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Uppdrag till Riksantikvarieämbetet att genomföra en omvärldsanalys och 
kunskapsöversikt avseende kulturarvsområdet 

Regeringens beslut  

Regeringen uppdrar åt Riksantikvarieämbetet att genomföra en 
omvärldsanalys och kunskapsöversikt om förändringar och utvecklings-
tendenser i samhället som har betydelse för kulturarvsarbetet och 
kulturarvspolitikens utveckling. Uppdraget ska genomföras i samarbete 
med Riksutställningar. 

Bakgrund 

Regeringens utgångspunkt är att alla har rätt att vara med och forma 
kulturarvet. Förståelsen för att kulturarvet utvecklas kontinuerligt och 
måste definieras så att alla kan känna tillhörighet och få plats på lika 
villkor är grundläggande för att det professionella kulturarvsarbetet ska 
kunna bidra till samhällets utveckling. 
Riksantikvarieämbetet ansvarar för frågor om kulturarvet och ska bland 
annat följa upp och utvärdera kulturmiljöområdets styrmedel och 
arbetssätt. 

Närmare om uppdraget 

Riksantikvarieämbetet ska  

 kartlägga och analysera pågående förändringar och utvecklings-
trender i samhället som har betydelse för kulturarvsarbetet och 
kulturarvspolitikens utveckling. Särskilt ska förändringar och trender 
med betydelse för demokrati- och hållbarhetsfrågor och för de 
nationella minoriteterna belysas, 

 redovisa en forskningsöversikt om kulturarvets och kulturarvs-
arbetets samhälleliga betydelse och 

 översiktligt beskriva tillståndet och utvecklingen inom kulturarvs-
området, inklusive kulturarvsarbetet inom ramen för det civila 
samhället. Beskrivningen ska innefatta en redogörelse för hur roller  
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och ansvar har utvecklats givet samhällsförändringarna under 2000-
talet. 

Omvärldsanalysen ska särskilt beakta och följa upp de trender som 
identifierats inom ramen för Riksantikvarieämbetets omvärldsanalys 
Trender i tiden – 2010-2015 samt ta till vara erfarenheterna från 
Riksutställningars arbete med global omvärldsbevakning. 
Resultat inom ramen för Riksantikvarieämbetets pågående uppdrag om 
ett offensivt och angeläget kulturmiljöarbete ska tillvaratas inom 
uppdraget. 
Uppdraget ska genomföras i samarbete med Riksutställningar. 
Inom ramen för uppdraget ska Riksantikvarieämbetet samråda med 
berörda myndigheter och aktörer, bl.a. Sveriges Hembygdsförbund och 
företrädare för de nationella minoriteterna.  
Uppdraget ska redovisas i en rapport till Regeringskansliet 
(Kulturdepartementet) senast den 16 maj 2016. 

 

På regeringens vägnar 

 

 

 

Alice Bah Kuhnke 

 

 

 

 Christina Nylén 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia till 

 

Riksutställningar 

Sveriges Hembygdsförbund 


