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Förord

Kulturarvet berör alla människor på ett eller annat sätt, vare sig man 
är medveten om det eller ej. Allt fler upptäcker också att kulturar
vet är en tillgång i många olika sammanhang, alltifrån rekreation, 
forskning och turism, till företagande och regional utveckling. För 
att möta dagens och framtidens förväntningar på kulturarvsområ
det har Riksantikvarieämbetet formulerat en vision för kulturarvet 
och utarbetat en strategi för myndighetens verksamhet under perio
den 2.004-2006. Vi tror och hoppas att kulturarvet ska vara angelä
get, tillgängligt och användbart för var och en i samhället!

Strategin »Kulturarv i tiden« ska ligga till grund för en offensiv 
och medveten utveckling av kulturarvsarbetet och fungera som ut
gångspunkt för planeringen och utvecklingen av Riksantikvarieäm
betets verksamhet. Med hjälp av strategin ska myndigheten arbeta 
för att förverkliga Riksantikvarieämbetets vision, mål och uppdrag. 
Under de närmaste åren kommer myndigheten att ta viktiga steg 
mot att öka samverkan på nationell och internationell nivå, utveckla 
rollen som samordnare och metodutvecklare, öka omvärldsoriente
ringen samt ta ett samlat grepp på kompetens- och kunskapsförsörj
ningen.

För Riksantikvarieämbetet innebär denna utveckling att vi kommer 
att vidga våra perspektiv och referensramar, ta ett helhetsgrepp på verk
samheten och öka samarbetet internt och externt. Ledord i denna ut
veckling är ökad delaktighet, tillgänglighet och kommunikation. Den 
nya inriktningen får konsekvenser för Riksantikvarieämbetet både vad 
gäller uppgifter och prioriteringar, rollfördelning och arbetssätt.

Inom ramen för projektet Agenda kulturarv har Riksantikvarie
ämbetet tillsammans med övriga intressenter inom kulturarvsom
rådet inlett en spännande och nödvändig - men också utmanande 
och krävande - förnyelseprocess som tar utgångspunkt i detta. Riks
antikvarieämbetet har som central myndighet för kulturmiljö- och 
kulturarvsfrågor ett särskilt ansvar för att driva denna utveckling i 
samarbete med övriga aktörer. Vi fortsätter nu det utvecklingsarbete 
som pågått inom myndigheten under de senaste åren i strävan efter 
att göra Riksantikvarieämbetet till en offensiv, slagkraftig och posi
tiv företrädare för kulturarvets roll i samhällsutvecklingen.

Inger Liliequist 
Riksantikvarie
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Begreppen kulturarv och kulturmiljö

Definitionen av begreppen kulturarv och kulturmiljö varierar och 
förändras. De griper in i varandra och några fasta definitioner 
finns inte. Med utgångspunkt i propositionen "Kulturarv - 
kulturmiljöer och kulturföremål" (prop. 1998/99:114) har vi här 
valt att tolka begreppen på följande sätt:

Med kulturarv avses såväl materiella som immateriella uttryck. 
Det omfattar traditioner, idéer och värden som vi medvetet 
eller omedvetet övertar från tidigare generationer. Vad som 
betraktas som kulturarv förändras med tiden och är ett uttryck 
för samhällets skiftande värderingar. När kulturarvet skrivs i 
bestämd form är det underförstått att det innefattar en mångfald 
av kulturarv. Riksantikvarieämbetet är en av många parter inom 
kulturarvsområdet, som också omfattar bland annat arkiv, 
bibliotek, museer och utställningar samt ideella aktörer.

Med kulturmiljö menas den av människan påverkade fysiska 
miljön som vittnar om historiska och geografiska sammanhang. 
Det kan gälla alltifrån enskilda objekt till stora landskapsavsnitt. 
Kulturmiljön är en viktig del av kulturarvet.

