelse ökat till stor del eller
till och med i hög grad.
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3.2 Extern utvärdering av
Riksantikvarieämbetets stödjande arbete
I samband med att myndigheterna överlämnade sina färdiga strategier i oktober
2019 anlitade Riksantikvarieämbetet en extern utvärderare för att göra en
utvärdering av Riksantikvarieämbetets sammanlagda stöd inom uppdragets ram.
Kontakterna med respektive myndighet genomfördes i form av intervjuer med
projektledare och andra medlemmar av projektgruppen för kulturmiljöstrategin
under november och december. Nio av tio myndigheter deltog i utvärderingen.
Tillväxtverket avböjde att medverka. Den fullständiga rapporten från utvärderingen
finns i bilaga 1. En sammanfattning av resultaten redovisas nedan.

3.2.1 Nätverksträffar och dialoger
Merparten av de intervjuade var positiva till det stöd de fått genom
nätverksträffarna. Det som framför allt lyfts fram är värdet av att utbyta
erfarenheter med kollegorna på de andra myndigheterna och flera nämnde att de
hade önskat mer tid för spontant nätverkande under träffarna. Några
intervjupersoner såg det som särskilt värdefullt att kulturdepartementet medverkade
under den första nätverksträffen eftersom det gav ökad förståelse för bakgrunden
och syftet med strategiarbetet.
Växlande erfarenhet och bakgrund påverkade vad de strategiansvariga uppfattade
som mest givande med innehåll och presentationer på nätverksträffarna. Vissa hade
velat se en bredare diskussion under den första nätverksträffen om myndigheternas
kulturmiljöarbete, begreppsapparat och legala frågor som en grund för den fortsatta
processen med att ta fram strategier. Frågan väcktes också om vad en strategi är i
förhållande till den statliga styrningen. En av de intervjuade som själv saknade
erfarenhet av strategiarbete framhöll att nätverksträff två var direkt avgörande för
hur myndigheten kom att organisera sitt arbete med att ta fram sin
kulturmiljöstrategi. Den presentation som Statskontoret gav vid den andra träffen
omnämns av några intervjuade som särskilt givande.
För vissa var den tredje nätverksträffen med länsstyrelserna mest givande och ett
par intervjupersoner ansåg att länsstyrelserna borde ha varit med tidigare i
processen. Andra menade dock att de redan hade god kunskap om styrning och
samverkan med länsstyrelserna och att de därför inte fick ut något av dessa
programpunkter.
De intervjuade personerna var i stort sett positiva till den löpande dialog och
uppföljning som skett mellan de enskilda myndigheterna och
Riksantikvarieämbetet. Avstämningarna anses ha varit konstruktiva och ett bra stöd
för processen eftersom arbetet pågick under lång tid. En av myndigheterna
genomförde även en separat avstämning med Kulturdepartementet, vilket man
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framhåller gav tyngd åt arbetet internt. En myndighet avstod från
avstämningsmöten eftersom man inte ansåg Riksantikvarieämbetet som tillräckligt
insatt i deras arbete och att de kontaktpersoner man tidigare haft inte längre
arbetade kvar.

3.2.2 Myndighetsanpassade workshops
De som deltagit i myndighetsanpassade workshops var i huvudsak positiva och
tyckte att det gav värde till deras myndigheter. Intervjupersonerna var överlag
nöjda med hur workshopen genomförts och några påpekade att de tyckte att
Riksantikvarieämbetets representanter varit väl förberedda och inlästa på den egna
myndigheten. Ett par intervjupersoner framhöll att workshopen bidragit till den
interna förankringen av kulturmiljöarbetet, en annan ansåg dock att innehållet var
för generellt i relation till deras behov.

3.2.3 Återkoppling på strategiutkast
De som fick återkoppling på strategiutkastet var i huvudsak nöjda. Ett par
intervjupersoner önskade att Riksantikvarieämbetet varit bättre insatt i deras roll
och vad de gör. En myndighet hade önskat att Riksantikvarieämbetet hade sett till
att de olika myndigheternas strategier blivit mer enhetliga.

3.2.4 Konferens och workshop i samband med
strategiernas färdigställande
Den avslutande konferensen ingick i utvärderingen på grund av närheten i tid till
genomförandet. Några representanter framförde ändå i samband med utvärderingen
att de tyckte att aktiviteten låg för nära strategiernas färdigställande. Man hade
önskat större möjlighet att sätta sig in i de andra myndigheternas strategier inför
konferensen. Denna åsikt framfördes även i samband med konferensens
genomförande av några deltagare.

3.3 Sammantaget resultat av utvärdering av
stödet
De intervjuade representanterna för myndigheterna upplevde i stort att de olika
formerna av stöd varit tillräckliga. Samtliga respondenter uppfattade stödet från
Riksantikvarieämbetet som samordnat. De intervjuade uppgav att de uppskattade
det stöd de fått av Riksantikvarieämbetet och ansåg att det varit professionellt och
ändamålsenligt. Flera ansåg att arbetet med strategin lett till att kulturmiljöfrågorna
fått en högre status inom den egna myndigheten och att man fått en bättre intern
förankring av kulturmiljöfrågorna. Några framförde önskemålet att
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Riksantikvarieämbetet även i fortsättningen skulle arrangera nätverksträffar för att
följa upp arbetet med kulturmiljöstrategierna, medan andra föredrog att prioritera
samverkan inom befintliga forum.
Utvärderingarna visade att det inneburit en utmaning för de ansvariga att göra en
intern gränsdragning gentemot andra verksamhetsområden och att hitta ”rätt”
balans i strategin beroende på att kulturmiljö uppfattats som en perifer fråga inom
en del av de utvalda myndigheterna, vilket även gjort det svårt att förankra arbetet
internt. Storleken på vissa myndigheter och bredden på deras övriga uppdrag har
också inneburit en särskild utmaning för den interna förankringen av
kulturmiljömålen.
Sammanfattningsvis är synen på det stöd som tillhandahållits under
strategiprocessen övervägande positivt. De skillnader i nöjdhet som framkommit i
intervjuerna tycks till stor del kunna förklaras av projektledarens egen kompetens
och därmed behov av personligt stöd. De som uttryckt att de har en omfattande
egen kompetens inom kulturmiljöfrågor och/eller styrningsfrågor förefaller vara
minst nöjda med det stöd som tillhandahållits.
Den sammanvägda bedömningen är att de stödinsatser som gjorts var lyckade, men
att det finns en förbättringspotential i att lägga upp ett stöd så mångfacetterat att det
möter behoven hos både dem som har begränsade förkunskaper och dem som har
omfattande erfarenheter och kunskap inom området.
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4. Sammanfattning av
myndigheternas strategier
I samband med att myndigheterna återrapporterade uppdraget till Regeringskansliet
inledde Riksantikvarieämbetet sitt arbete med att sammanfatta och analysera
myndigheternas strategier. Det främsta syftet var att sammanställa en helhetsbild
av kulturmiljöarbetet inom olika sektorer.
Nedan sammanfattas, på en övergripande nivå, innehållet och de gemensamma
dragen i myndigheternas strategier utifrån de frågeställningar som konkretiserades i
regeringens uppdrag, det vill säga:


Vilka ansvarsområden och operativa frågor inom myndigheten som berörs,



hur arbetet med kulturmiljöfrågor inom respektive myndighet ska utformas
och utvecklas,



hur lämpliga avvägningar kan göras mot andra politikområden som
myndigheten verkar inom,



det samspel och den samverkan med andra aktörer som krävs för ett
effektivt kulturmiljöarbete och



hur kulturmiljöfrågor kan tydliggöras och uppmärksammas inom befintliga
forum för att nå en bättre måluppfyllelse för respektive sektor.

4.1 Vilka ansvarsområden och operativa frågor
inom myndigheten som berörs
Hos de myndigheter som har en direkt påverkan på kulturmiljöer, genom att de
själva förvaltar dem eller genomför infrastrukturprojekt, lyfts de operativa frågorna
fram. Det handlar till exempel om förvärv och avyttring av fastigheter, planering
och projektledning, nybyggnad, underhåll, hyresgästsanpassningar, upphandling,
landskapsvård med mera. Flera av dessa myndigheter lyfter också fram rollen att
informera om kulturmiljöerna, till såväl hyresgäster och brukare som till samhället
i stort.
Myndigheternas ledningsprocesser ges också utrymme i strategierna, då främst i
anslutning till betydelsen av att inkludera kulturmiljöperspektivet i styrdokument
och processer. Inom den statliga fastighetsförvaltningen utvecklar till exempel
Fortifikationsverket och Statens fastighetsverk behovet av att integrera
kulturmiljöaspekterna i sina verksamhetsprocesser, i syfte att öka
kulturmiljöperspektivens genomslag i den operativa verksamheten. Dessa
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myndigheter belyser också behoven av att inom förvaltningen utveckla en större
helhetssyn på landskapet i fastighetsförvaltningen, till exempel genom ökad intern
samverkan mellan kultur- och naturmiljöfunktioner. Även Trafikverket redovisar i
sin strategi behov av att se över processer och arbetssätt. Naturvårdsverket belyser
särskilt förvaltningen av områden med integrerade natur- och kulturvärden.
Naturvårdsverket tar i detta sammanhang upp bland annat de svårigheter som
regelverket innebär för finansiering av förvaltning av kulturvärden i naturreservat
till följd av de begränsningar som finns för vilka ändamål myndigheten kan
använda sina anslag.
Hos de myndigheter som genom sitt arbete skapar förutsättningar för, eller indirekt
påverkar andras kulturmiljöarbete är det processerna kring föreskriftsrätt och
vägledningsarbete som lyfts fram tillsammans med övriga styrmedel som
myndigheterna förfogar över.
Nedan följer en sammanställning av de huvudsakliga styrmedel som de
myndigheter som har en indirekt påverkan på kulturmiljön tar upp i sina strategier.

