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Managementidéer och modeller som New Public Management (NPM) fick i början av 1990-talet ett stort 

genomslag i den offentliga förvaltningen. Reformer har därmed gjorts i rationalitetens och effektivitetens 

tecken. Tidigare forskning visar att NPM även slagit igenom stort på det kulturpolitiska området. Det saknas 

dock studier som har kombinerat NPM och kulturarvssektorn som helhet. 

     I uppsatsen undersöks hur NPM har tolkats och omsatts i regeringens styrning av den statliga 

kulturarvsförvaltningen 1990 till idag. Undersökningen har bestått av en kvalitativ innehållsanalys av 

officiella dokument för myndigheterna Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Statens historiska museer i 

form av regleringsbrev, myndighetsinstruktioner, samt kultur- och kulturarvsinriktade propositioner och 

SOU:er. Nyinstitutionell organisationsteori har utgjort uppsatsens övergripande teori. Därutöver har NPM-

teori och teoribildning inom Public Value Management (PVM) fungerat som teoretiska utgångspunkter. PVM 

har använts som en teoretisk motvikt till NPM i syfte att bättre förstå kulturarvsförvaltningens specifika 

förutsättningar. 

     Resultatet av undersökningen visar att NPM framför allt har påverkat styrningen av 

kulturarvsförvaltningen på ett idémässigt plan. Detta har inneburit att rationalitetsbaserade värderingar har 

adderats till de redan existerande kulturprofessionella/humanistiska i styrningen av kulturarvsförvaltningen. 

Mål- och resultatstyrningen av de tre undersökta myndigheterna har stundtals över den studerade tidsperioden 

balanserat på gränsen till att ta över det för kulturområdet så viktiga armslånga avståndet mellan politik och 

förvaltning. Kulturarvsförvaltningens kärnfrågor urval och värdering har dock inte varit föremål för 

detaljstyrning från regeringen. 
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INLEDNING 

 

Genom statens försorg garanteras vissa så kallade kollektiva nyttigheter. Sådana nyttigheter kan 

sägas spegla ett utbrett samförstånd om vad som ligger på det allmänna att förvalta för 

samhällets bästa. Exempel på kollektiva nyttigheter är försvar, naturskydd och kulturarv.1 

Åtaganden för det som anses ligga på statens ansvar görs genom att till exempel inrätta 

myndigheter med ansvar gentemot regeringen och genom att stifta lagar på området. 

Myndigheternas uppdrag skiljs i Sverige från den politiska makten på så sätt att myndigheterna 

inte ska bedriva politik, utan på armlängds avstånd från politiken omsätta politik i handling. 

Idén om att åtskilja politik och verksamhet är rentav lagfäst genom regeringsformen.2 

Vissa utvalda delar av kulturarvet utgör således en del av den offentliga sektorn i 

Sverige.3 Kulturarvssektorn återfinns idag i en rad olika samhällsområden. Från att uteslutande 

ha varit inriktad mot frågor om bevarande, återfinns idag kulturarvsarbetet inom så olika 

områden som näringslivsutveckling, skogsbruk och samhällsplanering. Liksom all verksamhet 

i den offentliga sektorn är de kulturarvsförvaltande myndigheterna finansierade med offentliga 

medel och därmed också bundna att agera enligt vissa normer om rättssäkerhet, 

kostnadseffektivitet och professionalism. 

Bakgrund 

Sedan 1990-talets början har idéer om styrning från företagsvärlden fått fäste i den offentliga 

förvaltningen i Sverige, särskilt med införandet av styrmodellen New Public Management 

(hädanefter NPM). Reformerna som har genomförts inom den offentliga sektorn anses vara 

omfattande.4 Kännetecknande för managementmodeller är att de tar avstamp i ett rationalistiskt 

tänkande och anses vara applicerbara på samhällets alla områden. Kulturområdet skiljer sig i 

den bemärkelsen alltså inte från exempelvis vården eller skolan. Att managementidéer har 

påverkat kulturpolitiken och styrningen av kulturmyndigheter är belagt genom flera studier.5 

Huruvida detsamma kan sägas för det kulturarvspolitiska området och för kulturarvsförvaltande 

myndigheter, har däremot inte undersökts i motsvarande utsträckning. 