Med kulturarvs- och kulturmiljöarbete avses verksamhet som 
syftar till att främja kulturarvets och kulturmiljöns värden, t.ex. 
genom att skydda, vårda, forska och sprida kunskap om samt 
utveckla dessa värden.
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En strategi för Riksantikvarieämbetet

Strategin »Kulturarv i tiden« är ett internt styrdokument för Riks
antikvarieämbetet för perioden 2004-2006. Strategin syftar till att 
Riksantikvarieämbetet skall stärka kulturarvets roll i samhället ge
nom arbete med de övergripande målen för kulturpolitiken och kul
turmiljöområdet. Strategin utgör utgångspunkt för planeringen och 
utvecklingen av Riksantikvarieämbetets verksamhet och skall ligga 
till grund för ett helhetsperspektiv inom myndigheten.

Strategin består av följande delar:
• Mål och uppdrag
• Vision
• Verksamhetsidé
• Processorientering
• Fokusområden 2004-2006

Riksantikvarieämbetets mål och uppdrag
Riksantikvarieämbetets uppdrag som statlig förvaltningsmyndighet 
för frågor om kulturmiljön och kulturarvet framgår dels av de kul
turpolitiska målen och de nationella målen för kulturmiljöområdet, 
dels av instruktionen för Riksantikvarieämbetet och regeringens år
liga regleringsbrev.

Som central myndighet har Riksantikvarieämbetet också ett ge
nerellt statligt förvaltningsuppdrag. Förvaltningspolitiken tar ut
gångspunkt i områdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet.

Strategin »Kulturarv i tiden« utgör myndighetens tolkning av och 
handlingsplan för arbetet med dessa mål och uppdrag. Riksantikvarie
ämbetets arbete formas i relation till samhällets krav och förväntningar. 
Myndigheten ska utifrån en strategisk utgångspunkt arbeta offensivt 
med att driva och synliggöra kulturarvsarbetets frågor i samhället.



Kulturpolitiska mål

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell
kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97: Krill, rskr. 1996/
97:129):

• att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för 
alla att använda den,

• att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och 
till kulturupplevelser samt till eget skapande,

• att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och 
kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa 
verkningar,

• att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, 
utmanande och obunden kraft i samhället,

• att bevara och bruka kulturan/et,
• att främja bildningssträvandena samt
• att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika 

kulturer inom landet.

Nationella kulturmiljömål

Riksdagen har beslutat om följande verksamhetsmål för
kulturmiljöområdet (prop. 1998/99:114):

• ett försvarat och bevarat kulturan/,
• ett hållbart samhälle med goda och stimulerande miljöer och 

med kulturmiljöarbetet som en drivande kraft i omställningen,
• allas förståelse, delaktighet och ansvarstagande för den egna 

kulturmiljön,
• nationell och internationell solidaritet och respekt inför olika 

gruppers kulturarv.
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Riksantikvarieämbetets kulturarvsvision

C--------------------------------------------------------------------- )
Kulturarv i tiden - angeläget, tillgängligt, användbart!

Kulturarvet är angeläget, tillgängligt och användbart för alla. 
Kulturarvsarbetet präglas av mångfald och öppenhet och utgör 
en dynamisk och positiv kraft i samhällsutvecklingen.

X______________________________________________________)

Visionens inriktning
I Riksantikvarieämbetets vision - som beskriver ett önskvärt framti
da tillstånd - har kulturarvet en framträdande roll inom samhällsut
vecklingen och står på den politiska dagordningen. Frågorna är ak
tuella såväl inom det kulturpolitiska och sociala området, som inom 
näringslivs-, miljö- och andra områden. Kulturarvsområdet bidrar 
till ett mångkulturellt, demokratiskt och långsiktigt hållbart sam
hälle genom ett humanistiskt och historiskt perspektiv som skapar 
möjlighet att förstå och se sammanhang i samhällsutvecklingen.
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Riksantikvarieämbetets verksamhetsidé

( )

Riksantikvarieämbetet skall vara drivande, 
inspirerande och samlande!

Riksantikvarieämbetet skall vara drivande, inspirerande och 
samlande i kulturan/sarbetet. Myndighetens kunskap och 
kompetens skall vara välkänd och efterfrågad.