4.1.1 Legala styrmedel
Plan- och bygglagen (2010:900)
Boverket framhåller i sin strategi ett antal utvecklingsmöjligheter, bland annat
utökad uppföljning av i vilken utsträckning plan- och bygglagens bestämmelser om
kulturmiljö efterlevs. Framförallt egna men också andras uppföljningar, till
exempel Riksantikvarieämbetets, skulle enligt myndigheten kunna påvisa behov av
tydligare vägledningar. Boverket konstaterar även att det finns utrymme för
förbättringar i myndighetens byggregler i syfte att förtydliga hur egenskaps- och
utformningskrav kan hanteras utan att kulturvärden skadas. Boverket påtalar också
att myndigheten har en möjlighet att utfärda föreskrifter för certifiering av
sakkunniga för kontroll enligt plan- och bygglagen. Ett av de sakområden Boverket
har valt att utfärda föreskrifter för är certifiering av sakkunniga för kontroll av
kulturvärden.

Skogsvårdslagen (1979:429)
Skogsvårdslagen innehåller en rad skrivningar om hänsynstagande till
kulturvärden. Skogsstyrelsen skriver i sin strategi att myndigheten bör tydliggöra
föreskrifterna till skogsvårdslagen samt se över hur begrepp och termer används i
dessa för att få en ökad tydlighet med avseende på kulturvärden.
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Miljöbalken (1988:808)
Naturvårdsverket redogör i sin strategi för flera verksamhetsområden med koppling
till tillämpning av miljöbalken. Bland annat konstaterar man att "En utvecklad
vägledning om hur kulturmiljö som aspekt kan hanteras i miljöbedömningar enligt
6 kap. miljöbalken bör leda till bättre planerings- och beslutsunderlag i de olika
processer där miljöbedömningar görs". Detta arbete har redan inletts i samverkan
med Riksantikvarieämbetet och Boverket men Naturvårdsverket påpekar i sin
strategi värdet av att även Trafikverket ingår i arbetet.
Havs- och vattenmyndigheten belyser i sin strategi att myndighetens
kulturmiljöarbete bland annat berör vattenförvaltningens föreskrifter och
vägledningar, vägledning kring områdesskydd enligt miljöbalken samt
miljöbedömningar.
Statens jordbruksverk redogör i sin strategi för sitt ansvar för föreskriften om
hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket i förordningen (1998:915) om
miljöhänsyn i jordbruket. Förordningen grundar sig på 12 kap. miljöbalken.

Minerallagen (1991:45)
Sveriges geologiska undersökning tar upp att Bergsstatens tillståndsgivning för
prospektering och utvinning av mineral enligt minerallagen påverkar kulturmiljöer.
I myndighetens strategi redogörs för Bergsstatens oberoende ställning och att
kulturmiljön är en av flera hänsynsfaktorer vid bedömningen av lämpligheten av
viss markanvändning.

4.1.2 Ekonomiska styrmedel
Landsbygdsprogrammet
Statens jordbruksverk redogör i sin strategi för de stöd inom
landsbygdsprogrammet som kan användas för bevarande och utveckling av
kulturmiljöer. I sammanhanget redogörs också för Landsbygdsnätverket. Även
Tillväxtverket listar Landsbygdsnätverket som ett av de främsta nätverken för
arbetet med regional tillväxt- och näringslivsutveckling samt i arbetet med frågor
kopplade till besöksnäring. Skogsstyrelsen redogör för de medel man fördelar inom
ramen för Skogens miljövärden som är en del av landsbygdsprogrammet.
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EU:s strukturfonder
Tillväxtverket belyser i sin strategi myndighetens förvaltning av EU:s
regionalfonder (ERUF)12 och de möjligheter som finns att samfinansiera
kulturmiljöinsatser med medel från dessa.

Natur- och kulturmiljöåtgärder i skogen (Nokås)
Skogsstyrelsen redovisar sin medelsfördelning inom ramen för Nokås och
konstaterar att majoriteten går till stödåtgärder för biologisk mångfald men att det
inom denna post troligen även ryms en del kulturmiljöåtgärder.

Anslaget åtgärder för värdefull natur 1:3
Naturvårdsverket tar i sin strategi upp hur anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur
kan användas i kulturmiljöarbetet. Myndigheten konstaterar att anslagsvillkoren
begränsar möjligheterna om åtgärderna inte direkt kan knytas till ett skyddat
områdes alternativt till mål för biologisk mångfald eller friluftsliv.

4.1.3 Informativa styrmedel
Arbetet med att producera och kommunicera olika typer av kunskapsunderlag, råd
och stöd samt vägledningar lyfts fram av myndigheterna som viktiga instrument i
kulturmiljöarbetet. Flera myndigheter identifierar här utvecklingsmöjligheter i sitt
kommunikationsarbete i syfte att ge kulturmiljöaspekterna större utrymme, se
vidare avsnitten om kunskapsuppbyggnad och kommunikationsarbete (avsnitt
4.2.1- 2).
Flera myndigheter, främst Naturvårdsverket och Boverket, lyfter i sina strategier att
miljömålen kan tillämpas som en process för kulturmiljöarbetet, för att nå de
nationella kulturmiljömålen. Vilka miljömål som myndigheterna i sina strategier
kopplar till kulturmiljöarbetet framgår av nedanstående tabell. Utöver direkta
referenser till enskilda miljökvalitetsmål förekommer också hänvisningar till
miljömålsarbetet i mer generella termer hos flera myndigheter.

12

EU:s fond för regionalpolitiska projekt med mål att stärka ekonomisk och social sammanhållning i den
Europeiska unionen.
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Miljömål

Antal
myndigheter

Bara naturlig försurning *

II

Begränsad klimatpåverkan

III

Ett rikt odlingslandskap *

III

Ett rikt växt- och djurliv *

I

Frisk luft *

I

God bebyggd miljö *

III

Grundvatten av god kvalitet

I

Hav i balans samt levande kust och skärgård *

II

Ingen övergödning

I

Levande sjöar och vattendrag *

III

Levande skogar *

II

Myllrande våtmarker

II

Storslagen fjällmiljö *

II

* Miljökvalitetsmål med kulturmiljö i målformuleringarna

4.2 Hur arbetet med kulturmiljöfrågor inom
respektive myndighet ska utformas och
utvecklas
Myndigheterna tar i sina strategier upp en rad olika områden där de ser ett behov
av att utveckla kulturmiljöarbetet, både i den egna verksamheten och i samverkan
med andra aktörer i samhället. Sammanställningen nedan redovisar några mer
generella drag i myndigheternas strategier.

4.2.1 Kompetensförsörjning
Flera av myndigheterna tar upp tillgången på egen kompetens kring kulturmiljöer
och kulturmiljöarbete som en förutsättning för arbetet som i vissa fall behöver
vidmakthållas och i andra fall utvecklas. Att se till att kompetensen tas tillvara
inom myndigheternas organisationer och att kulturmiljöfrågorna är närvarande i det
dagliga arbetet lyfts fram som centralt.
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4.2.2 Kunskapsuppbyggnad
Några myndigheter redovisar ambitioner att utveckla sin produktion av
kunskapsunderlag för kulturmiljöaspekter, såväl för egna behov som för externa
målgrupper. Olika typer av inventeringar nämns hos en del av myndigheterna som
ett sätt att ta fram kunskapsunderlag. Några myndigheter tar också upp behovet av
kunskapsunderlag som andra producerat. I detta sammanhang nämns
Riksantikvarieämbetet men också länsstyrelserna som huvudsakliga producenter av
underlag.

4.2.3 Kommunikationsarbete
Flera myndigheter tar upp vikten av att kulturmiljöfrågorna blir mer närvarande i
myndighetens kommunikation med olika intressenter. De myndigheter som själva
förvaltar kulturmiljöer nämner detta som en viktig del i arbetet med att sprida
kunskap om dessa till olika målgrupper, som hyresgäster och brukare, en bredare
allmänhet och personer som är engagerade i förvaltningen av miljöerna såväl inom
som utanför den egna organisationen.
Inom de verksamheter som har ett mer indirekt förhållande till kulturmiljöfrågorna
ses kommunikationsarbete som en kanal för att tydliggöra kulturmiljöarbetets roll
inom olika verksamhetsområden och hur kulturmiljöperspektivet ska tas tillvara
inom ramen för olika styrmedel och regleringar. Inte minst i relation till ovan
nämnda kunskapsunderlag ses olika kommunikationsinsatser som centrala. Ett
exempel på denna typ av insats är Tema kulturvärden på PBL kunskapsbanken som
lyfts i Boverkets strategi.
Två myndigheter lyfter fram begrepp som de på olika sätt avser att lägga som
grund för i sitt kulturmiljöarbete. Naturvårdsverket avser att formalisera begreppet
Biologiskt kulturarv och tillämpa det konsekvent, Sveriges geologiska
undersökning har utvecklat begreppet Kulturell geologi och ser det som en viktig
bas för förståelse och tillämpning i sitt fortsatta kulturmiljöarbete.

4.2.4 Utvecklad styrning och ledning
Att integrera kulturmiljöarbetet i de befintliga miljö- och kvalitetsledningssystemen
tar flera myndigheter upp som en strategiskt viktig fråga. De som lyfter fram detta
menar att det är ett sätt att se till att kulturmiljöfrågorna hanteras som en integrerad
del i arbetet med kärnuppgifterna, oavsett om det handlar om faktisk förvaltning
eller myndighetsutövning och vägledning.
Boverket reserverar sig för att avsaknaden av ett tydligt kulturmiljöansvar i
myndighetens instruktion påverkar myndighetens möjligheter att prioritera
kulturmiljöarbetet i förhållande till andra uppdrag. Även andra myndigheter lyfter i
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sina strategier fram att det i myndighetsinstruktionen inte uttrycks något ansvar för
kulturmiljöfrågor.

4.2.5 Landskapsperspektiv
Flera myndigheter lyfter en helhetssyn på landskapet som både centralt för sitt
kulturmiljöarbete och ett område för utveckling. Inte minst anges detta som en
förutsättning när det kommer till vägning av olika intressen. Det kan handla om att
öka det interna samarbetet mellan olika funktioner inom myndigheterna eller att
skapa tydligare kopplingar mellan natur- och kulturvärden i verksamheterna.