Uppfattningar om hur institutioner i form av myndigheter på bästa sätt ska styras är 

under förändring. I juni 2016 tillsatte regeringen den så kallade Tillitsdelegationen. 

                                                           
1 Anders Ivarsson Westerberg, Torbjörn Nilsson (red.), Den mångsidiga staten, Studentlitteratur, Lund, 2016, s. 

26.  
2  ”Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en 

förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller 

mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag.” SFS 1974:152 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny 

regeringsform, 12 kap. 2 §. 
3 Vilka verksamheter inom kulturarvsområdet som ingår i det offentliga åtagandet är avgränsat till att omfatta 

bland annat arkiv, museer, kulturmiljövård, arkeologi och förvaltning av ett urval kulturfastigheter. 
4 Roland M. Almqvist, New public management: NPM: om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll, 1. uppl., 

Liber, Malmö, 2006, s. 18, Jon Pierre, Göran Sundström (red.), Samhällsstyrning i förändring, 1. uppl., Liber, 

Stockholm, 2009, s. 8, Stig Montin, Tomas Bergström, Kurt Klaudi Klausen, Krister Ståhlberg (red.), New 

public management i Norden: nye organisations- og ledelseformer i den decentrale velfærdsstat, Odense 

Universitetsforlag, Odense, 1998, s. 9. 
5 Jenny Svensson, Klara Tomson (red.), Kampen om kulturen: idéer och förändring på det kulturpolitiska fältet, 

1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016, s. 53–55, 67, Bengt Jacobsson, Kulturpolitik: styrning på avstånd, 

Studentlitteratur, Lund, 2014, s. 94. 
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Regeringsuppdragets syfte är att utveckla en ny tillitsbaserad styrning bortom NPM, med tilltro 

till medarbetares kompetens inom framför allt välfärdstjänsterna i offentlig sektor.6 Behovet av 

ett sådant arbete anses falla tillbaka på den så kallade effektivitetsparadoxen. Över tid har den 

offentliga sektorn i ökande grad pålagts kontroll och granskning från centralt håll i syfte att öka 

effektiviteten. Resultatet har många gånger blivit att det är prestationer snarare än kvalitet som 

mäts, som i ett senare led bidragit till minskad motivation och professionalitet – vilket knappast 

gagnar effektiviteten i offentlig sektor. Inom utredningstiden ska Tillitsdelegationen dels lämna 

förslag till regeringen om ett nytt förhållningssätt inom ramen för befintliga styrningsramar, 

dels främja utveckling och samtal om tillitsbaserad styrning.  

Kunskap om på vilket sätt idéer och modeller för styrning har format våra myndigheter 

är väsentlig. Kulturområdet slutade för länge sedan att stå utanför användningen av 

managementmodeller. Managementidéer bidrar till att styra uppfattningar om vad som är 

möjligt att göra, samt vad som är viktigt att arbeta med och för. Det finns därför all anledning 

att undersöka om och i sådana fall på vilka sätt managementidéer har omsatts på 

kulturarvsområdet. 

Mitt intresse för styrningsfrågor inom kulturarvsfältet väcktes under en anställning som 

utvärderare på Riksantikvarieämbetet. Jag blev då introducerad till rollen som statlig tjänsteman 

och till hur kulturarv som politikområde omsätts i praktiken. Under min anställningstid 

medverkade jag i flera uppföljningsaktiviteter kopplade till de nationella kulturmiljömålen och 

kultursamverkansmodellen. Regeringen offentliggjorde även lagrådsremissen för 

propositionen Kulturarvspolitik. Erfarenheterna från Riksantikvarieämbetet har legat till grund 

för den hypotes som jag har använt i arbetet med föreliggande uppsats. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur styrmodellen New Public Management har tolkats 

och omsatts inom den svenska kulturarvsförvaltningen från 1990-talet till idag.  