V______________________________________________________ )

Myndighetens roll
Riksantikvarieämbetets uppgift är att företräda kulturmiljö- och 
kulturarvsfrågorna på central nivå, föra in ett humanistiskt och his
toriskt perspektiv på samhällets utveckling och verka för en lång
siktigt hållbar utveckling. Myndigheten skall skapa förutsättningar 
för kulturarvet att vara angeläget, tillgängligt och användbart för 
envar såväl som för samhället i stort. Kommunikationen med det 
omgivande samhället - genom dialog, delaktighet och debatt - skall 
därför vidareutvecklas.

Centrala uppgifter
Med en ny och offensiv agenda för kulturarvsarbetet ställs nya och 
ökade förväntningar och krav på Riksantikvarieämbetet. Roll- och an
svarsfördelning samt arbetssätt och metoder för kulturmiljöområdet 
diskuteras och förändras. Arbetet inom myndigheten behöver därför 
koncentreras till ett antal centrala uppgifter inom kulturarvsområdet:

• den nationella överblicken, dialogen och debatten,
• det centrala stödet, samordningen och tillsynen,
• system- och metodutvecklingen.



Kulturarvsarbete i förändring

Inom kulturarvsområdet pågår en omfattande förändringsprocess 
som berör alla som arbetar med dessa frågor. Det stora intresset för 
historia och den ökade förståelsen för kulturarvets värden som finns 
i samhället idag, skapar goda förutsättningar för kulturarvsarbetet 
att bli den angelägna och positiva kraft i samhällsutvecklingen som 
vi strävar efter. Riksantikvarieämbetet har som central myndighet 
inom kulturmiljö- och kulturarvsområdet ett särskilt ansvar för att 
driva denna utveckling i samarbete med övriga aktörer.

Vidgade perspektiv
Riksantikvarieämbetet och det offentliga antikvariska arbetet som 
helhet har en lång och intressant historia som speglar samhällsut
vecklingen och synen på kulturarvets betydelse under närmare 400 
års tid. Det historiska perspektivet och den långa traditionen är en 
styrka som är viktig att ta vara på. Under de senaste decennierna har 
det offentliga kulturarvsarbetet förändrats från en inriktning med 
tonvikt på den fysiska kulturminnesvården och bevarandeaspekter 
i samhällsplaneringen under 1970-talet, via 1980-talets breddning 
till vardagsmiljön och miljöfrågor i kulturmiljövården, till 1990-ta- 
lets helhetssyn på kulturarvet som en resurs där materiella och im
materiella aspekter integreras. Tyngdpunkten har alltså förskjutits 
från »minne« via »miljö« till »arv«. I det pågående förnyelsearbetet 
under 2000-talet har historiebruk, dialog och mångfald ställts i fo
kus, liksom en bredare samverkan såväl inom som utom den tradi
tionella kulturmiljösektorn.

Kulturarvet i samhället
Att skydda, dokumentera och vårda kulturmiljön samt göra dess 
värden kända och angelägna för dagens människor och kommande 
generationer är en grundläggande uppgift för kulturmiljöarbetet. 
Dessa områden kompletteras idag av ett samhällsplanerings- och 
näringslivsperspektiv. Genom dessa perspektiv har kulturarvet en 
roll som resurs för regional och lokal utveckling och ger människor 
möjlighet att påverka utvecklingen av sin livsmiljö.