4.2.6 Kulturmiljöaspekterna i miljömålssystemet
Som nämnts i tidigare avsnitt ser flera av myndigheterna, framför allt de som har
uppföljningsansvar för något av miljökvalitetsmålen, men också Naturvårdsverket
som ansvarig myndighet för hela miljömålssystemet, stor potential i att främja de
nationella kulturmiljömålen genom att koppla arbetet med dessa till arbetet med
miljömålen. Flera av myndigheterna ser en möjlighet att genom detta både skapa
synergieffekter mellan natur- och kulturvärden och att i förlängningen bidra till en
större helhetssyn på landskapet.
Naturvårdsverket föreslår en analys av hur miljömålen bidrar till de nationella
kulturmiljömålen. De föreslår vidare att Riksantikvarieämbetet, tillsammans med
Naturvårdsverket och andra ansvariga myndigheter, använder
miljömålsuppföljningen som ett verktyg för att visa hur arbetet med att nå
kulturmiljömålen går. Miljökvalitetsmålen är huvudsakligen inriktade på vilken
kvalitet som ska uppnås i miljön, vilket övergripande täcker in kulturmiljömålen
om en mångfald av kulturmiljöer (mål 1) och en helhetssyn i förvaltningen av
landskapet (mål 4). Kulturmiljömålen om delaktighet och inkludering (mål 2 och 3)
har en större tyngdpunkt i hur kulturmiljöarbetet genomförs. Dessa mål skulle
därmed vara en god utgångspunkt för åtgärdsinriktade etappmål i
miljömålssystemet, menar Naturvårdsverket.
Naturvårdsverket konstaterar också att inom några av de miljökvalitetsmål som de
har uppföljningsansvaret för och som innehåller kulturmiljöpreciseringar, saknas
underlag för att följa upp dessa preciseringar. Ett exempel är
kulturmiljöinventeringar i fjällmiljön gällande biologiskt kulturarv, fornlämningar
och byggnader.
Boverket pekar i sin strategi på behovet att göra fler insatser för att följa
utvecklingen av miljötillståndet för kulturmiljön inom God bebyggd miljö. De
säger samtidigt att det saknas resurser för en kontinuerlig uppföljning. En stabil
kulturmiljöövervakning, menar Boverket, skulle även gynna exempelvis
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Myndigheten för kulturanalys arbete med officiell statistik för kulturmiljöområdet
och kommunernas uppföljning av kulturvärden.

4.3 Hur lämpliga avvägningar kan göras mot
andra politikområden som myndigheten verkar
inom
Myndigheterna har i sina strategier redogjort för ett antal målkonflikter mellan
olika politik- och verksamhetsområden. I strategierna framkommer dock inte
enbart konflikter mellan mål inom olika politikområden utan även synergier mellan
kulturmiljö och andra målsättningar. Detta är särskilt tydligt inom tillväxt- och
näringspolitiken där det finns en tydlig koppling mellan kulturmiljö, besöksnäring
och landsbygdsutveckling men även inom exempelvis bostadspolitiken där det
finns tydliga samband mellan kulturmiljöarbetet och arbetet med
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö där kulturmiljöerna lyfts fram som en
tillgång. Arbetet med gestaltad livsmiljö tas också upp av några myndigheter i detta
sammanhang.
Flera målkonflikter handlar om när bevarande och nyttjande riskerar att hamna i
motsatsförhållande till varandra, till exempel inom den statliga
fastighetsförvaltningen men också inom olika typer av infrastrukturprojekt och i
restaurering av naturmiljöer.
Grupperat på politikområden redovisas i sammanställningen nedan några av de
konkreta avvägningar, konflikter och synergier som går att utläsa ur
myndigheternas strategier.

4.3.1 Den statliga fastighetsförvaltningen
Både Fortifikationsverket och Statens fastighetsverk betonar att avvägningarna som
behöver göras mellan olika intressen till övervägande del utförs på operativ nivå.
Målkonflikter uppstår i det operativa arbetet mellan en rad olika intressen med
koppling till olika politikområden så som samhällsplanerings- och bostadspolitik,
jord- och skogsbrukspolitik, energi-, miljö- och klimatpolitik samt politik för att
underlätta för funktionshindrade. Fortifikationsverket konstaterar i sin strategi att
de kulturvärden som myndigheten hanterar främst vägs mot Försvarsmaktens
behov och att dessa väger tungt men att det faktum att många miljöer används för
sitt ursprungliga syfte samtidigt är en tillgång i kulturmiljöarbetet.
Statens fastighetsverk konstaterar också i sin strategi att ”Möjligheterna att verka i
enlighet med de vägledande strategierna (för att nå målbild för kulturmiljöarbetet)
förutsätter en bättre balans mellan uppdrag och resurser än nuvarande läge, framför
allt i det bestånd som utgörs av bidragsfastigheter”
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Trafikverket konstaterar i sin strategi att merparten av de statliga byggnadsminnen
som myndigheten förvaltar, broar undantagna, saknar skötselplaner och att
byggnaderna generellt har stora åtgärdsbehov. Trafikverket anser att denna
situation i huvudsak har orsakats av målkonflikter mellan olika intressen inom
myndigheten. Myndigheten belyser i sammanhanget ett behov av att föra en
strategisk diskussion om urvalet av byggnader och miljöer i järnvägssystemet.
Naturvårdsverket har uppdragit åt länsstyrelserna att förvalta fastigheter inom
skyddade områden (nationalparker och statligt ägda naturreservat). I dessa områden
ingår ibland bebyggelse, varav en del är kulturhistoriskt intressant.
Naturvårdsverket ser inga direkta målkonflikter med andra politikområden i sin
fastighetsförvaltning men bedömer att ökade kunskaper om kulturhistoriska värden
kan gynna både natur- och kulturmiljövården genom gemensamma insatser och
gemensam målstyrning.
Naturvårdsverket problematiserar skyddet och förvaltningen av områden med höga
natur- och kulturvärden. Då skydd genom reservatsbildning och finansieringen av
skötseln styrs av reservatets syfte blir det ofta komplicerat och kostsamt att förvalta
kulturvärden som inte är direkt kopplade till naturvärdena i naturreservat.
Myndigheten konstaterar i sammanhanget att anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull
natur, enligt myndighetens bedömning enbart bör användas för skötsel av
naturvärden vilket innebär att anslagets användning för kulturmiljö begränsas till
biologiskt kulturarv. Naturvårdsverket ser ett behov av utvecklade verktyg och
möjligheter till gemensam finansiering, där både natur- och kulturvården kan bidra
till områdenas skydd och förvaltning. Man konstaterar inte minst att det faktum att
anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård (kulturmiljövårdsanslaget) inte kan ges till
statliga fastighetsägare försvårar förvaltningen av kulturvärden i myndighetens
naturområden.

4.3.2 Bostadspolitiken
Boverket konstaterar att myndighetens påverkan på kulturmiljön är indirekt, vilket
gör att avvägningen mellan olika politikområden sällan eller aldrig aktualiseras i
sammanhang där åtgärder från myndigheten får en direkt påverkan på kulturmiljön.
Boverket redogör för ambitionen att anlägga ett brett perspektiv i sina
konsekvensutredningar vid regelgivning och menar att man i dessa ofta lyfter fram
konsekvenser för kulturmiljön i syfte att möjliggöra för andra parter att göra
avvägningar mellan olika intressen. När det gäller tillsyn/uppföljning har
kulturmiljön främst uppmärksammats inom ramen för Boverkets arbete med
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.
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4.3.3 Friluftspolitiken
Flera myndigheter tar upp beröringspunkter mellan kulturmiljö och friluftspolitik.
Skogsstyrelsen belyser i sin strategi skogens biologiska kulturarv som ett socialt
värde för friluftslivet. Naturvårdsverket konstaterar att friluftslivsvärden som
helhet, där kulturmiljövärden ingår, behöver synliggöras för att kunna avvägas mot
andra intressen i samhällsplaneringen, framförallt exploateringsintressen.
Bostadsbyggande och infrastrukturprojekt behöver, enligt Naturvårdsverket, ge
förutsättningar också för att skapa miljöer där tillgång till natur- och kulturmiljöer
är en attraktion. Statens jordbruksverk belyser den synergi som finns mellan
kulturvärden och en levande landsbygd som resurs för friluftslivet. I detta
sammanhang nämns också kopplingen till attraktiva boendemiljöer på
landsbygden.

4.3.4 Jordbruks- och fiskepolitiken
Statens jordbruksverk lyfter fram att lantbruket har en mycket viktig funktion för
att fortsatt hävda kulturlandskapet men att det måste ske på ett sätt som är rationellt
och effektivt för ett livskraftigt och modernt jordbruk. Här kan målkonflikter
uppstå mellan dagens brukningsmetoder och bevarande av kulturlandskap formade
av äldre tiders markanvändning.
Havs- och vattenmyndigheten liksom Statens jordbruksverk belyser i sina strategier
målkonflikten mellan å ena sidan bevarade kulturmiljöer och å andra sidan
funktionella akvatiska system. Det kan till exempel handla om att säkerställa
vandringsvägar för fisk i olika vattendrag vilket riskerar hamna i konflikt med
kulturhistoriskt intressanta fasta anläggningar som kvarnar, smedjor och
dammanläggningar. Avvägningarna mellan dessa intressen görs till största delen av
länsstyrelserna och berör förutom natur- och kulturvärden även till exempel
småskalig energiproduktion och fisketurism.

4.3.5 Miljöpolitiken
Sveriges geologiska undersökning tydliggör hur man ser på utmaningarna inom
miljömålet Giftfri miljö. Myndigheten har till uppgift att vara huvudman i
saneringsprojekt men ser samtidigt att saneringsarbete i gamla industrimiljöer kan
ha starkt negativ inverkan på deras kulturvärden. Samtidigt lyfter man fram de
möjligheter som en giftsanering kan innebära, att använda och utveckla miljöerna
på nya sätt. Något som även Naturvårdsverket tar upp i sin strategi.
Idag finns ingen vägledning avseende hanteringen av kulturmiljöaspekten vid
miljöbedömningar. Naturvårdsverket belyser att en utvecklad vägledning om hur
kulturmiljö som aspekt kan hanteras i miljöbedömningar enligt 6 kap. miljöbalken
bör leda till bättre planerings- och beslutsunderlag i de olika processer där

35

Slutrapport: Uppdrag att stödja tio myndigheters utarbetande av vägledande strategier för
kulturmiljöfrågor

miljöbedömningar görs. Exempelvis inom planering och byggande av
transportinfrastruktur, bostäder och andra verksamheter som har inverkan på
landskap och människors livsmiljö.

