
 

   

 

TVÄRS: Workshopserie om de nationella 
kulturmiljömålen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutrapport 
Datum  2019-03-15 

Dnr  02653-2017 

Version  1.0 

Avdelning  Staben 

TVÄRS 

Författare  Åsa Larsson 



 

     2 (18) 

 
Sammanfattning 
 

Riksantikvarieämbetet bedriver mellan 2018 – 2021 ett utvecklingsprogram för tvärsektoriellt 

kulturmiljöarbete i staten (TVÄRS). Projektet Workshop om de nationella kulturmiljömålen bedrevs inom 

ramen för TVÄRS för att ge myndighetsanpassat stöd de tio myndigheter som fått i uppdrag att utarbeta 

kulturmiljöstrategier inom ramen för sin verksamhet. Projektet genomfördes under perioden 18XX-19XX. 

 

Projektets målsättning var att vidga myndigheternas perspektiv på sitt eget kulturmiljöarbete och ge stöd 

för att översätta de nationella kulturmiljömålen till det egna verksamhetsområdet. Projektet arbetade fram 

en workshopsmodell med fyra övningar som fokuserade på de nationella kulturmiljömålen i relation till 

strategierna. Sju av tio myndigheter valde att genomföra Riksantikvarieämbetets workshop: 

Fortifikationsverket, Havs- och Vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Sveriges Geologiska 

Undersökning, Skogsstyrelsen, Statens Jordbruksverk och Trafikverket.  

 
Resultat: Projektet har inom Riksantikvarieämbetet bidragit till att öka kunskapen om de deltagande 

myndigheternas kulturmiljöarbete och verksamheter som påverkar detta. För Riksantikvarieämbetet har 

projektet medfört en möjlighet att fördjupa sig i myndigheternas uppdrag och hur de resonerar kring 

kulturmiljömålen och intern förankring. Mötet med myndigheterna har också satt fingret på flera viktiga 

behov för framtiden: större tydlighet, stöd och vägledning i värdering av kulturmiljöer och hur 

kulturmiljömålen följs upp. 
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1. Projektinformation 

1.1  Projektmål 

Riksantikvarieämbetet bedriver mellan 2018 – 2021 ett utvecklingsprogram för tvärsektoriellt 

kulturmiljöarbete i staten (TVÄRS). Projektet Workshopserie om de nationella kulturmiljömålen har 

bedrivits inom ramen för TVÄRS med målsättningen att stödja de tio myndigheter som fått i uppdrag att ta 

fram vägledande strategier för kulturmiljömålen inom ramen för sin verksamhet, vilka ska rapporteras till 

regeringen oktober 2019.  

Målet med projektet att ge myndighetsspecifikt stöd inom ramen för regeringsuppdraget. Projektet skulle  

ge myndigheterna stöd i framtagande av strategier för kulturmiljöarbete, i syfte att bidra till de nationella 

kulturmiljömålen.  

Projektets mål var utveckla, erbjuda och genomföra myndighetsspecifika workshops om de nationella 

kulturmiljömålen. Workshopserien genomfördes med utgångspunkt i metodik som utvecklats inom 

TVÄRS. Projektet skulle även dokumentera workshopserien samt redogöra, på lämpligt sätt, för det 

TVÄRS-relaterade lärande som utvecklas genom aktiviteterna.  

Förväntade resultat: 

 Myndigheterna har fått stöd i framtagandet av kulturmiljöstrategier; 

 Myndigheternas syn på kulturmiljöarbete har breddats; 

 Myndigheternas förmåga att översätta de nationella kulturmiljömålen till sitt eget 

verksamhetsområde har ökat.  

Projektet förväntades även återföra kunskap och erfarenhet om tvärsektoriellt arbetssätt till TVÄRS samt 

bidra till att öka Riksantikvarieämbetets kunskap om myndigheters uppdrag, roller och kulturmiljöarbete.  

Projektet skulle även ge myndigheternas projektgrupper en möjlighet att få ta del av 

Riksantikvarieämbetets perspektiv på kulturmiljöarbete och kulturmiljömålen. Genom att arrangera en 

workshop så gavs projektgrupperna möjlighet att involvera andra viktiga nyckelpersoner inom sin egen 

myndighet, om de så önskade. 

1.2  Syfte 

Projektets syftet är att vidga myndigheternas kulturmiljöperspektiv och öka förmågan att översätta de 

nationella kulturmiljömålen till det egna verksamhetsområdet, inom ramen för strategiuppdraget (Fig 1). 

Samt att återföra kunskap och erfarenheter om tvärsektoriellt arbete till TVÄRS. 
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Fig. 1. De fyra nationella kulturmiljömålen (prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273) och 
regeringsuppdraget till tio myndigheter att utarbeta vägledande strategier för kulturmiljöfrågor 
(Ku2017/01563/KL) 

1.3  Förväntade effekter vid projektslut 

Förväntade effekter är att:  

 Myndigheterna får en ökad förståelse för hur deras verksamheter och processer påverkar och 

bidrar till kulturmiljömålen. 