Den hypotes, med vilken jag har gått in i arbetet och som undersökningen har avsett att 

pröva, är att det finns ett samband mellan styrningen av centrala kulturarvsförvaltande 

myndigheter och styrmodellen NPM under den valda tidsperioden, samt att idéer i linje med 

NPM har spridits ”uppifrån och ner”7 – det vill säga från regeringen till myndigheterna.8 I vilken 

utsträckning, på vilket sätt och varför är frågor jag har ställt mig öppen till genom min 

undersökning.  

Under arbetets gång har jag fått insikt i behovet av att, utöver NPM, även använda Public 

Value Management (hädanefter PVM) som ett verktyg för att kunna förhålla mig till de 

specifika förutsättningar som finns för kulturarvssektorn. PVM har således använts som en 

                                                           
6 Regeringen, 2016-02-16, ”Offentlig sektor ska styras med tillit som utgångspunkt”, 

http://www.regeringen.se/artiklar/2016/02/offentlig-sektor-ska-styras-med-tillit-som-utgangspunkt/ (2016-12-

04). 
7 Se Nyinstitutionell organisationsteori, s. 3. 
8 Med styrning menas i detta sammanhang ett styrsubjekts (regeringen) medvetna försök att få styrobjekten 

(kulturarvsmyndigheter) att agera på ett visst sätt. Detta kan även kallas för förvaltningsstyrning, vilken skiljer 

sig från samhällsstyrning (statens styrning av subjekt utanför staten) eller organisationsstyrning (hierarkisk 

styrning inom en organisation). Se: Göran Sundström, ”Strategisk styrning bortom NPM”, Statsvetenskaplig 

tidskrift, 118:1, 2016, s. 149. Med regering menas i detta sammanhang departementen och statsråden. Jag väljer 

att betrakta regeringen som en beständig enhet då det inte är politisk färg som är intressant i det här fallet, utan 

regeringen som institution. 

http://www.regeringen.se/artiklar/2016/02/offentlig-sektor-ska-styras-med-tillit-som-utgangspunkt/
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teoretisk utgångspunkt för arbetet. Däremot har syftet inte varit att undersöka PVM i 

kulturarvsförvaltningen. Undersökningen fokuserar på förekomsten av idéer inspirerade av 

NPM i styrningen av kulturarvsförvaltande myndigheter. Ett fokus på styrningen avser att ge 

en bild av regeringens syn på hur förvaltningen bör bedrivas. Däremot undersöks inte på vilka 

sätt NPM har påverkat förvaltningen eller hur myndigheterna internt har omsatt NPM-

inspirerade idéer. 

Uppsatsens övergripande frågeställning är: 

- Vilket inflytande har New Public Management haft på styrningen av den svenska 

kulturarvsförvaltningen på nationell nivå sedan 1990-talet?  

Den övergripande frågeställningen har därefter brutits ned i följande frågeställningar: 

- Hur har användningen av New Public Management i styrningen av 

kulturarvsförvaltningen motiverats? 

- Vilka nya former av styrning och kontroll av kulturarvsfrågorna har regeringen 

kommunicerat? 

- Vilka uttryck har de nya formerna av styrning tagit för centrala myndigheter? 

- I vilka avseenden har New Public Management inte påverkat kulturarvsförvaltningen i 

samma utsträckning som andra sektorsområden i den offentliga förvaltningen? 

Teoretiska utgångspunkter 

Nyinstitutionell organisationsteori (eller nyinstitutionalismen inom organisationsanalysen) 

Jag har använt mig av nyinstitutionell organisationsteori som en teoretisk utgångspunkt. 

Nyinstitutionalismen kan ses som ett teoretiskt paraply för uppsatsen, då den möjliggör ett 

övergripande synsätt på myndigheters organisation och förändring. Nyinstitutionell 

organisationsteori fungerar väl i kombination med NPM-teori (se s. 7), då nyinstitutionalismen 

bidrar med en förståelse för att organisationer påverkas, likt andra sociala grupper, av 

omvärldens förändring och vice versa. Genom att anlägga ett perspektiv på organisatorisk 

förändring hämtad från nyinstitutionell organisationsteori, skapar jag förutsättningar att förstå 

hur idéer inspirerade av NPM har tolkats och omsatts i styrningen av kulturarvsförvaltande 

myndigheter. Genom ett nyinstitutionellt perspektiv skapar jag även förutsättningar att förstå 

eventuella fenomen som har motverkat etableringen av managementidéer att få fäste i 

kulturarvsförvaltningen. Den nyinstitutionella organisationsteorin har varit användbar såväl för 

att formulera uppsatsens problemformulering som vid tillämpningen av undersökningen. 