4.3.6 Närings- och tillväxtpolitiken
Flera av myndigheterna ser tydliga synergier mellan kulturmiljöarbete och åtgärder
för att stimulera företagande. De flesta synergier som identifierats har med
besöksnäring och olika typer av turism att göra. Tillväxtverket redovisar i sin
strategi de politikområden som man anser har tydligast kopplingar till
myndighetens kulturmiljöarbete. Dessa är stads-, jordbruks- och
livsmedelspolitiken samt regional näringslivsutveckling, regionalt tillväxtarbete,
landsbygdsutveckling och besöksnäring. Tillväxtverket belyser i sin strategi även
behovet av att stärka hänsynstagandet till kulturmiljön inom de olika program som
hanteras av myndigheten.

4.3.7 Transportpolitiken
Trafikverket belyser i sin strategi hur transportpolitiken, miljömålssystemet och de
nationella kulturmiljömålen, enligt myndigheten, relaterar till varandra: "De
nationella miljökvalitetsmålen är en brygga mellan transportpolitikens hänsynsmål
och de nationella kulturmiljömålen. I transportpolitikens hänsynsmål anges att
miljökvalitetsmålen ska uppnås och i miljökvalitetsmålen ingår kulturmiljö. De
nationella kulturmiljömålen i sin tur anger målsättningar för kulturmiljöarbetet
och understryker kulturmiljöns betydelse för människor och samhälle".
Trafikverket anser att kraven på beslutsunderlag i planering av infrastruktur har
ökat och utvecklar därför kontinuerligt sina analyser av landskap och kulturmiljö.
Kulturmiljöperspektivet anses på ett bättre sätt än idag behöva komma in i tidiga
planeringsskeden. Trafikverket arbetar med ett integrerat landskapsperspektiv i
bl.a. planeringsprocesser där natur- och kulturmiljö samt gestaltning ingår.
Arbetssättet anses skapa goda förutsättningar att genomföra stärkande och
kompenserande åtgärder i natur- och kulturmiljöer. Myndigheten anser att fler
perspektiv kan behöva anläggas – som klimat, social hållbarhet och trafiksäkerhet.

4.4 Det samspel och den samverkan med andra
aktörer som krävs för ett effektivt
kulturmiljöarbete
Majoriteten av myndigheterna identifierar samverkan som en nyckelfaktor för
framgång i kulturmiljöarbetet. Hos vissa uttrycks behov av att utveckla samverkan
med både befintliga och nya parter medan det hos andra mer redovisas den
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samverkan som sker i dag, vilket kan tas som uttryck för att man anser att man
redan anser sig ha tillräcklig samverkan.
De syften man vill nå med samverkan varierar, men ett tydligt tema är
kunskapsutbyte där man i olika delar av sina verksamhetsområden behöver få in
kompetenser och andra perspektiv. Kunskapsutbytet kan också vara det omvända,
det vill säga att bidra med myndighetens perspektiv och sakkunskaper i andras
kulturmiljöarbete. En viktig funktion för samverkansaktiviteterna som lyfts fram i
strategierna är att kulturmiljöperspektivet integreras i olika verksamhetsprocesser
och att skapa ett större utrymme för perspektivet i till exempel olika typer av
vägledningar och kunskapsunderlag.
Flera av myndigheterna uttrycker att samverkan med andra är en förutsättning både
för att i den egna verksamheten kunna göra tydliga avvägningar mot
kulturmiljöaspekter, men också för att stärka kulturmiljöperspektivet i de styrmedel
som myndigheterna förfogar över men där de direkta avvägningarna primärt görs
av annan part.
De huvudsakliga samverkansparter som nämns i strategierna är centrala
myndigheter, länsstyrelser, kommuner, regioner, civilsamhällets aktörer och
hyresgäster och brukare i förvaltade miljöer.

4.4.1 Samspel med länsstyrelserna
Myndigheternas strategier belyser i olika stor omfattning interaktionen med
länsstyrelserna. Vissa myndigheter, som Naturvårdsverket och Havs- och
vattenmyndigheten, är relaterade till länsstyrelsernas arbete genom sin
bidragsfördelning och sitt vägledningsansvar för miljöbalken. Även
Jordbruksverket är genom sin resursfördelning djupt involverad i länsstyrelsernas
arbete. För dessa tre myndigheter är länsstyrelserna även en utförare av praktiskt
arbete kopplat till myndigheternas verksamhetsområden så som olika typer av
inventeringar, naturvårdsåtgärder och produktion av olika typer av
kunskapsunderlag, något som återspeglas av att dessa myndigheters strategier tar
upp länsstyrelserna i relativt stor omfattning.
Andra myndigheter som Fortifikationsverket och Statens fastighetsverk har inte
motsvarande ansvar och har därmed heller inte samma fokus på länsstyrelserna i
sina strategier.
Två av myndigheterna nämner i sina strategier RUS (Regional Utveckling och
Samverkan i miljömålssystemet) som ett forum som spelar viktig roll i det
tvärsektoriella arbetet.
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Trafikverket uttrycker att deras kontakter med länsstyrelserna sker med stor bredd.
Några av myndigheterna, som till exempel Skogsstyrelsen, pekar ut länsstyrelserna
som viktiga samverkansparter i verksamhetsutvecklingsarbetet men specificerar
inte närmare vilka funktioner och/eller forum som avses.

4.5 Hur kulturmiljöfrågor kan tydliggöras och
uppmärksammas inom befintliga forum för att
nå en bättre måluppfyllelse för respektive sektor
Myndigheternas strategier visar på en utbredd samverkan i åtskilliga forum. I vissa
av dem har kulturmiljöfrågorna redan i dag en tydlig plats medan andra nämns i
sammanhang att kulturmiljön skulle kunna ges större utrymme. Myndigheterna
redovisar också samverkansaktiviteter vid sidan av mer stadigvarande forum i
samband med myndigheternas arbete med olika regeringsuppdrag och arbete med
vägledning och kunskapsförmedling.
Nedan redovisas i alfabetisk ordning de samverkansforum som är mest frekvent
omnämnda i strategierna.

4.5.1 Besöksnäringens myndighetsgrupp
Besöksnäringens myndighetsgrupp är ett samarbete mellan 16 myndigheter och
statliga bolag under ledning av Tillväxtverket. Besöksnäringens myndighetsgrupp
arbetar för ökad samordning, kunskapsutveckling och kunskapsöverföring mellan
dessa aktörer. Sju av myndigheterna som omfattas av uppdraget att skriva
vägledande strategier ingår i forumet tillsammans med Riksantikvarieämbetet.

4.5.2 Landsbygdsnätverket
Landsbygdsnätverket i sin nuvarande form bildades 2007. EU-kommissionen hade
bestämt att varje medlemsstat som fick del av EU:s pengar till
landsbygdsutveckling skulle samla intressenter som är av betydelse för att nå
målen med EU:s landsbygdspolitik. Sverige bestämde sig för att skapa ett nätverk
med formellt medlemskap för nationella intresseorganisationer och svenska
myndigheter. Nätverket adminstreras av Statens jordbruksverk.
I nätverket ingår myndigheter och organisationer som företräder nationella
intressen med koppling till landsbygdsutveckling. Av uppdragets tio myndigheter
ingår fem i nätverket tillsammans med Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna.
Utöver dessa ingår ett stort antal andra myndigheter och intresseorganisationer.
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4.5.3 Miljömålsrådet
Miljömålsrådet inrättades av regeringen år 2014. Rådet består av chefer för 18
myndigheter som är strategiskt viktiga för förutsättningarna att nå generationsmålet
och miljökvalitetsmålen. I Miljömålsrådet ska myndigheterna mötas för att
diskutera och besluta om gemensamma åtgärder. Under 2020-2022 bedrivs det
gemensamma åtgärdsarbetet i huvudsak inom sju programområden. Åtta av
uppdragets myndigheter ingår i Miljömålsrådet tillsammans med bland andra
Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna.

4.5.4 Nätverket för friluftsliv
Nätverket för friluftsliv organiseras av Naturvårdsverket och består av 18
myndigheter och organisationer som samordnar och utvecklar friluftslivsarbetet
inom sitt område, samt bidrar till uppföljningen av målen för friluftsarbetet.
Nätverket deltar också i Tankesmedjan för friluftsliv. Sju av uppdragets
myndigheter deltar i nätverket tillsammans med bland andra Riksantikvarieämbetet
och länsstyrelserna.

4.5.5 Nätverk för förvaltare av statliga
byggnadsminnen
Nätverket för förvaltare av statliga byggnadsminnen samordnas av
Riksantikvarieämbetet och är ett forum för de myndigheter som förvaltar statliga
byggnadsminnen. Fyra av uppdragets myndigheter ingår i nätverket.

4.5.6 Regional Utveckling & samverkan i
miljömålssystemet (RUS)
RUS är ett samverkansorgan som ska stödja, vägleda och samordna
länsstyrelsernas arbete och det regionala arbetet i miljömålssystemet. RUS svarar
för länsstyrelsegemensamma uppgifter och samordning mellan olika berörda
parter, inklusive nationella myndigheter och kommuner. Tre av uppdragets
myndigheter är medlemmar i styrgruppen för RUS tillsammans med representanter
för länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner.

4.5.7 Rådet för hållbara städer
I december 2017 inrättade regeringen Rådet för hållbara städer som består av
företrädare från elva statliga myndigheter och Sveriges kommuner och regioner
(SKR). Rådet har i uppgift att bidra till genomförandet av regeringens strategi för
levande städer och att stötta arbetet med mål 11 i Agenda 2030. Rådet leds sedan
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2019 av riksarkitekten. Fyra av uppdragets myndigheter ingår i rådet, liksom
Riksantikvarieämbetet.

4.5.8 Samverkansforum för statliga byggherrar och
förvaltare
Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare är ett samarbetsprojekt
som bildades 2001. Bakgrunden är att regeringen 1999 gav dåvarande Banverket,
Statens fastighetsverk, Fortifikationsverket, Luftfartsverket och dåvarande
Vägverket i uppdrag att bilda ett kvalitetsråd för statliga byggherrar och förvaltare.
Syftet är att utveckla byggherre- och förvaltarrollen genom förbättrad samverkan
inom statlig verksamhet.
Fem av uppdragets myndigheter är medlemmar i nätverket. Riksantikvarieämbetet
är adjungerad medlem.