 Riksantikvarieämbetets ökar sin kunskap om myndigheters uppdrag, roller och tvärsektoriella 

kulturmiljöarbete  

 Riksantikvarieämbetet ökar sin kunskap om att använda workshop som metod för tvärsektoriellt 

stöd.  
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2. Projektgenomförande 

2.1 Beskrivning av projektets genomförande 

I maj-juni 2018 genomförde TVÄRS avstämningsmöten med de olika myndigheterna för att bland annat 

diskutera behov av stöd och insatser från Riksantikvarieämbetet inom strategiuppdraget. Förutom behov 

av nätverksträffar uttryckte många önskemål om mer myndighetsanpassat stöd. Ett förslag från TVÄRS 

var att leda en halvdags workshop kring kulturmiljömålen hos respektive myndighet. Så gott som samtliga 

uttryckte preliminärt intresse för detta och Riksantikvarieämbetet skulle återkomma med förslag på 

upplägg i början av hösten. 

En projektledare utsågs inom TVÄRS dåvarande arbetsgrupp, som fick i uppdrag att ta fram ett förslag på 

workshopmodell. Projektbeställning togs fram i enlighet med Riksantikvarieämbetets projektmodell.1 Ett 

första förslag på workshopmodell diskuterades av arbetsgruppen i augusti och bearbetades ytterligare 

efter gruppens förslag och rekommendationer. Modellen presenterades därefter för de olika 

myndigheterna. Sju av tio myndigheter valde att genomföra workshopen under 2018: Fortifikationsverket, 

Havs- och Vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Sveriges Geologiska Undersökning, Skogsstyrelsen, 

Statens Jordbruksverk och Trafikverket. De myndigheter som avböjde (Boverket, Statens Fastighetsverk 

och Tillväxtverket) gjorde det för att workshopens målsättning inte passade in i den fas deras interna 

arbete befann sig i under hösten.  

För varje myndighet som önskade genomföra en workshop utsågs en processledare som skulle ansvara 

för att leda övningarna (varav projektledaren var en), samt två resurspersoner som har god erfarenhet av 

den kärnverksamhet som respektive myndighet bedriver.  

      

2.2 Workshoparnas upplägg och målgrupp 

Workshoparna genomfördes tillsammans med sju av de tio myndigheterna med uppdrag att ta fram 

strategier för att nå de nationella kulturmiljömålen. Deltagarna från myndigheterna var de som hanterar 

kulturmiljöfrågor inom respektive myndighet samt processledare från verksamhetsområden som påverkar 

kulturmiljöer (t.ex. fastighetsförvaltning, miljömålsarbete, utvecklingsprojekt). Vid de flesta workshopar 

deltog även avdelnings- och enhetschefer med kulturmiljöansvar. 

Workshoparna inleddes med ett par associationsövningar i syfte att ”bryta isen” och reflektera över sitt 

eget förhållningssätt till kulturmiljö och kulturmiljöarbete. Därefter följde tre övningar som med avstamp i 

ett eller ett par av kulturmiljömålen syftade till att låta deltagarna bearbeta VAD myndigheten gör som 

påverkar kulturmiljömålen, VEM som är involverad i dessa processer (både interna och externa aktörer) 

och HUR kulturmiljömålen kan bli en framgångsfaktor inom myndighetens arbete. Dessa övningar 

                                                           
1 Workshopserie om de nationella kulturmiljömålen Dnr 02653-2017 
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avslutades med att diskutera hur resultaten kunde relateras till de frågor i regeringsuppdraget som 

strategierna avser att besvara: 

 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  

 Hur kulturmiljöfrågor kan tydliggöras och uppmärksammas inom befintliga fora för att nå en bättre 

måluppfyllelse för respektive sektor 

3. Projektresultat  

Avsnitt 3.1. redovisar hur myndigheterna har fått stöd i framtagandet av kulturmiljöstrategier och hur 

deras syn på kulturmiljöarbete har breddats. Avsnitt 3.2. visar hur projektet återfört kunskap och 

erfarenhet om tvärsektoriellt arbetssätt till Riksantikvarieämbetet samt bidragit till att öka myndighetens 

kunskap om andra centrala myndigheters uppdrag, roller och kulturmiljöarbete 

3.1 Analys av resultat från workshops 

Övningarnas syfte var att ge deltagarna en möjlighet att identifiera vilka verksamheter och processer som 

myndigheten har där kulturmiljömålen påverkas (Vad), vilka aktörer och nyckelpersoner som bidrar till 

denna påverkan (Vem), samt vad som krävs för att kulturmiljöarbetet ska bli en framgångsfaktor inom 

myndigheten (Hur). Resultaten från övningarna sattes i relation till det som efterfrågas i strategiuppdraget 

och utifrån detta diskuterades eventuella prioriteringar och avgränsningar. 