Det pågående förnyelsearbetet har lett fram till ett breddat hu
manistiskt kulturarvsperspektiv där kulturarvets betydelse för män
niskor står i centrum, där kulturarvet betraktas som en tillgång och 
där tillgänglighet, delaktighet och kommunikation prioriteras. Den 
förändrade inriktningen innebär en omprövning av värderingar, 
perspektiv och prioriteringar såväl för Riksantikvarieämbetet som 
för övriga aktörer. Arkeologi, byggnads- och kulturlandskapvård 
är alltjämt centrala verksamhetsområden, men en tidigare tonvikt 
på ett vårdande perspektiv förskjuts samtidigt mot en mer aktiv och 
målinriktad samhällsroll. Detta innebär ett förhållningssätt där be
varande och utveckling inte står i kontrast till varandra, utan sna
rare kan ses som sammanhängande delar i förvaltningen av kultur
arvet.
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Processorientering - ett utvecklande arbetssätt

Strategin »Kulturarv i tiden« är ett led i ett brett, internt utvecklings
arbete inom Riksantikvarieämbetet. Det arbete som har lett fram till 
strategin har huvudsakligen skett i samband med projektet Agenda 
kulturarv samt i arbetet med myndighetens omvärlds- och verksam
hetsanalyser.

Agenda kulturarv
Det nationella projektet Agenda kulturarv, som pågått under åren 
2001-2003, har bidragit till en landsomfattande diskussion om in
riktning och arbetssätt inom kulturarvsområdet. Ett ledmotiv för 
arbetet har varit att i ökad grad sätta »människan i centrum« för 
verksamheten samt skapa nätverk och kontaktytor med nya aktö
rer.

I Riksantikvarieämbetets arbete med projektet har diskussio
nerna fokuserat på myndighetens ansvar för att frågor om historie- 
användning, värderingar och attityder hålls levande inom myndig
heten, men även inom sektorn och ute i samhället. Diskussionerna 
har även fokuserat på myndighetens roll och arbetet med att skapa 
förutsättningar för människor att påverka och vara delaktiga i kul
turmiljöarbetet.

Ett av målen med Riksantikvarieämbetets arbete med Agenda 
kulturarv har varit utarbetandet av denna strategi.

»Det dynamiska kulturarvet« - med utgångspunkt i omvärlden
I Riksantikvarieämbetets årliga omvärldsanalyser har myndigheten 
identifierat ett antal särskilt viktiga tendenser i samhället som kul- 
turarvsarbetet måste förhålla sig till. Till dessa hör den ökade mång
falden i samhället, demokratifrågans betydelse, hållbarhetsaspekt- 
erna i samhällsutvecklingen och den ökade regionaliseringen. Med

en fokusering mot dessa utvecklingsområden kan Riksantikvarie
ämbetet bedriva ett offensivt och framtidsinriktat kulturarvsarbete 
som är av betydelse för samhällsutvecklingen. Motiven till valet av 
områden, konsekvenserna för kulturarvsområdet samt Riksantik
varieämbetets ställningstaganden utvecklas närmare i omvärldsana
lysen »Det dynamiska kulturarvet«.

Arbetet med dessa utvecklingsområden - mångfald, delaktig
het, hållbarhet och samordning - innebär att Riksantikvarieämbe
tet skall ha en tydlig inriktning mot samverkan med andra centrala 
myndigheter och organisationer inom dessa områden. Arbetet med 
utvecklingsområdena är långsiktigt och utgör en viktig utgångs
punkt för arbetet med denna strategi.

Verksamhetsanalyser
Myndigheten har också bedrivit ett internt utvecklingsarbete i form 
av verksamhetsanalyser. Dessa har påvisat behovet av ett tydligare 
helhetsperspektiv på arbetet samt en bättre samsyn inom myndighe
ten vad gäller förhållningssätt och arbetsmetoder. Analyserna påvi
sade även behovet av att formulera tydliga mål för verksamheten, 
arbeta efter dessa mål och löpande följa upp dem.

Ett processorienterat arbetssätt
Strategin tar sikte på ett tillstånd som skall råda vid utgången av 
2006. Verksamheten kommer successivt att utvecklas i denna rikt
ning genom att införa ett processorienterat arbetssätt som inbegri
per flera avstämningstillfällen. På så sätt kan strategin och de plane
rade åtgärderna revideras, omprioriteras och förbättras under arbe
tets gång. Hur strategin förhåller sig till övriga delar av myndighe
tens verksamhetsplanering framgår av figuren till höger.