4.5.9 Världsarvsråden
Tre av uppdragets myndigheter uppger att de samverkar med världsarvsråd i
anslutning till något av landets världsarv.
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5. Diskussion och analys
I detta avsnitt diskuteras Riksantikvarieämbetets stödjande insatser och de tio
kulturmiljöstrategiernas innehåll.

5.1 Diskussion om Riksantikvarieämbetets
stödjande insatser
5.1.1 ”Coachning” som tvärsektoriellt arbetssätt
Den externa konsult som utvärderat Riksantikvarieämbetets stödinsatser bedömer
arbetet som lyckat men trycker på den utmaning det innebär att genomföra ett
mångfacetterat stöd som möter behoven hos en målgrupp med varierande
förkunskaper inom såväl kulturmiljö- som styrningsfrågor. Riksantikvarieämbetets
återkommande val i arbetet har ofta pendlat mellan dessa båda aspekter;
Prioritering av stöd i specifika sakfrågor eller prioritering av stöd som ökar
förutsättningarna för bredare förankring och större medvetenhet om
kulturmiljöarbetets i förhållande till myndighetens kärnverksamhet.
Den initiala kartläggning som Riksantikvarieämbetet gjorde för att bättre förstå
vilket stöd myndigheterna önskade i framtagandet av sina strategier visade en
relativt spretig bild av olika förutsättningar och behov. Myndigheten har därför
försökt ”coacha” myndigheterna utifrån deras specifika förutsättningar. Bilden av
de tio myndigheternas olika förutsättningar har bekräftats under arbetets gång och
det har delvis varit svårt att sätta sig in i och bemöta de skilda behoven under
uppdragsperiodens relativt korta tid. Dels för att en del sakfrågor är väldigt
komplexa och omfattande, till exempel kulturmiljöarbetets begrepp och juridik i
förhållande till annan lagstiftning. Dels för att myndigheternas behov av
diskussioner och fördjupningar delvis vuxit fram och konkretiserats allt eftersom
strategierna tagit form.
I relation till uppdraget har Riksantikvarieämbetet ”coachat” myndigheterna mot de
nationella målen för kulturmiljöarbetet. Den initiala hypotesen var (lite förenklat)
att det framförallt handlar om att stödja respektive myndighets medvetenhet och
förståelse av målen på ett relativt generellt sätt. Utifrån det skulle myndigheterna
sedan själva ha möjlighet att gå vidare och på ett mer specifikt sätt formulera
målens betydelse och utmaningar för just sitt verksamhetsområde.
I vissa fall har arbetssättet fungerat, i synnerhet i möten där behovet av djupgående
problematisering inte behövts utan där syftet främst varit att skapa medvetenhet
och sätta kulturmiljö i ett sammanhang. Något som till exempel varit viktigt för att
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bidra till större bredd och förankring kulturmiljöarbetet i myndigheterna. I andra
fall, när ”coachandet” vänt sig till myndigheternas kulturmiljöspecialister, har det
blivit tydligt att vår hypotes inte stämde. För att verka pådrivande för
kulturmiljöaspekter i myndigheter som ofta hanterar dessa frågor lite perifert
behöver de sakkunniga på ett mer ingående sätt än Riksantikvarieämbetet initialt
bedömde, mer stöd och argument för de samhällsutmaningar som
kulturmiljöarbetet står inför och vilka frågor respektive myndighet förväntas bidra
till att lösa.
Denna insikt kan leda till en mer målinriktad ”coachning” från
Riksantikvarieämbetets och länsstyrelsernas sida. Samtidigt måste ett sådant stöd
bedömas mot risken av minskat ansvarstagande för kulturmiljöfrågorna från
myndigheternas sida. Statskontoret redovisar liknande erfarenheter i sin slutrapport
av utvärderingen av utvecklingsprogrammet för jämställdhetsintegrering i
myndigheter där de rekommenderar att regeringen bör tydliggöra myndigheternas
uppdrag och koncentrera sina och stödfunktionens resurser.13

5.1.2 Samverkan – en typ av fortsatt stöd i
genomförandet av myndigheternas strategier
I alla myndigheters strategier finns formuleringar om samverkan och även
Riksantikvarieämbetet har under uppdragsperioden betonat vikten av samverkan –
och samverkan igen. Inte minst i samband med den avslutande
konferensen/workshopen (se avsnitt 2.2.4) identifierades ett antal
samverkansfrågor som de närvarande myndigheterna bidragit till att identifiera och
utveckla.
Ambitionen med den avslutande konferensen/workshopen var inte ”bara” att samla
nyckelaktörer efter att strategierna färdigställts för att utifrån dem forcera vidare
mot genomförande. Riksantikvarieämbetet ville även, med hjälp av Uppsala
universitet, introducera ett forskningsbaserat sätt att förhålla sig till samverkan som
tre olika former: konsultation (rådgivning), koordination (samordning) och
kollaboration (samskapande).
För Riksantikvarieämbetet har det tvärsektoriella kulturmiljöarbetet inslag av
samtliga former av samverkan. Den utvecklade förståelsen av begreppet gör det
dock möjligt att på ett mer systematiskt sätt klargöra olika syften för samverkan
och vad man utifrån detta har för olika förväntningar på varandra. Med erfarenhet
från arbetet med uppdraget ser Riksantikvarieämbetet främst behov av att utveckla
myndighetens förmåga att delta i och att leda samverkan som koordination och
kollaboration. Från kontakterna med myndigheterna kan vi dra slutsatser att det är
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Statskontoret (2019).
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inom dessa mer komplexa samverkansinsatser som myndigheten kan stödja andra
för att ta till vara kulturmiljöarbetets potential i samhällsutvecklingen och öka
tydligheten kring ansvar och roller.
Många samverkansinsatser utgår från gemensamma målbilder, men ett mer
fruktbart sätt kan vara att utgå från en frågeställning som aktörerna gemensamt
formulerar i inledningsskedet av samverkansprocessen och som driver samverkan
framåt. Den gemensamma frågeställningen ska tydliggöra vilket syfte samverkan
har. Jämfört med att förhandla om gemensamma mål tidigt i en samverkansprocess
är det ofta lättare för aktörer med olika mandat att enas kring en frågeställning, och
det kan också vara enklare att knyta redan existerande projekt och aktiviteter till en
samverkan. En frågeställning ger större flexibilitet än långsiktiga mål, och den
inbjuder till reflektion, experimenterande och lärande, vilket är viktigt för att
hantera komplexa och dynamiska problem.14

5.2 Diskussion om myndigheternas strategier
5.2.1 Om myndigheternas ansvarstagande i
kulturmiljöarbetet
Riksantikvarieämbetets bedömning är att uppdraget till tio myndigheter att utarbeta
vägledande strategier för arbetet med kulturmiljöfrågor har lett till att
kulturmiljöfrågorna inom de berörda myndigheterna fått större förankring.
Bedömningen är även att kunskapen om hur kulturmiljöer påverkas av, och kan
användas i, myndigheternas verksamhet har ökat. Detta visar sig inte minst i det, i
flera fall, omfattande kartläggningsarbete med delaktighet från stora delar av den
egna organisationen som myndigheterna redovisar i sina strategier. Flera
myndigheter beskriver också avsikter eller pågående arbeten för att integrera
kulturmiljöfrågorna i sina miljö- och kvalitetsledningssystem för att ge frågorna
genomslag i den operativa verksamheten.
Att den föreskriftsrätt och det vägledningsansvar som flera myndigheter har ses
som ett viktigt instrument i kulturmiljöarbetet, kommer till uttryck i flera strategier.
Detta är särskilt tydligt hos myndigheterna med ansvar under miljöbalken men
även hos Boverket. De flesta av myndigheterna redogör för sitt vägledningsansvar
och hur det anknyter till kulturmiljöfrågorna men det är oklart i några fall i vilken
omfattning det även inbegriper kulturmiljön och hur man avser att utveckla arbetet
framöver.