3.1.1 Kulturmiljömålen och den egna verksamheten – Vad gör vi? 

Deltagarna arbetade i grupper med målsättningen att åskådliggöra vilka verksamheter som myndigheten 

har som påverkar eller berör kulturmiljömålen. Framförallt fick de arbeta med att identifiera vilka 

verksamheter där myndigheten bidrar till att kulturmiljöer bevaras, används och/eller utvecklas.  

Resultat: 

• Mer än bevarande. Deltagarna reflekterade ofta över att kulturmiljöarbete inbegriper mer än 

bevarande av lagskyddade miljöer, att användning och utveckling av dem också är viktiga 

aspekter. De deltagare som ansvarar för kulturmiljöfrågor inom myndigheten hade generellt sett 

god insikt om detta och inspirerade under workshopen sina kollegor genom att lyfta fram 

exempel från den egna verksamheten. En viktig slutsats som lyftes under diskussionerna var att 

användning och utveckling inte är i motsatsförhållande till bevarande. Snarare tvärtom, eftersom 

de stärker betydelsen av kulturmiljöer i relation till övriga uppdrag och processer.  

• Komplexa kulturhistoriska värden. Andra viktiga aspekter som lyftes under övningen var att 

kulturmiljöer är mer än lagskyddade objekt (t.ex. fornlämningar): dels att det även finns andra 

objekt som kräver hänsyn, dels att objekten ofta ingår i ett större sammanhang som är den 
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egentliga kulturmiljön. För myndigheter med tydliga ansvarsuppdrag kring hänsynsfrågor och 

förvaltning av kulturhistoriska objekt var detta relativt väl etablerat, men från dessa framfördes 

svårigheten i att förankra hänsynstagande till komplexa historiska värden inom myndigheten 

utan tydligare exempel och vägledningar. 

• Mångfaldsproblematik. Ett av kulturmiljömålen pekar på betydelsen av en mångfald av 

kulturmiljöer. Här efterfrågade många deltagare från myndigheterna bättre vägledning från 

Riksantikvarieämbetet om vad som menas och vilket ansvar varje enskild myndighet förväntas 

ha. Ska alla myndigheter ansvara för att skapa en mångfald kulturmiljöer inom sitt eget 

verksamhetsområde, eller är det mångfald som ett resultat av att alla myndigheterna bidrar med 

att bevara och utveckla olika sorters kulturmiljöer? Är det mångfald i relation till hela landet, eller 

till varje region? 

• Större tydlighet kan bidra till att miljömålen uppfattas som mer än naturvärden. Tydlighet 

kring olika sorters kulturmiljövärden och vägledning kring avvägningar efterfrågas i mycket hög 

grad av myndigheterna. Naturvärden upplevs i nuläget som tydligare och därmed enklare att 

identifiera och prioritera i myndigheternas processer. Flertalet myndigheter har fått upp god vana 

att arbeta med miljömålen och implementera dessa i sina interna processer. Däremot upplevs 

det som att få personer, bortsett från myndigheternas egna kulturmiljöexperter, reflekterar över 

att kulturmiljöer är en del av miljön i allmänhet. Många associerar ”miljö” till ekologiska värden, 

medan kultur uppfattas som något annat – t.o.m. som ett motsatsförhållande mellan natur och 

kultur. Historiciteten i dagens landskap, att mångfalden i fauna och flora till stor utsträckning 

tillkommit genom mänsklig påverkan under årtusenden, uppmärksammas sällan.  

• Strategierna behöver ha tydliga prioriteringar. Kulturmiljömålens formuleringar gör att det är 

lätt att relatera dom till många olika verksamheter och processer inom myndigheterna, med risk 

för att kopplingarna till myndigheternas verksamheter blir breda och allt för generellt hållna. 

Myndigheternas kulturmiljöansvariga framhåller att det är viktigt bidra med prioriteringar genom 

att identifiera de områden där myndigheten gör störst skillnad och nytta i relation till 

kulturmiljömålen. Alla behöver inte göra allt, det är de tio myndigheternas gemensamma insatser 

som ska bidra till att vi når framgång inom de nationella kulturmiljömålen. 