Nyinstitutionalismen uppkom i USA under mitten av 1970-talet som en reaktion mot 

organisationsteorin, vilken behandlade organisationer som målinriktade, självständiga och 

rationella verksamheter.9 Det är i synen på organisationers omvärld som teoribildningen främst 

                                                           
9 Nyinstitutionalismen har, sitt namn till trots, få etablerade definitioner av begreppet organisation. Organisation 

betraktas inom nyinstitutionalismen först och främst som en variabel. Enheter kan således vara mer eller mindre 

”organisationsartade”. Ett försök till en mer statisk definition av organisationsbegreppet skulle dock kunna vara: 

”självständiga sammanhållna enheter, med bl.a. en gemensam policy och tydlig gräns gentemot omvärlden”. Se: 

Roine Johansson, Nyinstitutionalismen inom organisationsanalysen: en skolbildnings uppkomst, spridning och 

utveckling, Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 96, 147–148. 
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har bidragit med nya perspektiv. När nyinstitutionalismen nådde Sverige var det inte inom 

sociologin, där den i USA hade sin hemvist, utan inom den företagsekonomiska forskningen 

som den främst kom att tillämpas. Sedan mitten av 1980-talet benämns den som en säregen 

svensk variant av nyinstitutionalismen. Efter en inledande fas då forskning som tillämpade 

nyinstitutionell teori inriktades mot frågor om beslutsfattande, övergick användningen av den 

svenska nyinstitutionalismen till forskning om organisationsförändringar inom offentlig sektor 

genom reformer.10 

Ett tidigt exempel på den svenska grenen inom nyinstitutionalismen är Barbara 

Czarniawska-Joerges studie om införandet av kommundelsnämnder.11 Czarniawska-Joerges 

ingång är att ideologi kan spela en avgörande roll vid förändring av organisationer. Den aktuella 

ideologin i fallet med att införa kommundelsnämnder var ”demokrati genom decentralisering”. 

En ideologi kan, enligt Czarniawska-Joerges, spela en särskild roll i och med den symboliska 

funktion som den kan spela. I fallet med förändringen inom den kommunala verksamheten, var 

det just förändringsviljan som gav kommunerna legitimitet. Flertalet studier om den offentliga 

sektorn visar på just det; att organisatorisk förändring (i princip oavsett mål) är norm inom den 

offentliga sektorn. Vissa frågor anses till och med ”eviga”, och kan därför ge upphov till en 

pendelrörelse som återkommande ger energi till viljan att reformera. Exempel på ”eviga frågor” 

är förhållandet mellan decentralisering och centralisering eller mellan effektivitet och 

demokrati.12 

Czarniawska-Joerges betonar dock att det är en viss typ av förändring som tillhör 

normen, och som därför också är vanlig, inom den offentliga sektorn. Detta är förändringar av 

reformerande slag, som lanseras med löften om att förändra något som är ineffektivt, 

kontraproduktivt eller liknande. Reformer är därför till sin karaktär initierade uppifrån och 

appliceras ”nedåt” i en styrningshierarki. Czarniawska-Joerges skiljer däremot mellan olika 

slags uppifrånstyrda reformer genom att de kan vara mer eller mindre tydligt komna uppifrån. 

Hierarkiska reformer är på ett uppenbart sätt delegerade uppifrån genom exempelvis 

instruktioner eller resultatkrav, medan ideologiska reformer verkar genom att reformidén 

ursprungligen formuleras ovanifrån, medan organisationens medlemmar själva får utrymme att 

forma dess innehåll och karaktär. Organisationsmedlemmarna präglas dock uppifrån av en 

ideologisk diskurs om reformidéns självklara förträfflighet. Att motarbeta en sådan 

uppifrånstyrd idé som organisation är följaktligen mycket svårt. 