14

Westin, M., Calderon, C., & Hellquist, A. (2016).
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De ekonomiska styrmedel som myndigheterna förfogar över tas upp i strategierna
med varierande grad av precisering. Hur deras användning kan komma att
förändras för att ge ökat genomslag för kulturmiljöfrågorna är dock mindre
utvecklat även om det förekommer för till exempel landsbygdsprogrammet tydliga
beskrivningar av vilka typer av åtgärder inom kulturmiljöarbetet som programmet
kan stödja. Ett ökat fokus på kulturmiljöfrågorna inom de berörda myndigheterna
skulle indirekt kunna leda till att de ekonomiska styrmedlen kommer till större
användning även i kulturmiljösammanhang. Detta är ett angeläget område för
framtida uppföljning.
En konkret utmaning som tas upp av flera myndigheter är de begränsningar som
finns i regleringarna av hur myndigheternas anslag och olika former av stöd får
användas. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen tar i sina strategier upp dessa
regleringar som begränsande för myndigheternas möjligheter att använda sina
ekonomiska styrmedel för att värna, utveckla och förvalta kulturella värden i
sammanhang där dessa inte är direkt kopplade till andra värden (främst värdefull
natur). De konkreta styrmedel som nämns av myndigheterna i dessa sammanhang
är anslaget 1:3 Värdefull natur, Natur- och kulturmiljöåtgärder i skogen (Nokås)
samt Skogens miljövärden inom Landsbygdsprogrammet. Begränsningarna torde
dock även omfatta andra anslag och stöd som till exempel anslaget 1.11 Åtgärder
för havs- och vattenmiljö, med flera. Inom den statliga fastighetsförvaltningen
noteras, främst av Statens fastighetsverk, en obalans mellan uppdrag och
omfattningen av tilldelade medel som direkt hindrande för möjligheterna att
implementera myndighetens strategi och därmed ta ansvar för kulturmiljöerna.
Anslag som berörs i Statens fastighetsverks fall är anslagsposten 1:10
Bidragsfastigheter.
Dessa resonemang sätter fingret på en principiellt viktig fråga med stor bäring på
myndigheternas möjligheter att inom sina respektive verksamhetsområden verka
för de nationella kulturmiljömålen. Det är angeläget att åtgärder för att bevara,
utveckla och använda kulturmiljöer kan finansieras inom ramen för ordinarie
verksamhet och inkluderas i olika former av ekonomiskt stöd. Annars riskerar
kulturmiljön att förbli en upplevd merkostnad vid sidan av kärnuppdragen, något
som verkar hämmande på möjligheterna att ta tillvara kulturmiljöernas potential i
samhällsutvecklingen. Naturvårdsverket belyser till exempel i sin strategi att det
nuvarande systemet missgynnar skydd av områden med höga natur- och
kulturvärden till förmån för områden med renodlade naturvärden vid skydd genom
reservatsbildning. Detta leder potentiellt till att områden med sammantaget högre
värden står utan skydd till förmån för områden med lägre men mer renodlade
värden.
En utveckling av verktyg och möjligheter till gemensam finansiering av natur- och
kulturvård efterlyses och skulle kunna vara ett sätt att bidra till en mer holistisk syn
på finansiering av skydd och förvaltning av höga miljövärden oavsett om dessa till
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huvudsak är att hänföra till natur eller kultur. I tillämpningen av de ekonomiska
styrmedlen spelar myndighets tolkning av uppdrag och regelverk en betydande roll.
Det är möjligt att ett mer uttalat ansvar för kulturmiljö i myndigheternas
instruktioner skulle innebära att tolkningarna av hur de ekonomiska styrmedlen kan
tillämpas till del skulle kunna bli annorlunda. Även ett uttalat återrapporteringskrav
kring myndigheternas arbete med de nationella kulturmiljömålen skulle kunna vara
till hjälp för att öka kulturmiljöarbetets genomslag och därmed också möjligheterna
att tillämpa de ekonomiska styrmedlen.
Myndigheterna pekar i flera fall på konkreta utvecklingsområden inom sina
respektive verksamheter och i sin samverkan med andra. I flera fall har också
viktiga målkonflikter mellan kulturmiljön och andra intressen identifierats och
problematiserats. Strategierna är dock sinsemellan olika med avseende på i vilken
utsträckning konkreta utvecklingsåtgärder identifieras. Detta kan tas som
inteckning för att myndigheterna kommit olika långt i sitt kulturmiljöarbete men
också för en variation i synen på i vilken utsträckning myndigheten bör ta ett större
ansvar för kulturmiljöfrågorna än vad som är fallet idag.
Flera av myndigheterna har under arbetet med strategierna framfört att det är
viktigt att Riksantikvarieämbetet stödjer myndigheternas befintliga
kulturmiljöarbete igenom den ”perspektivträngsel” som uppstår när myndigheter
ska främja många olika samhällsintressen. Många av de verksamheter och
processer som myndigheterna hanterar kan på ett övergripande plan enkelt relateras
till de nationella kulturmiljömålen. Samtidigt riskerar det att bli en allt för allmän
och generell koppling som kanske inte alls möter de avsikter som ligger bakom
målformuleringarna. Flera av myndigheterna har i samband med dialogarbetet
efterfrågat till exempel bättre vägledning från Riksantikvarieämbetet om vad som
menas med en ”mångfald av kulturmiljöer” och vilket ansvar varje enskild
myndighet förväntas ha i relation till det. Ska alla myndigheter ansvara för att
skapa en mångfald kulturmiljöer inom sitt eget verksamhetsområde, eller ligger
utmaningen i att agera för att vissa kulturmiljöer riskerar att tas bort till förmån för
andra värden? Samma sak gäller även för andra begrepp som utgör
målformuleringarna.
Att anlägga en typ av problemorienterat arbetssätt i förhållande till de nationella
kulturmiljömålen, där Riksantikvarieämbetet på ett tydligare sätt identifierat
kulturmiljöutmaningar som myndigheterna gemensamt kan agera på, kan svara på
det behov av vägledning som myndigheterna ger uttryck för.

5.2.2 Om kulturmiljöarbetet i miljömålssystemet
Regeringen hänvisar till att den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålen 2017
och den fördjupade utvärderingen 2015 visar på fortsatta svårigheter i att få
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genomslag för kulturmiljöperspektiv.15 16 I den fördjupade utvärderingen beskriver
Länsstyrelsernas forum RUS (Regional utveckling och samverkan i
miljömålssystemet) behovet av utredning av hur kulturmiljöaspekter har hanterats i
miljömålsarbetet de senaste fem åren, av roll- och ansvarsfördelning och ”varför
kulturmiljöfrågor fallit mellan stolarna vad gäller uppföljning, tydliga uppdrag,
etappmål, skydd och åtgärder i övrigt”. I den fördjupade utvärderingen 2015
konstaterades också att det med något undantag saknades indikatorer för att följa
kulturmiljötillståndet.
Även om de flesta myndigheter anger att de inte specifikt beaktar de nationella
kulturmiljömålen i sina interna verksamhetsprocesser uppger flera att målen
sammanfaller med miljömålsarbetet och därmed beaktas inom ramen för dessa. Sju
av myndigheterna har enligt sin instruktion ansvar för att verka för att nå de
generationsmål för miljömålsarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen
fastställt.17 Utöver dessa uppger även Statens fastighetsverk att de tar hänsyn till
kulturmiljöfrågor genom miljömålssystemet. Värt att notera är att myndigheterna i
vissa fall ser kopplingar mellan sitt kulturmiljöarbete och miljömål som saknar
kulturmiljöpreciseringar men att de i detta sammanhang inte utvecklar hur sådana
preciseringar skulle kunna tas fram.
Som framgår ovan och i sammanställningen i kapitel fyra i denna rapport ser
myndigheterna en tydlig koppling mellan sitt kulturmiljöarbete och
miljömålssystemet. Det stärker den analys som Boverket och Naturvårdsverket
lyfter i sina strategier att miljömålsarbetet kan användas som en process för
kulturmiljöarbetet. Miljömålsarbetet är etablerat inom myndigheterna och övriga
delar av samhället, något som talar för att ett utökat fokus på kulturmiljöaspekterna
inom miljömålssystemet har potential att få effekt på genomslaget för vissa av
kulturmiljömålen. Ett ökat fokus skulle också bidra till att det inom de aktuella
myndigheterna etableras en större helhetssyn på landskapet i och med att
kulturmiljöaspekterna ges större utrymme. Det finns också potential att
synergieffekter mellan till exempel natur- och kulturvård identifieras och utnyttjas i
större utsträckning än vad som är fallet idag.
Det är i sammanhanget dock viktigt att komma ihåg att de indikatorer som rör
kulturmiljö inom miljömålssystemet främst är inriktade på kulturmiljöers
bevarande. Endast i mindre utsträckning berörs andra värden som kulturmiljömålen
pekar ut, såsom människors delaktighet och kulturmiljös betydelse för ett
inkluderande samhälle. För att i högre utsträckning bidra till de nationella
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Naturvårdsverket (2017).
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Naturvårdsverket (2015).
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Dessa är Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Boverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Sveriges
geologiska undersökning och Trafikverket.
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kulturmiljömålen krävs därför ett kulturmiljöarbete som även sträcker sig utanför
miljömålssystemet.18 Detta kan med fördel göras inom ramen för arbetet med
Agenda 2030, till exempel i utvecklingen av preciseringar och indikatorer för
samtliga dimensioner av hållbarhet.
För att ta tillvara miljömålssystemets potential att öka genomslaget för de
nationella kulturmiljömålen finns ett flertal utvecklingsområden. Det saknas i dag
till exempel möjligheter att följa upp kulturmiljöns tillstånd inom flera av
miljökvalitetsmålens kulturmiljöpreciseringar, något som påtalas av både
Naturvårdsverket och Boverket och som även belysts i tidigare utvärderingar av
miljömålssystemet (se ovan). En mer utvecklad kulturmiljöövervakning har
potential att synliggöra kulturmiljöerna och möjliggöra en utveckling av arbetet
med officiell statistik liksom med kommunernas uppföljning av kulturvärden. För
att detta skall komma till stånd krävs dock att resurser avsätts.
Riksantikvarieämbetet har här, tillsammans med flera av
uppföljningsmyndigheterna, en roll att tillsammans med Naturvårdsverket
analysera hur miljömålssystemet kan utvecklas.

5.2.3 Om tvärsektoriella avvägningar
En av de aspekter som myndigheterna haft att redogöra för i sina strategier är hur
lämpliga avvägningar kan göras mot andra politikområden som myndigheterna
verkar inom. Dessa avvägningar är med några undantag relativt översiktligt
beskrivna i strategierna med avseende på hur avvägningarna kan göras. Som
framgår av tidigare avsnitt identifieras dock ett antal målkonflikter där
kulturmiljömålen riskerar att hamna i strid med andra samhällsintressen men även
synergier där kulturmiljön utgör en resurs.
Att konkreta avvägningar mellan olika politikområden med några undantag lyser
med sin frånvaro i strategierna kan ha flera förklaringar. Flera av myndigheterna
har till exempel genom sitt sektorsansvar en indirekt påverkan på de faktiska
kulturmiljöerna och ställs inte själva i situationer där de gör operativa
överväganden. Många konkreta avvägningar mellan kulturmiljön och andra
samhällsintressen sker i stället i det regionala arbetet. De nationella myndigheterna
behöver därför utveckla sin roll i att vägleda länsstyrelserna i det kulturmiljöarbete
som sker inom respektive myndighets verksamhetsområde i syfte att möjliggöra
dessa avvägningar. Framförallt de centrala myndigheterna med ansvarsområden
inom miljöbalken, men även Boverket med sitt ansvar för plan- och bygglagens
tillämpning har här en viktig uppgift att tillsammans med Riksantikvarieämbetet
och i dialog med länsstyrelserna samverka för att göra föreskrifter och
vägledningar mer samordnade. I detta sammanhang är tillgången till relevanta
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kunskapsunderlag central och flera myndigheter belyser dessa behov i sina
strategier. Mot bakgrund av detta är det rimligt att anta att det inom det statliga
kulturmiljöarbetet finns behov av en högre grad av systematik i arbetet med att
identifiera vilka typer av kunskapsunderlag som det är störst behov av och vilka
aktörer som bör ges uppdrag att producera dessa.
Bland de konkreta åtgärder som nämns för att möjliggöra avvägningar mellan
kulturmiljön och andra intressen kan till exempel den utvecklade vägledning om
hur kulturmiljö som aspekt kan hanteras i miljöbedömningar enligt 6 kap.
miljöbalken (1998:808), som Naturvårdsverket beskriver i sin strategi, ha potential
att leda till bättre planerings- och beslutsunderlag i de olika processer där
miljöbedömningar görs. På liknande sätt har Boverkets ambitioner att inkludera
kulturmiljöperspektivet i sina konsekvensutredningar vid regelgivning potential att
bidra till att erforderliga kulturmiljöhänsyn kan tas i framförallt det kommunala
arbetet. De resonemang som förs kring myndigheternas styrmedel i avsnitt 5.2.1
om myndigheternas ansvarstagande i kulturmiljöarbetet äger också relevans för
möjligheterna till lämpliga avvägningar.
Myndigheternas kommunikationsarbete utgör också en viktig resurs för att öka
förståelsen för kulturmiljöfrågorna i olika delar av samhället, både inom de berörda
myndigheterna och hos andra aktörer, något som är en förutsättning för att
avvägningar skall kunna göras. Att flera av myndigheterna beskriver ambitioner att
tydliggöra kulturmiljöfrågorna i sina verksamhetsprocesser är ett viktigt steg i att
se till att verktyg för konkreta överväganden mellan olika intressen kan
kommuniceras, såväl inom den egna verksamheten som till externa intressenter.
Detta är inte minst viktigt inom de verksamheter som har en direkt påverkan på
kulturmiljöerna.
Några av myndigheterna tar i strategierna fasta på begrepp med anknytning till
såväl den egna kärnverksamheten som till kulturmiljöarbetet som ett medel för att
tydliggöra kopplingen dem emellan (och därmed förutsättningarna för att kunna
göra avvägningar). Naturvårdsverket kommer till exempel enligt sin strategi att
arbeta konsekvent med begreppet Biologiskt kulturarv som ett sätt att öka
kopplingen mellan natur- och kulturmiljövård. Sveriges geologiska undersökning
bygger sin strategi kring begreppet kulturell geologi som ett sätt att knyta an
kulturmiljöfrågorna till myndighetens verksamhet.