Vilket leder till en viktig fråga som väcktes vid samtliga workshops: 

• När uppnås kulturmiljömålen? Vad är ”tillräckligt bra”, vad räknas som en framgång? Det 

upplevs som högst oklart idag hur myndigheterna ska kunna bedöma om de gör ett fullgott 

arbete kring kulturmiljömålen och om utfallet ett år är sämre eller bättre än föregående. Stöd och 

uppföljning från Riksantikvarieämbetet gällande detta efterfrågades av många.  
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3.1.2 Samverkan och delaktighet 

Kulturmiljömålen anger som inriktning att ”människor är delaktiga i kulturmiljöarbetet och har möjlighet att 

förstå och ta ansvar för kulturmiljön”. Under workshopen fick deltagarna identifiera viktiga aktörer som de 

antingen verkar via eller i samverkan med, utifrån tre huvudkategorier: de egna medarbetarna, andra 

statliga/kommunala myndigheter respektive via övriga aktörer.  

Resultat: 

Detta var det svåraste kulturmiljömålet för de flesta att tolka och förhålla sig till. Många uppfattar att målet 

syftar till delaktighet hos den ospecificerade ”allmänheten” och att det enbart handlar om någon typ av 

förmedling eller publik verksamhet i och runt kulturhistoriska miljöer. Att delaktighet och ansvarstagande 

som omnämns i kulturmiljömålen också syftar på myndighetens egna medarbetare och chefer, liksom 

externa aktörer som styrs direkt eller indirekt av myndigheten, gick efterhand upp för deltagarna. Det är 

just de personer som inte besitter specialkompetens, men som kan komma att ta beslut som påverkar 

kulturmiljöer, behöver få bättre kunskap om sin ansvarsroll. Det är av stor vikt att myndigheternas egna 

kulturmiljöexperter därför får möjlighet att utbilda och stödja sina kollegor och delta i de aktuella 

processerna i ett tidigt skede. 

Vissa myndigheter har mycket direkt påverkan och direkta styrmedel för kulturmiljöarbete, medan andra 

jobbar i huvudsak indirekt via samverkan, bidrag, stöd och rådgivning till externa parter. De myndigheter 

som främst arbetar med det senare tenderar att underskatta sin betydelse för att bidra till att 

kulturmiljömålen uppfylls. Det är viktigt att myndigheterna får en förståelse för att även indirekt styrning av 

aktörer och processer som påverkar kulturmiljöer, genom till exempel bidrag eller vägledningar, kan bidra 

till detta kulturmiljömål. Kommunikation och utbildningar både internt och externt framfördes som förslag 

på aktiviteter som ökar förutsättningarna för ett högre ansvarstagande för kulturmiljö. Flera deltagare 

reflekterade över hur de skulle kunna arbeta för att säkerställa att beslutsfattare och utförare känner att 

de delar ansvaret för att kulturmiljöer bevaras. 

 

3.1.3 Kulturmiljömålen som framgångsfaktor 

Med utgångspunkt i kulturmiljömålet om helhetssyn på förvaltningen av landskapet och att 

kulturmiljöaspekter ska tas till vara i samhällsutvecklingen utmanades deltagarna i slutet av workshoparna 

att tänka fritt kring hur kulturmiljöarbete kan bidra till framgång även inom sina övriga uppdrag och 

verksamheter. I denna avslutande övning resonerade deltagarna också kring hur kulturmiljöarbetet ska 

kunna förankras i myndigheten generellt. 

Resultat: 

• Väldigt få av de olika myndigheternas instruktioner och uppdrag framträder för deltagarna som 

möjlighetsskapande för kulturmiljöarbete. Instruktioner och uppdrag uppfattas snarare stå i 

motsatsförhållande till kulturmiljöaspekter. Särskilt tillväxtmål, näringsidkande och 

samhällsbyggande är politikområden som lätt uppfattas som kunna komma i konflikt med 

bevarandet av kulturmiljöer.,   
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• Det behöver finnas en bredare förståelse inom de olika myndigheterna för att kulturmiljömålen 

inte är synonymt kulturmiljölagen eller de lagskyddade objekten. Framförallt att kulturmiljöarbete 

är mer än bara bevarande.  

• Kulturmiljöarbete är inte ett nytt uppdrag för myndigheterna, även om uppdraget att ta fram 

strategier är det. För att nå framgång så krävs att synlig- och medvetandegöra att detta redan 

pågår inom myndigheterna och ingår som en naturlig del av de övriga uppdragen.  

• Kulturmiljömålsarbetet måste förankras i ledning, i styrdokument och i processer. Det räcker inte 

med att ha duktiga kulturmiljöspecialister vid myndigheterna. Det är i processer där dessa inte 

ingår som värdena tappas bort. De som inte är kulturmiljöexperter behöver förstå när dessa bör 

involveras och vad de har att vinna på att göra detta i ett tidigt skede. 