Med ett processorienterat arbetssätt definieras den serie av sam
manhängande aktiviteter som tydliggör vem som efterfrågar och är 
mottagare av Riksantikvarieämbetets tjänster.

Strategin bildar utgångspunkt för den årliga verksamhetsplane
ringen och budgetprocessen. Det är i samband med detta arbete som 
de övergripande målen under respektive fokusområde skall brytas 
ner till insatser som skall utföras under det aktuella året. Vid terti- 
aluppföljningarna kommer såväl mål som insatser att prövas och 
omprövas.

Målstyrning, utvärdering och återkoppling
Målstyrning ger stort utrymme för medarbetarnas egen kreativitet 
och kompetens men kräver kontinuerlig uppföljning och revidering 
för att bli effektiv.

Grundläggande för ett långsiktigt och effektivt strategiskt arbete 
är att verksamheten och dess mål följs upp och utvärderas kontinu
erligt, så att metoder och prioriteringar kan förändras och förbätt
ras. Detta skall ske såväl för enskilda insatser som för verksamheten 
i stort.

Samordning av strategiarbeten
Riksantikvarieämbetet har sedan tidigare startat ett flertal utveck
lingsprojekt och påbörjat olika typer av strategiska arbeten. Efter
som merparten av dessa projekt har starka kopplingar till »Kultur
arv i tiden«, är det viktigt att samordning sker. Strategin skall bilda 
bryggan mellan gammalt och nytt. Verksamhetsplaneringen skall 
sträva efter att finna beröringspunkter mellan avslutade, påbörjade 
och planerade utvecklingsprojekt.

Kulturpolitiska mål/Kulturmiljömål/Lagar 

Regleringsbrev & Instruktion

Vision
Var vill vi vara om 5-7 år?

Verksamhetsidé
Varför finns vi? 

Vilken roll har vi?
För vem finns vi?Strategi

dokument

Fokusområden
Viktiga områden som vi ska 

prioritera och arbeta med 
de närmaste 3 åren för att 

uppnå visionen. _

Myndighetens
verksamhetsplan

Övergripande mål
Hur långt ska vi nå på 3 år?

Avdelningens
verksamhetsplan

Verksamhetsmål

Aktiviteter

Figuren visar hur strategin och dess innehåll förhåller sig till 
övriga delar av Riksantikvarieämbetets verksamhetsplanering.
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Fokusområden 2004-2006 - arbetsformer och metoder

För att utveckla formerna för arbetet har Riksantikvarieämbetet 
formulerat fyra fokusområden för perioden 2004-2006. Dessa skall 
utgöra en grund för de närmaste årens verksamhet. De fungerar som 
vägledning för en prioritering av målgrupper, samarbetspartners, 
arbetssätt samt produkter och tjänster.

De fyra fokusområdena utgör de arbetsformer Riksantikvarie
ämbetet har valt för att uppnå målen för verksamheten. Med en fo
kusering mot dessa områden skall Riksantikvarieämbetets roll som 
central myndighet bli tydligare och mer offensiv:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \

Fokusområde 1.
Strategisk omvärldsorientering och utvärdering

Riksantikvarieämbetet prövar och omprövar kontinuerligt 
inriktning och arbetssätt i förhållande till förändringar i 
omvärlden. Myndigheten följer upp och utvärderar den egna 
verksamheten, andras agerande samt tillståndet för kulturmiljön 
i landet.

Övergripande mål 2004-2006
• Riksantikvarieämbetet skall stärka omvärldsorienteringen och 

vidareutveckla arbetet med omvärldsanalyser
• Riksantikvarieämbetet skall utveckla formerna för en 

systematisk uppföljning och utvärdering, såväl av den egna 
verksamheten som av kulturmiljöområdet i övrigt

V_________________________________________________________ J

1. Strategisk omvärldsorientering och utvärdering
2. Angelägen kunskap och tryggad kompetens
3. Former för ökad delaktighet och breddat ansvar
4. Effektiva verktyg och system

Till vart och ett av dessa fokusområden hör ett antal övergripande 
mål för programperioden. Genom insatser inom dessa områden kan 
strategin bidra till att visionen och målen för kulturmiljöarbetet 
uppnås.