5.2.4 Om samverkan
Den befintliga samverkan som myndigheterna redovisar är, föga förvånande,
omfattande. Myndigheterna hanterar en rad frågor som vid sidan om
kulturmiljöfrågorna också är tvärsektoriella vilket skapar behov av täta kontakter
mellan olika aktörer, både centralt, regionalt och lokalt. I strategierna identifieras
också en lång rad samverkansforum med brett deltagande från olika delar av
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samhället. Av strategierna framgår inte några konkreta behov av att etablera nya
forum i nämnvärd utsträckning.
Riksantikvarieämbetet delar bilden av att de huvudsakliga forum som behövs för
tvärsektoriell samverkan redan är etablerade men anser att det behövs fortsatta
insatser för att få ökat genomslag för kulturmiljöarbetet i några av dessa. Detta kan
innebära att ta sig an nya projekt eller frågeställningar men också att tydliggöra
vilken karaktär av samverkan som avses och vilka förväntningar som ställs på
intressenterna. I sina strategier redovisar flera myndigheter konkreta, praktiknära
utvecklingsområden. Dessa skulle kunna utgöra startskottet för en diskussion inom
olika forum om hur utvecklingsområdena kan tas vidare. Till exempel bör de
utvecklingsområden som lyfts fram inom den statliga fastighetsförvaltningen
diskuteras i Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare. På
motsvarande sätt bör den utvecklingspotential som miljömålssystemet har att
fungera som motor i visst kulturmiljöarbete diskuteras inom miljömålsarbetets
olika forum.
Samverkansaktiviteterna är viktiga för att öka kunskapsutbytet kring
kulturmiljöfrågorna och deras roll men också kring de andra intressen som
kulturmiljön ska vägas emot. Den produktion av kunskapsunderlag och de
kommunikationsinsatser som myndigheterna ger uttryck för i strategierna har också
en viktig funktion i arbetet att öka förståelsen för kulturmiljöfrågorna. Att detta
arbete hos flera av myndigheterna identifierats som centralt signalerar att
kulturmiljöarbetet kan få ökat genomslag i insatser framöver. Samverkan kring
kommunikations- och utbildningsinsatser kan öka effektiviteten och kvaliteten. Ett
par exempel där så redan sker, vilket också nämns i strategierna, är den
webbutbildning kring tillgänglighet som Naturvårdsverket utvecklar tillsammans
med Riksantikvarieämbetet liksom Boverkets arbete med Tema Kulturvärden i
PBL kunskapsbanken.19 20 Det finns potential för fler sådana
kommunikationsinsatser med deltagare från de berörda myndigheterna.
Riksantikvarieämbetet kan vara en part i vissa av dessa men de kan och bör också
ske utan myndighetens medverkan.

5.2.5 Om myndigheternas förhållande till
länsstyrelserna
Myndigheternas strategier belyser i olika stor omfattning interaktionen med
länsstyrelserna. Detta speglar de olika myndigheternas verksamhet och inriktning.
Vissa myndigheter, som Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, är

19

Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet (u.å.). Webbutbildning för att förbättra tillgängligheten i natur- och
kulturområden.
20

Boverket, Riksantikvarieämbetet (u.å.). Kunskapsbanken PBL Tema Kulturvärden.
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relaterade till länsstyrelsernas arbete genom sin bidragsfördelning och sitt
vägledningsansvar för miljöbalken. Även Jordbruksverket är genom sin
resursfördelning djupt involverad i länsstyrelsernas arbete. För dessa tre
myndigheter är länsstyrelserna även en utförare av praktiskt arbete kopplat till
myndigheternas verksamhetsområden så som olika typer av inventeringar,
naturvårdsåtgärder och produktion av olika typer av kunskapsunderlag.
Andra myndigheter, till exempel Fortifikationsverket och Statens fastighetsverk har
inte motsvarande ansvar och har därmed heller inte samma fokus på länsstyrelserna
i sina strategier. Samtidigt finns självfallet kontaktytor där dessa myndigheter i
enskilda ärenden har behov av samverkan med länsstyrelserna, till exempel i
samband med avyttring av statliga byggnadsminnen. Snarlik situation gäller
Sveriges geologiska undersökningar där Bergsstatens beslut enligt minerallagen
kan generera behov av samråd med länsstyrelsen i enskilda län.
Täta kontakter med länsstyrelserna har också Skogsstyrelsen genom hanteringen av
skogsåtgärder liksom Trafikverket i sin transportinfrastrukturplanering och projektering. Båda myndigheterna påverkas starkt av länsstyrelsernas förmåga att
arbeta ensartat över länsgränserna.
Minst fokus på länsstyrelserna har Tillväxtverket vars fokus i stället ligger på
regionerna vilka från 1996 och framåt i takt med regionbildningarna kommit att
överta det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelserna.
Även myndigheter med långt utvecklad samverkan med länsstyrelserna, som
Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Trafikverket, konstaterar att samverkan med
länsstyrelserna behöver utvecklas vidare. Naturvårdsverket lyfter tämligen
detaljerat fram att deras riktlinjer behöver förändras för att kulturmiljöaspekten på
miljöfrågan ska kunna utvecklas.
Två av myndigheterna nämner i sina strategier RUS (Regional Utveckling och
Samverkan i miljömålssystemet) som ett forum som spelar viktig roll i det
tvärsektoriella arbetet. RUS roll är att stödja, vägleda och samordna länsstyrelserna
i det regionala arbetet i miljömålssystemet. Kulturmiljöforum är en av de så kallade
G-grupperna som länsledningarna skapat för olika verksamhetsområden och teman
i syfte att ensa och utveckla arbetssätten, i det här fallet inom kulturmiljöområdet.
Med Kulturmiljöforum för Riksantikvarieämbetet regelbundna samtal kring
inomsektoriella och tvärsektoriella utvecklingsbehov. Det framgår inte av
strategierna huruvida någon av de tio myndigheterna samverkar med
Kulturmiljöforum.
Majoriteten av kontakterna mellan myndigheterna och länsstyrelserna är kopplade
till de olika myndigheternas sakfrågor, antingen direkt med respektive
enhet/funktion på länsstyrelsen, via forumet RUS eller i olika referens- och
arbetsgrupper. De flesta av myndigheterna har sina huvudsakliga operativa
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kontakter med en eller ett fåtal funktioner inom länsstyrelserna men det finns
undantag. Trafikverket uttrycker till exempel att deras kontakter med
länsstyrelserna sker med större bredd. Några av myndigheterna, som till exempel
Skogsstyrelsen, pekar ut länsstyrelserna som viktiga samverkansparter i
verksamhetsutvecklingsarbetet men specificerar inte närmare vilka funktioner
och/eller forum som avses.
Sammantaget kan konstateras att myndigheternas strategier signalerar att samspelet
mellan den nationella och regionala nivån behöver utvecklas. De nationella
myndigheterna behöver utveckla sin roll i att vägleda länsstyrelserna i det
kulturmiljöarbete som sker inom respektive myndighets verksamhetsområde.
Framförallt de centrala myndigheterna med ansvarsområden inom miljöbalken,
men även boverket med sitt ansvar för plan- och bygglagens tillämpning har här en
viktig uppgift att tillsammans med Riksantikvarieämbetet och i dialog med
länsstyrelserna samverka för att göra föreskrifter och vägledningar mer
samordnade med avseende på kulturmiljöfrågorna.
Ett effektivt kulturmiljöarbete förutsätter också ett samordnat och
sektorsövergripande arbete hos länsstyrelserna. Länsstyrelserna utgörs av 21
självständiga myndigheter med olika regionala förutsättningar. Arbetet med att
samordna arbetssätten mot de centrala myndigheternas verksamhetsområden är
därför en viktig uppgift, vilket inte minst kommer till uttryck i länsledningarnas Ggrupper.
Det länsstyrelseinterna samarbetet förutsätter dock också ett gott samarbete mellan
de centrala myndigheterna där till exempel föreskrifter och vägledningar och andra
styrmedel på området kan behöva harmonieras till varandra. Naturvårdsverket
nämner att det i vissa län vore önskvärt med en större intern utveckling inom
länsstyrelsen med framförallt kulturmiljö- och naturvårdsfunktionerna som
deltagare. Trafikverket belyser att det finns behov av samordning mellan länen i för
att göra hanteringen av vissa ärenden mer homogen, i syfte att öka
förutsägbarheten och effektiviteten i Trafikverkets planeringsarbete.
Det finns tydliga kopplingar mellan ett framgångsrikt kulturmiljöarbete och den
sociala dimensionen av hållbar utveckling. Den kopplingen realiseras främst på det
lokala och regionala planet och blir därmed en utmaning för länsstyrelser med flera
regionala och lokala aktörer. Kopplingen till den sociala dimensionen av hållbar
utveckling i relation till kulturmiljö är mindre uttalad än till exempel den med
ekologisk hållbarhet i miljömålssystemet. Mot bakgrund av att flera av
myndigheterna lyfter fram miljömålssystemet som basen för sitt kulturmiljöarbete
är det rimligt att anta att föreskrifter och vägledningar från de centrala
myndigheterna ger länsstyrelserna mindre vägledning i hur den sociala
dimensionen ska tas tillvara i avvägningar mellan olika intressen än i de övriga
hållbarhetsdimensionerna.
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5.2.6 Om myndigheterna och det regionala
utvecklingsarbetet
Från 1996 och framåt i takt med regionbildningarna har regionerna kommit att
överta det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelserna. Länsstyrelsen är
endast en, om än viktig, av aktörerna som regionen behöver samverka med. Detta
avspeglas tydligt i Tillväxtverkets verksamhet och strategi som har stort fokus på
regionerna. Länsstyrelsen och övriga statliga myndigheter ska inom sina
verksamhetsområden lämna regionerna det biträde som det behöver för regionalt
tillväxtarbete och regional transportinfrastrukturplanering21. De ska också löpande
informera regionerna om pågående och planerade verksamheter som har betydelse
för länets utveckling.
Vid sidan av länsstyrelserna har sålunda regionerna kommit att bli viktiga aktörer
för möjligheterna att nå de statliga målen för kulturmiljöarbetet. För att möta
förändringen och utveckla samverkansformer inledde Riksantikvarieämbetet tidigt
ett samarbete med de tre första regionerna Skåne, Västra Götaland samt
Västernorrland. Inom Kultursamverkansmodellen finns också ett samverkansråd
för de statliga myndigheterna och institutionerna som är närmare berörda. Hur en
tvärsektoriell samverkan i kulturmiljöfrågor med landets regioner ska utvecklas
och utformas är en fråga som behöver utredas vidare, både vid
Riksantikvarieämbetet och inom andra myndigheter. Inte minst behöver
Riksantikvarieämbetet tydligare definiera hur det stöd ska utformas som
myndigheten kan ge till regionerna som en följd av skrivningarna i lag (2010:630)
om regionalt utvecklingsansvar och förordning (2017:583) om regionalt
tillväxtarbete.
Tillväxtverket lyfter också fram behovet att stärka och främja kulturmiljöns roll i
de regionala utvecklingsstrategierna och i EU:s regionalfondsprogram. Även
stärkandet och främjandet av kulturmiljöns roll i landsbygdsprogrammet är centralt
i det regionala utvecklingssammanhanget. I arbetet med regionala
utvecklingsstrategier och regionalfondsprogrammet föreslår Tillväxtverket att
Riksantikvarieämbetets regionala utvecklingsstrategi för åren 2014 – 202022 skulle
kunna ha en viktig funktion och, när så är relevant, integreras i de strategiska
regionala dialogerna.