Ett annat centralt begrepp inom nyinstitutionalismen är organisatoriska fält. Det 

beskriver ett föreställt gemensamt fält, eller område, av organisationer. Det som binder 

organisationerna samman är att de ägnar sig åt liknande slags verksamheter. I uppsatsen 

undersöks ett sådant organisatoriskt fält i form av Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och 

Statens historiska museer. De tre myndigheterna har såväl gemensamma nämnare som 

olikheter. Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet har båda ett långt förflutet. De utgör delar av 

den första ämbetsorganisationen som instiftades i Sverige under det tidiga 1600-talet. Statens 

historiska museer bildades först 1998, men låg tidigare inom Riksantikvarieämbetet. De båda 

myndigheterna har därmed ett långt gemensamt förflutet tillsammans. Mest udda i trion var 

                                                           
10 Johansson 2002, s. 12–13, 69–70, 73, 86–89. 
11 Barbara Czarniawska-Joerges, Reformer och ideologier. Lokala nämnder på väg, Bokförlaget Doxa, Lund, 

1988. 
12 Johansson 2002, s. 86–89. 
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länge Riksarkivet. Som vi ska se längre fram kan det argumenteras för att myndigheten under 

senare tid har kommit att knytas närmare myndigheter som Riksantikvarieämbetet och Statens 

historiska museer tack vare den vidgade innebörden och användningen av begreppet kulturarv.  

Organisationerna behöver teoretiskt sett inte interagera med varandra för att utgöra ett 

organisatoriskt fält. Det som knyter dem samman är istället de idéer de vilar på, vilka kan ses 

som en gemensam referensram. Forskare inom nyinstitutionalismen ser etablerandet av 

organisatoriska fält som en slags institutionaliseringsprocess, under vilken tillräckligt mycket 

gemensamt mellan olika organisationer krävs för att bilda en gemensam referensram.13 För 

kulturarvsområdet kan institutionaliseringsprocessen exempelvis ha inneburit breddningen av 

de kulturpolitiska målen i mitten av 1990-talet, då kulturarvet uppmanades att inte enbart 

bevaras utan även brukas, samt etableringen av en mer sammanhållen kulturarvspolitik vid 

samma tidpunkt. Begreppet organisatoriska fält kan även vara användbart för att avgränsa 

kulturarvsrelaterade verksamheter. Sett till Riksantikvarieämbetets definition, har kulturarv 

potentialen att inbegripa långt fler verksamheter än vad till exempel regeringen har valt att göra 

i propositionen Kulturarvspolitik. Riksantikvarieämbetets definition lyder: ”Kulturarv avser 

alla materiella och immateriella uttryck (spår, lämningar, föremål, konstruktioner, miljöer, 

system, strukturer, verksamheter, traditioner, namnskick, kunskaper etc.) för mänsklig 

påverkan.”14 Således finns det en stor skara potentiella kulturarv; rent krasst alla slags materiella 

och immateriella uttryck av mänsklig påverkan. Ett brett kulturarvsbegrepp är dock inte det 

samma som att allting i vår omvärld är kulturarv. Den nuvarande (och hos forskningen 

etablerade) definitionen ser människors interagerande med ting, platser och fenomen och 

användningen och värderingen av dem i vår samtid som processer då kulturarv skapas. Då 

kulturarv är en del av den offentliga sektorn – och på vissa områden med statligt ansvar och 

intervention – är avgränsning, till ett organisatoriskt fält om man så vill, direkt nödvändig. 

Kulturarvspropositionen är till exempel indelad i avsnitt som bland annat behandlar områdena 

samlingar och kulturföremål, uppdragsarkeologi och kulturfastigheter. Indelningen kan sägas 

representera vad den svenska statliga interventionen idag avgränsas till. Det hade varit omöjligt 

att inte göra en avgränsning – till exempel i fallet med författande av en kulturarvsproposition 

– då alla ting, platser och fenomen som vi idag benämner kulturarv inte kan omfattas av varken 

en propositionstext eller mer handgriplig inblandning av den statliga förvaltningen. 