• Myndigheterna behöver mer stöd kring hur de ska bedöma värdet av kulturhistoriska miljöer och 

objekt som inte har samma lagskydd som fornlämningar. Det är svårt att i nuläget värdesätta och 

prioritera kulturmiljöer i relation till andra värden. Det gäller inte bara ekonomiska värden nom 

samhällsutvecklingen, utan även vissa naturvärden som kan uppfattas vara i konflikt med 

kulturhistoriska objekt (t.ex. om lämningar ska tas bort för att gynna specifika biologiska miljöer). 

Det är hög risk för att det som kan kvantifieras prioriteras i första hand. 

• Det behövs bättre exempel på hur bevarande, användning och utveckling av kulturmiljöer bidrar 

till måluppfyllelse inom övriga uppdrag (friluftsuppdraget, regional tillväxt, biologisk mångfald och 

biologiskt kulturarv osv). 

3.1.4 Associationer till kulturmiljöbegreppet 

Förutom de delar av workshopen som fokuserade på att identifiera och prioritera i myndigheternas 

kulturmiljöarbete, så genomfördes ett par övningar i syfte att få deltagarna att reflektera över sin egen 

inställning till kulturmiljö och kulturmiljöarbete. Den första av dem var en ordassociation där deltagarna 

från en lista bestående av 15 adjektiv skulle välja ut tre som de i första hand associerar till begreppet 

”kulturmiljö”. Vissa av adjektiven var positiva, andra negativa och några var ambivalenta/tvetydiga (se Fig 

2). Urvalet skulle dessutom ske utifrån två olika roller: 1. Som privatperson och 2. I din yrkesroll. Valen av 

ord skedde anonymt. 

Det vanligaste adjektivet oavsett vilken roll det gällde, privat eller i yrket, var värdefullt. För att beskriva 

förhållandet till kulturmiljö i yrkesrollen var de vanligast förekommande orden de positiva begreppen 

Värdefullt och viktigt, respektive de ambivalenta begreppen komplicerat och hotat (Fig 3). Det visar på 

engagemang i kulturmiljöarbetet men samtidigt en hög grad av insikt i utmaningarna de står inför. Även 

om det naturligtvis finns en variation mellan de olika myndigheterna så skilde sig detta inte nämnvärt dem 

emellan, det var ett generellt mönster. 
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Resultat: 

• Det finns en mycket positiv grundinställning till kulturmiljö hos de som deltog i workshopen, i den 

privata rollen dominerar de positiva associationerna oavsett vilken myndighet deltagarna jobbar 

inom. 

• I yrkesrollen blir ambivalenta associationer nästan lika vanligt som positiva, men negativa ord 

förknippade till kulturmiljö är fortfarande ovanliga. Det visar att det till stor del rör sig om problem 

som deltagarna uppmärksammat i relation till sin tjänsteutövning. Insikt om svårigheter och 

komplexitet är inte något negativt i sig, det kan tvärtom visa på hög kunskap och kompetens 

inom området.  

• Att ord som komplicerat, hotat och svårt förekom så pass ofta i yrkesrollen visar att många 

känner behov av bättre stöd, riktlinjer och underlag vid bedömning och prioriteringar av 

kulturmiljöer. 

 

 

Värdefullt

Spännande

Viktigt

Vackert

Roligt

Trevligt

Hotat

Gammalt

Kostsamt

Komplicerat

Svårt

Besvärligt

Obegripligt

Konstigt

Oviktigt  

Fig 2: Sammanlagt 48 personer vid sju myndigheter valde anonymt ur en lista med 15 alternativ ut tre 
adjektiv som de associerar med begreppet kulturmiljö. Orden var tydligt markerade som positiva (gröna), 
ambivalenta (lila) och negativa (röda). De fick dels välja tre ord utifrån den privata rollen, dels tre ord 
utifrån sin yrkesroll. Diagrammet visar resultatet. 
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Fig 3. De vanligaste förekommande adjektiven utifrån yrkesrollen, motsvarande 90% av alla valda ord. 
Rutornas storlek är i relation till hur ofta ordet ifråga valdes. 

 

4. Projektets lärande 

Att genomföra en workshopserie för att bidra till de tio myndigheternas tolkning och översättning av 

kulturmiljömålen sågs också som en möjlighet att inom TVÄRS-programmet testa och utvärdera 

upplägget som en metod för myndighetsanpassat stöd.  

4.1 Projektupplägg för gemensamt lärande 

Som ett sätt att både ge stöd till myndigheterna och att bidra till Riksantikvarieämbetets 

kompetensutveckling så formerades respektive workshopteam med en processledare och två 

resurspersoner. Dessa tre personer utgjorde en arbetsgrupp, som i sin tur fick stöd av projektledaren i de 

fall denna inte själv agerade processledare. Resurspersonerna hade erfarenhet av att samverka med den 

aktuella myndigheten och av att arbeta med relevanta kulturmiljöfrågor inom Riksantikvarieämbetets egen 

verksamhet. Vissa resurspersoner deltog vid fler än en myndighetsworkshop. 