------------------------------------------------------------------------------------------- \

Fokusområde 2.
Angelägen kunskap och tryggad kompetens

Riksantikvarieämbetet verkar för att kulturarvsområdet har ett 
väl fungerande system för uppbyggnad av och tillgänglighet till 
angelägen kunskap, utbildning och kompetens om kulturmiljöns 
och kulturarvets betydelse i samhället. Utgångspunkt tas i 
humanistiska värderingar och ett historiskt perspektiv.

Övergripande mål 2004-2006
• Riksantikvarieämbetet skall i bred samverkan skapa ett 

fungerande system för uppbyggnad och tillgång till angelägen 
kunskap och kompetens inom kulturarvsområdet

• Riksantikvarieämbetet skall utveckla formerna för den egna 
kompetensförsörjningen och erbjuda en trygg och kreativ 
arbetsmiljö
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"N

Fokusområde 3.
Former för ökad delaktighet och breddat ansvar

Riksantikvarieämbetet inspirerar till och skapar förutsättningar 
för andra samhällssektorer och enskilda individer att påverka 
och ta ansvar för kulturarvet och kulturmiljön.

Övergripande mål 2004-2006
• Riksantikvarieämbetet skall utveckla formerna för samverkan 

med andra sektorer i samhället
• Riksantikvarieämbetet skall prioritera tillgänglighets- och 

kommunikationsaspekterna

V____ __________________________________________________ )

(-------------------------------------------------------------------------------------------- )

Fokusområde 4.
Effektiva verktyg och system

Riksantikvarieämbetet verkar för att kulturmiljöområdet har 
tillgång till och tillämpar ändamålsenliga system och verkyg.

Övergripande mål 2004-2006
• Riksantikvarieämbetet skall analysera och utveckla 

kulturmiljöområdets styrmedel
• Riksantikvarieämbetet skall utveckla den egna 

organisationens effektivitet

V._____________________________________________________________
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Motiv till val av fokusområden

Koppling till mål och uppdrag
Det finns en tydlig koppling mellan fokusområdena och de över
gripande målen för kulturmiljöarbetet. De är därmed också direkt 
relaterade till omvärldsanalysernas fokusering mot mångfald, del
aktighet, hållbar utveckling och samordning. Fokusområdena ligger 
i linje med regeringens förvaltningspolitiska handlingsprogram.

I det följande utvecklas innebörden av och motiven för de fyra 
fokusområdena.

Fokusområde 1. Strategisk omvärldsorientering 
och utvärdering
KULTURARVSFRÅGORNA PÅ DAGORDNINGEN 

Kulturarvsfrågorna aktualiseras i allt fler sammanhang. Denna po
sitiva utveckling ställer krav på en systematisk omvärldsorientering 
och en strategisk planering och samordning för att möjliggöra klo
ka prioriteringar av Riksantikvarieämbetets insatser. Myndighe
ten behöver ha överblick över kulturmiljö- och kulturarvsområdet 
och dess förhållande till mer generella samhällsförändringar för att 
kunna vara en aktiv part i samhällsutvecklingen. Detta förutsätter 
att myndigheten kontinuerligt uppmärksammar tendenser i samhäl
let, bedömer dess konsekvenser för kulturarvsområdet samt prövar 
och omprövar verksamhetens inriktning och arbetssätt med detta 
som utgångspunkt. En löpande omvärldsorientering som involverar 
samtliga verksamhetsgrenar och delar i organisationen kan bidra 
till ett helhetsperspektiv och en samsyn kring verksamheten som är 
nödvändig för en statlig myndighet.
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Grundläggande för ett långsiktigt och effektivt strategiskt arbete är 
att verksamheten och dess mål följs upp och utvärderas kontinuer
ligt, så att metoder och prioriteringar kan förändras och förbättras. 
Detta skall ske såväl för enskilda insatser som för verksamheten i 
stort.