21

Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar.

22

Riksantikvarieämbetet (2015b).
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6. Slutsatser och fortsatt arbete
I detta avsnitt redovisar Riksantikvarieämbetet sina viktigaste slutsatser från arbetet
med uppdraget hittills och hur myndigheten avser att arbeta vidare med
utgångspunkt från resultaten i uppdraget.

6.1 Slutsatser
Riksantikvarieämbetet bedömning är att uppdraget lett till att de tio myndigheterna
utvecklat en mer samlad syn på kulturmiljöarbetet inom respektive organisation. I
flera av de berörda myndigheterna har kulturmiljöfrågorna fått större förankring
och kunskapen om hur kulturmiljöer påverkas av och kan användas i
myndigheternas verksamheter har ökat. Detta visar sig inte minst genom det, i flera
fall, omfattande kartläggningsarbete med delaktighet från stora delar av den egna
organisationen som myndigheterna redovisar i sina strategier.
Vilka effekter detta utökade engagemang kommer att få på sikt återstår att se när
strategierna implementeras men Riksantikvarieämbetet noterar en stark strävan hos
flera myndigheter att öka genomslaget för kulturmiljöfrågorna. Den samlade bilden
är dock att det krävs fortsatta insatser hos de tio myndigheterna för att förverkliga
de ambitioner som finns i strategierna och för att synliggöra och reda ut hur
lämpliga avvägningar kan göras mellan kulturmiljöfrågorna och andra
politikområden. Denna aspekt av uppdraget är med ett par undantag relativt
översiktligt berörd i strategierna.
För att de ekonomiska styrmedel som myndigheterna förfogar över ska kunna
användas effektivt finns behov av att se över myndigheternas förutsättningar för
anslagsfördelning och möjligheter till samordning mellan olika anslag. Vidare
konstateras att det inom den statliga fastighetsförvaltningen behövs utökade
resurser för att förvalta skyddade kulturmiljöer.
Riksantikvarieämbetet delar den bedömning som flera myndigheter gör att
miljömålssystemet har potential att förstärka kulturmiljöarbetet och avser att
fortsätta arbeta för att kulturmiljöaspekterna i miljömålssystemet stärks. För att
bidra till samtliga kulturmiljömål krävs dock att kulturmiljöarbetet bedrivs också i
andra sammanhang som till exempel genom att utveckla indikatorer inom ramen
för Agenda 2030.
Riksantikvarieämbetet drar av myndigheternas strategier slutsatsen att de
huvudsakliga samverkansforum som behövs för att bedriva ett effektivt
kulturmiljöarbete inom staten redan finns men att det i flera fall finns behov av att
tydliggöra kulturmiljöfrågorna inom dessa. Myndigheternas strategier liksom de
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diskussioner som förts inom ramen för Riksantikvarieämbetes stödjande insatser
pekar på flera konkreta utvecklingsområden som skulle kunna utgöra startpunkten
för en sådan diskussion i flera forum.
Av de kopplingar som myndigheterna redogör för mellan sin egen och
länsstyrelsernas verksamhet drar Riksantikvarieämbetet slutsatsen att samspelet
mellan den nationella och regionala nivån behöver fortsätta utvecklas. De
nationella myndigheterna behöver stärka sin vägledning av länsstyrelserna i det
kulturmiljöarbete som sker inom respektive myndighets verksamhetsområde. Inom
länsstyrelsen finns behov av utökad samordning mellan länsstyrelserna liksom
inom länsstyrelserna i vissa län. Det finns också behov av att överväga hur
regionernas verksamhet anknyts till de nationella kulturmiljömålen för att mer
konkret finna vägar för att tillvarata kulturmiljöns potential i samhällsutvecklingen.
Riksantikvarieämbetet anser att det stöd som erbjudits myndigheterna under
uppdraget med att utarbeta vägledande strategier har uppfyllt regeringens
intentioner och myndighetens ambitioner med uppdraget. En erfarenhet från arbetet
är att det idag är svårt för myndigheterna att bedöma hur deras verksamheter bidrar
till att uppnå målen för det statliga kulturmiljöarbetet. Riksantikvarieämbetet drar
slutsatsen att myndigheten, tillsammans med länsstyrelserna, behöver fortsätta att
utveckla rollen att vägleda och följa upp myndigheterna i uttolkningen av
kulturmiljömålen och hur dessa relaterar till myndigheternas verksamheter.
Från kontakterna med myndigheterna drar Riksantikvarieämbetet även slutsatser
om att myndighetens medverkan i samverkansinsatser som bidrar till att utveckla
de statliga styrmedlen i kulturmiljöarbetet utgör viktigt stöd i de tio
myndigheternas genomförande av sina strategier. Intern kompetensförsörjning för
att mer effektivt och ändamålsenligt delta i och leda sådan samverkan är därför
fortsatt prioriterad i myndigheten.

6.2 Riksantikvarieämbetets fortsatta arbete
Riksantikvarieämbetet kommer inom ramen för programmet TVÄRS att fortsätta
arbeta parallellt med andra nationella myndigheter i deras arbete för att genomföra
sina vägledande strategier för kulturmiljöfrågor. Både i syfte att stödja
myndigheterna och för att främja Riksantikvarieämbetets egen utveckling.
Riksantikvarieämbetet kommer i det arbetet att ta hänsyn till de krav
myndigheterna till följd av genomförandet av strategierna kommer att ställa på
Riksantikvarieämbetets fortsatta arbete med till exempel informationsförsörjning
och kunskapsunderlag. I arbetet ingår också att prioritera Riksantikvarieämbetets
insatser till de områden där störst effekt kan nås för det samlade kulturmiljöarbetet.
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De sammanställningar och slutsatser som redovisas i den här rapporten kommer att
användas vidare för att höja kompetensen för tvärsektoriellt kulturmiljöarbete
internt vid Riksantikvarieämbetet. Riksantikvarieämbetet bedömer det som en
central framgångsfaktor i det fortsatta arbetet att kunskapen om andra centrala
myndigheters uppdrag, roller och tvärsektoriella kulturmiljöarbete ökar inom
myndigheten. Genom att omsätta denna kunskap i våra övriga aktiviteter skapar vi
bättre förutsättningar för det framtida kulturmiljöarbetet i stort.
Som nämnts i kapitel två av denna rapport bedrivs programmet TVÄRS utifrån
visionen "Statliga myndigheter har ett strategiskt förhållningssätt till de nationella
kulturmiljömålen och tar till vara kulturmiljöns potential för ett hållbart
samhälle". Under 2020 kommer programmet fokusera på följande
utvecklingsområden:


Fortsatt och fördjupad samverkan med de tio myndigheterna som grundas i
de behov som de vägledande strategierna ger uttryck för.



Att kulturmiljöaspekterna inom miljömålssystemet förstärks och att det
interna miljömålsarbetet är tydligt vad gäller inriktning, ambition och
arbetssätt.



Riksantikvarieämbetets agerande för Agenda 2030.



Myndighetens sätt och förmåga att delta i och leda tvärsektoriell
samverkan.



Systematisk uppföljning av hur verksamhetens aktiviteter bidrar till
TVÄRS vision, som grund för fortsatt internt förbättringsarbete.
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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.
6

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
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Slutrapport: Uppdrag att stödja tio myndigheters utarbetande av vägledande strategier för
kulturmiljöfrågor
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