Inför varje workshop fick arbetsgruppen i uppdrag att sätta sig in i den aktuella myndighetens instruktioner 

och uppdrag för att bättre förstå hur och var kulturmiljömålen kommer in i dess verksamheter. De möttes 

för att diskutera innehåll i relation till workshopens olika övningar och för att ta fram ett givande 

bildmaterial för associationsövningen. Resurspersonerna bistod processledaren genom att hjälpa till att ta 

anteckningar under övningarna och sammanställa dem efteråt. Projektledaren stämde av med 

processledare efter varje workshop för att följa upp hur det gått och vi behov justera upplägget lite inför 

nästa genomförande. 

Ett gemensamt möte hölls för processledarna och resurspersonerna efter det att samtliga workshops 

genomförts. Projektledaren presenterade preliminära resultat sammanställda från de olika övningarna och 
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diskuterade och justerade dessa utifrån arbetsgruppernas synpunkter. Samtliga gavs även möjlighet att 

ge enskild återkoppling på arbetssätt, innehåll och resultat. 

4.2 Lärdomar från tvärsektoriella möten om kulturmiljömålen 

Utifrån resultaten från workshopserien som presenteras i avsnitt 3.1 gjordes några övergripande 

reflektioner av projektdeltagarna:  

• Riksantikvarieämbetet behöver integrera och synliggöra de fyra kulturmiljömålen tydligare i sin 

egen verksamhet.  

• Det finns skillnader i förväntningar hos olika myndigheter på Riksantikvarieämbetets roll i relation 

till deras eget kulturmiljöarbete. Från de som förväntar sig mycket aktiv handledning och 

detaljerade riktlinjer, till de som i första hand vill ha samverkan och samsyn på övergripande 

nivå. Att hitta arbetsformer som är en bra avvägning är en utmaning för Riksantikvarieämbetet, 

liksom att avgöra hur pass myndighetsanpassat stödet ifråga kan vara. 

• Oavsett de olika önskemålen så var det ett genomgående tema att myndigheterna önskade 

större tydlighet och klarare riktlinjer kring hur värdering av kulturmiljöer och prioriteringar ska 

kunna göras. Utan stöd och råd kring dessa mer svårdefinierade värden så riskerar endast de 

kulturmiljöobjekt som är skyddade i lag att omhändertas i myndighetsprocesserna. 

• Kulturmiljöernas betydelse för att gynna biologisk mångfald måste bli tydligare. Det är inte 

självklart att tredje part ska förstå att en mångfald av kulturmiljöer och aktiv användning av dessa 

även bidrar till en biologisk mångfald, samt att vård av det biologiska kulturarvet är en del av 

kulturmiljöarbetet.  

• Eftersom många myndigheter verkar via länsstyrelsen, där handläggning av naturfrågor 

respektive kulturmiljöfrågor ligger på olika avdelningar, så är målet med en helhetssyn på 

landskapet ofta svår att implementera i praktiken. Det uppmärksammades att just 

odlingslandskapet ofta hamnar mellan stolarna i nuläget, även inom Riksantikvarieämbetet.  

• Arbetsgrupperna konstaterar att olika myndigheter har delvis olika terminologier, vilket bidrar till 

svårigheter att hitta rätt information och etablera bra tvärsektoriell kommunikation.  

Den sammantagna bedömningen från Riksantikvarieämbetets projektdeltagare var att workshop som 

metod för myndighetsanpassat stöd fungerar bra. Det fanns dock behov hos medarbetarna att få 

kompetensutveckling kring att leda sådana lärandeprocesser som workshopar innebär. Det är en 

utmaning för många att arbeta med en metodik som inte går ut på att tillhandahålla klara direktiv eller 

inbegripa en traditionell lärarroll, utan som i första hand ska gå ut på att aktivera deltagarna genom 

indirekt ledning: det vill säga genom frågor och uppmuntran, så att de själva resonerar sig fram till svar 

och lösningar. En annan utmaning är svårigheten att som extern part påverka vilka som deltar i en 

workshop, samt den förförståelse och de förväntningar som deltagarna kan ha.  
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4.2.1 Framgångsfaktorer för workshop som tvärsektoriell metod 

• Att workshopen har ett tydligt syfte och målsättning som delges deltagarna, samt att övningarna 

inte är för omfattande, försöker greppa över för mycket. 

• Tydlig roll- och ansvarsfördelning. Processledaren behöver känna sig trygg med upplägget, 

resurspersoner behöver förstå om de ska vara medverkande på lika villkor, eller om de i första 

hand ska understödja och uppmuntra de övriga deltagarna.  