En central myndighetsuppgift är att följa och utvärdera tillståndet 
för kulturmiljön i landet och ha kunskap och kompetens att bedöma 
om eventuella förändringar motiverar åtgärder. Det internationella 
perspektivet är även viktigt i detta sammanhang.

Fokusområde 2. Angelägen kunskap och tryggad kompetens
KUNSKAPS- OCH KOMPETENSBEHOV

Kunskap om kulturmiljön och kulturarvet är grunden för kultur- 
arvsarbetet. Behovet av kunskapsuppbyggnad består av flera delar; 
dels kunskap som stödjer bevarandet, användandet och utveckling
en av den fysiska miljön, dels kunskap om kulturarvets betydelse i 
samhället. Prioriteringen av mångfalds-, delaktighets- och hållbar- 
hetsaspekterna i kulturarvsarbetet betyder att kunskaps- och kom
petensuppbyggnaden behöver öka inom dessa områden. Samarbetet 
med viktiga aktörer för kunskapsuppbyggnad och forskning - däri
bland universitet och högskolor - behöver utvecklas.

NÄTVERKSBYGGANDE OCH NATIONELL ÖVERBLICK 

Med ett bredare kulturarvsperspektiv och en ökad decentralisering 
ställs ökade krav på en väl genomtänkt strategi för kunskapsförsörj
ning inom kulturarvsområdet. Varken kommuner, län eller centrala 
organisationer kan tillhandahålla såväl allmän kulturarvskunskap 
som specialistkompetens inom alla områden. Väl fungerande nät-



verk behöver byggas upp. Utvecklingen inom ab M-området - d.v.s. 
samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer - är viktig i samman
hanget. Som central myndighet med nationell överblick har Riks
antikvarieämbetet ett särskilt ansvar för att följa utvecklingen och 
tillsammans med andra aktörer sörja för att behovet av utbildning, 
forskning och utveckling inom kulturarvsområdet tillgodoses. Det
ta måste ske i samarbete och dialog med övriga aktörer

HELHETSPERSPEKTIVEN BEHÖVER UTVECKLAS 

Riksantikvarieämbetet måste också själv finna en bra balans mel
lan behovet av strategisk, långsiktig kunskapsförsörjning och upp
byggnad av de kunskapsunderlag som krävs vid förändringar av 
miljön. Riksantikvarieämbetets kunskap och kompetens är mycket 
hög inom vissa områden. Däremot saknar myndigheten i flera fall 
sammanställningar och analyser av helheter. Det finns behov av bra 
nationella beslutsunderlag.

REKRYTERING OCH KOMPETENSUTVECKLING 

Strategisk rekrytering och kompetensutveckling är grundläggande 
för en professionell och attraktiv arbetsplats. Det är också angeläget 
att skapa en generös och utvecklande atmosfär med löpande dialog 
kring värderingar och förhållningssätt. På samma sätt som en jämn 
köns- och åldersfördelning och personer med varierad etnisk och 
kulturell bakgrund utgör en tillgång för en arbetsplats, bidrar också 
en blandning av olika kompetenser och utbildningar till en kreativ 
och god arbetsmiljö. En prioritering av mångfaldsperspektivet för
utsätter en medveten rekrytering av människor med bakgrund el
ler utbildnings- och arbetslivserfarenheter som idag saknas eller är 
ovanlig inom myndigheten.

Fokusområde 3. Former för ökad delaktighet 
och breddat ansvar
HISTORIEINTRESSET OCH ENGAGEMANGET FÖR KULTURARVET

Det finns ett stort intresse för historia och kulturarv i samhället i 
dag. Genom att Riksantikvarieämbetet synliggör kulturarvsfrågor
na och skapar förutsättningar för delaktighet i arbetet ökar möj
ligheten för medborgarna att utveckla ett eget förhållningssätt till 
kulturarvet. Det är i samtidsfrågorna som de flesta individer känner 
igen sig, vilket gör det viktigt att belysa på vilket sätt kulturarvet kan 
vara en tillgång i samhällsutvecklingen. Därför måste myndigheten 
vara lyhörd för vilka behov den enskilde individen har för att kunna 
ta ansvar för kulturmiljön och kulturarvet. Riksantikvarieämbetet 
skall ställa sin fackkunskap till förfogande och föra en dialog som 
tillgodoser det engagemang som finns och inspirerar till eget ansvar 
och debatt. Kulturarvsarbetet måste också på ett tydligare sätt väcka 
debatt och stå med på den politiska dagordningen.

SAMARBETSFORMER OCH KOMMUNIKATION 

Det professionella kulturarvsarbetets attityd till värderings- och 
tolkningsfrågor har med andra ord stor betydelse, liksom förmågan 
till kommunikation och dialog. Riksantikvarieämbetet behöver där
för öka samarbetet på central nivå med ideella organisationer, sko
lan och företrädare för olika grupper i samhället, för att hitta former 
för ökad delaktighet i arbetet med kulturarvet. Utarbetandet av en 
aktiv och framåtsyftande kommunikationsstrategi kommer att ha 
stor betydelse för det fortsatta arbetet.

Regeringen ställer allt högre krav på nationell samordning. Detta 
har bland annat kommit till uttryck i det nationella samordnings- 
uppdraget där Riksantikvarieämbetet tillsammans med andra myn- 13



digheter arbetat med skapa en effektiv sektorssamordning inom sta
ten. I samma riktning strävar arbetet med de regionala tillväxt- och 
utvecklingsprogrammen. Riksantikvarieämbetet upplever idag en 
ökad efterfrågan från övriga samhällssektorer när det gäller kun
skap om kulturmiljön. Eftersom myndigheten inte har möjlighet att 
själva aktivt driva kulturmiljövårdens frågor inom alla samhällsom
råden måste vi verka genom andra för att frågorna skall beaktas. 
Riksantikvarieämbetets viktigaste roll är att företräda kulturmiljö- 
och kulturarvsfrågorna på central nivå, och behöver därför stärka 
sin dialog med andra centrala myndigheter och organisationer som 
har strategisk betydelse för området. Förutom ett intensifierat ar
bete inom miljöområdet är det angeläget att bredda samverkan till 
att i ökad grad även omfatta näringslivet, det sociala området m.fl. 
Dessutom ökar behovet av utvidgad samverkan med övriga kultur
områden. Härigenom kan former utvecklas för ett breddat ansvars
tagande för kulturmiljön och kulturarvet.

Fokusområde 4. Effektiva verktyg och system
KULTURMILJÖARBETETS RESURSER OCH VERKTYG

De verktyg som står till förfogande för kulturmiljöarbetet består
- förutom av kunskap, engagemang och ideellt arbete - bland annat
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av informativa, ekonomiska, administrativa och juridiska styrme
del. I takt med att kulturarvsområdets roller, inriktning och arbets
sätt breddas och utvecklas, förändras också behoven av effektiva in
strument. Riksantikvarieämbetet behöver därför analysera, påtala 
behov och arbeta med utveckling av kulturarvsområdets verktyg 
och system.

UTVECKLING AV ARBETSMETODER OCH SYSTEM 

Med många aktörer och ett brett ansvarsområde är det viktigt med 
ett överskådligt och samlat helhetsperspektiv på verksamheten. En 
effektiv mål- och resultatstyrning med uppföljning och utvärdering 
är viktig för att kunna motivera resurser till verksamheten, men det 
är lika viktigt att de administrativa och ekonomiska systemen och 
kraven är enkla och ändamålsenliga. För att utveckla arbetet med 
ökad dialog, delaktighet och debatt kring kulturarvet behöver ock
så effektiva instrument och metoder för kommunikation utformas 
som tar hänsyn till olika grupper i samhället. Som central myndig
het har Riksantikvarieämbetet ett särskilt ansvar för att analysera, 
uppmärksamma och initiera förbättringar av kulturmiljöarbetets 
verktyg och system.
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