• Våga leda och våga improvisera. En workshop är per definition en insats där det inte går att 

förutse exakt vad som kommer upp. Övningarna ger ett ramverk, men den som leder 

workshopen måste våga lyssna, reagera på det som kommer fram, vara flexibel. Både 

processledare och resurspersoner måste våga att i första hand ställa frågor till deltagarna, inte 

komma med svar. Fokus ska vara på deltagarnas process, inte på ett förutbestämt slutresultat. 

• Realistiska förväntningar. Vad kan man förväntas få ut av en hel eller halv dags workshop? 

Viktigt att se insatsen som en del i ett pågående arbete, inte dess början och slut. 

• Måluppfyllelse med en workshop är i hög grad beroende av deltagarna. Att styra över vilka som 

deltar, både att hitta rätt nyckelpersoner och att få dessa att faktiskt ställa upp, är ofta den 

svåraste utmaningen. Även här är det viktigt att både de som leder och de som deltar har 

realistiska förväntningar: att fokusera på de som är på plats och inte de som saknas, att ta tid på 

slutet för att diskutera fortsatta insatser, samt att se workshopen som ett led i en större och mer 

långvarig process. 

5. Utvärdering och projektets måluppfyllelse 

För att följa upp hur myndigheterna uppfattat workshopen och i vilken utsträckning den givit stöd i 

framtagandet av strategin gjordes en enkätundersökning bland deltagarna som deltagit i en workshop. 

Enkäten var anonym, men de svarande angav vilken myndighet de tillhörde. Svarsfrekvensen blev enbart 

lite över hälften av de som medverkat (56%), men samtliga myndigheter finns representerade med minst 

tre svarsgivare.  

Bland annat så bads deltagarna svara på hur väl, på en 4-gradig skala, de ansåg sig känna till de 

nationella kulturmiljömålen före respektive efter genomförd workshop. Lite över hälften av de som svarat 

anser att de hade  god kunskap om målen redan innan workshopen och har av förklarliga skäl inte 

upplevt någon större ökad förståelse. Men av de som bedömde sin förståelse av målen som 1-2 på 

skalan så ansåg alla utom en att deras kunskap ökat med minst ett steg (Fig 4). 
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Fig 4. Deltagarna fick på en skala från 1-4 ”bedöma Hur väl kände du till de nationella kulturmiljömålen 
innan workshopen?” och ”Hur väl kände du till de nationella kulturmiljömålen efter workshopen?”  

Deltagarna fick på samma sätt även bedöma 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 enligt kommentarer 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 med att öka kunskapen och även 

några som hade angett 3 ansåg att workshopen hjälpte dem. En deltagare verkar anse att kunskapen 

kring strategiuppdraget minskade förståelsen, men har tyvärr inte skrivit någon förklarande kommentar 

(Fig 5). Samtliga deltagare ansåg att workshopen ökade deras förståelse för myndighetens påverkan på 

kulturmiljömålen. De allra flesta angav att deras förståelse ökat till stor del eller till och med i hög grad 

(Fig 6). 

För att bidra till lärandet om workshopar som metod så bad vi deltagarna att ranka på en 4-gradig skala 

olika aspekter av workshopen som de själva uppfattar som mest givande (Fig 7). Av svaren så framgår att 

individer har lite olika uppfattningar om vad de upplever som mest givande med en workshop, samtidigt 

som de flesta ser ett stort värde i att få en chans att träffas och diskutera komplexa frågor i ett annorlunda 

sammanhang. En workshop som kombinerar olika typer av övningar kan öka möjligheten att alla 

deltagare känner sig någorlunda nöjda med att ha medverkat.  

Att få ett utifrån-perspektiv från Riksantikvarieämbetet var helt klart uppskattat, men upplevdes nog som 

begränsat eftersom enbart ett par resurspersoner deltog och fokus låg på att myndighetens egna 

deltagare skulle vara mest aktiva. Eventuella framtida workshops kring kulturmiljömålen, som inte 

behöver vara fokuserade på strategiupdraget, skulle med fördel kunna involvera en jämnare fördelning av 

deltagare från en eller flera myndigheter samt från Riksantikvarieämbetet.  
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Fig 5. Deltagarna fick bedöma på en skala från 1-4 ”Hur väl kände du till regeringens uppdrag till 
myndigheten att ta fram strategier för de nationella kulturmiljömålen innan workshopen?” och ”Hur väl 
kände du till regeringens uppdrag till myndigheten att ta fram strategier för de nationella kulturmiljömålen 
efter workshopen?”  

 

Fig 6. Deltagarna bedömde på en 4-gradig skala i vilken utsträckning workshopen ökade deras förståelse 
för hur myndigheten påverkar kulturmiljömålen. 

Som framgick av uppföljningen med projektets processledare och resurspersoner så uppfattades 

deltagande i workshopen även som mycket givande för dem. Workshopen gav ett tillfälle att få en större 

helheltsbild av myndigheternas kulturmiljöarbete och en ökad förståelse för deras uppdrag och 

verksamhet överlag. 
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Fig 7. Deltagarna fick bedöma på en 4-gradig skala hur pass givande de uppfattar olika aspekter av 
workshopen: att nätverka, att interagera med kollegor i ett annorlunda sammanhang, att få ett utifrån-
perspektiv från Riksantikvarieämbetet, att ta fram konkreta resultat, samt att ha diksusisoner kring 
komplexa frågor. Nätverkande, utifrån-perspektiv och diksussioner var de som angavs vara ”i hög grad 
givande” av flest personer. Att flera deltagare samtidigt angav att utifrån-perspektivet bara var ”till viss del 
givande” kan delvis bero på att så få resurspersoner från Riksantikvarieämbetet deltog. 

Sammanfattning om måluppfyllelse 

De effekter som en halvdags-workshop kan ge för myndigheternas verksamhet bör inte överskattas, men 

det givande i att få diskutera komplexa frågor med kollegor från andra enheter och avdelningar ska heller 

inte underskattas. På det hela taget ha projektet lyckats i sin målsättning att ”skapa goda förutsättningar 

för myndigheterna att framarbeta strategier i enlighet med regeringsuppdraget”. De som deltog ansåg 

överlag att workshopen bidrog till att öka deras förståelse för myndighetens kulturmiljöarbete och de 

deltagare som innan workshopen hade en låg eller medel-låg kunskap om kulturmiljömålen och 

strategiuppdraget ansåg också att deras kunskap hade ökat. Det var tydligt att workshopen gav de som 

är projektledare för strategiuppdraget en möjlighet att involvera fler nyckelpersoner i myndigheten och öka 

deras förståelse för uppdragets syfte och utmaningar. 

Projektet har inom Riksantikvarieämbetet bidragit till att öka kunskapen om de deltagande 

myndigheternas kulturmiljöarbete och verksamheter som påverkar detta. För både processledare och 

resurspersoner har projektet medfört en möjlighet att fördjupa sig i myndigheternas uppdrag och att få 

höra hur deras representanter resonerar kring kulturmiljömålen och intern förankring. Mötet med 

myndigheterna har satt fingret på flera viktiga frågor – såsom behov av större tydlighet, stöd och 

vägledningar. 
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6. Några viktiga frågor att ta vidare inom TVÄRS 

1. Myndigheterna efterfrågar att Riksantikvarieämbetet ska konkretisera kulturmiljömålen för att på så 

sätt bidra med ökad tydlighet, stöd och råd. Aspekter av kulturmiljömålen som, enligt 

myndigheterna, behöver förtydligas är: 

o Hur en ”mångfald av kulturmiljöer” ska uppfattas. Är alla kulturmiljöer lika värdefulla? Är 

alla kulturmiljöer lika väl representerade, vilka är underrepresenterade? Kan 

kulturmiljöer anses vara överrepresenterade? Ska alla myndigheter ansvara för att 

skapa en mångfald kulturmiljöer inom sitt eget verksamhetsområde, eller är det 

mångfald som ett resultat av att alla myndigheterna bidrar med att bevara och utveckla 

olika sorters kulturmiljöer? Är det mångfald i relation till hela landet, eller till varje 

region? 

o Att ”användning och utveckling” är självklara delar av kulturmiljöarbetet och står inte i 

motsatsförhållande till ”bevarande”. Myndigheterna efterfrågar Riksantikvarieämbetets 

stöd med exempel på hur användning av kulturmiljöer i olika sammanhang bidrar till 

regional tillväxt, friluftsliv, samhällsplanering, social sammanhållning osv. 

o Innebörden i ”delaktighet i kulturmiljöarbetet”. Hur kan myndigheter med indirekt 

påverkan på kulturmiljö på kulturmiljöarbetet, t.ex. genom samverkan, bidrag, stöd och 

rådgivning till externa parter främja människors delaktighet i kulturmiljöarbetet, vad 

avses?  

2. Myndigheterna efterfrågar en enhetlighet för hur kulturmiljöarbetet kan redovisas, gärna på ett sätt 

som underlättar jämförelse över tid. I nuläget är det svårt för myndigheterna att veta om deras 

arbete med att bidra till kulturmiljömålen går framåt eller ej och om de uppnår förväntade mål. 

3. Riksantikvarieämbetet behöver synliggöra de nationella kulturmiljömålen mer i de egna 

verksamheterna och processerna. Medarbetare som arbetar tvärsektoriellt behöver känna sig 

insatta i målen och hur de relaterar till den egna verksamheten om de ska kunna förankra dem 

hos andra myndigheter. 

4. . Kulturmiljöarbetet skulle behöva integreras i miljömålssystemet, då det i hög grad påverkar 

många myndigheters arbete. 