Organisationer (i det här fallet centrala myndigheter) förhåller sig till nya idéer om 

organisationsverksamhet både som enskilda organisationer och som delar av ett organisatoriskt 

fält. Även om gemensamma beröringspunkter finns mellan medlemmarna inom ett 

organisatoriskt fält, har medlemmarna också mer eller mindre individuella egenskaper och 

identiteter. Dessa skillnader och olikartade förutsättningar hos organisationerna medför att 

resultatet av översättningen av organisationsidéer ger olika utfall – mellan organisationerna, 

men även mellan olika delar inom en och samma organisation. Med andra ord sker sällan eller 

aldrig direkta kopieringar av organisationsidéer från idéstadium till organisation, eller från en 

organisation till en annan. Idéerna förändras istället när de sprids genom översättning mellan 

                                                           
13 Johansson 2002, s. 98–99. 
14 Cissela Génetay, Ulf Lindberg, Plattform Kulturhistorisk värdering och urval: grundläggande förhållningssätt 

för arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 

version 2015-01-19, s. 12.  
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dess användare.15 Översättningen kan bestå i att anpassa organisationsidéerna till de premisser 

som organisationen har att förhålla sig till, eller att konkretisera de ofta vaga idéerna.16 De 

olikartade premisserna som kan spela roll för hur översättningen går till kan för de tre 

myndigheter som studeras i uppsatsen exempelvis vara graden av utåtriktad verksamhet. Den 

största skillnaden mellan de tre undersökta myndigheterna angående utåtriktad verksamhet 

finns troligen mellan Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Den förstnämnda 

bedriver visserligen i mindre utsträckning besöksmålsverksamhet, men för Statens historiska 

museer är publikverksamheten en av myndighetens huvuduppgifter. Andra premisser som kan 

påverka är myndigheternas relation till angränsade organisatoriska fält. En grov indelning kan 

ge vid handen att Riksantikvarieämbetet även ingår i ett organisatoriskt fält för 

samhällsbyggande, där exempelvis Naturvårdsverket, Trafikverket och Boverket hör hemma. 

Riksarkivet och Statens historiska museer kan, å andra sidan, orientera sig i ett fält av ABM-

relaterade organisationer.17 Hur myndigheterna identifierar sig själva och hur de ser på sin roll 

i en vidare organisatorisk samhällsstruktur, påverkas således av vilka organisatoriska fält de 

ingår i. Likaså påverkas de av de organisationsidéer som för tillfället är på modet.  

Managementmodeller som NPM och PVM appliceras inte på organisationer som färdiga 

paket som slår ut tidigare existerande idéer. Organisationsförändringar sker mer organiskt än 

så. Snarare finns det inom en organisation flera parallellt förekommande idéer om hur 

verksamheten bäst bör styras. Föreställningar hos organisationer om vilka organisationsidéer 

som är de rätta påverkas, enligt företrädare för nyinstitutionalismen, av moden bland 

organisationsmodeller. Vad som är på modet organisationsmässigt påverkar också hur lätt 

organisationerna har för att acceptera förändring. Likväl genomgår dessa moden ovan nämnda 

översättning när de omsätts i organisationerna. I översättningsskedet plockas de delar av 

organisationsmodellen som passar den aktuella verksamheten. De nya idéerna får inte sällan 

också sällskap av redan etablerade idéer inom organisationen. På så sätt skapas en 

sammansättning av gamla och nya organisationsidéer i en, förmodligen, unik kombination, trots 

att organisationsmodellen i utgångsläget presenterades på samma sätt för alla organisationer.18  

Enligt min hypotes introducerades NPM till förvaltningsmyndigheterna från 

regeringshåll enligt ett ”uppifrån och ner”-perspektiv. Inom nyinstitutionell teori är detta en av 

huvudteserna angående organisatorisk förändring och reformer.19 Likaväl som vilka 

sektorsområden som ska ingå i den offentliga förvaltningen är en värderingsfråga, är val av 

styrningssätt av myndigheter. Här ingår till exempel frågor om hur myndigheter ska organiseras 

gentemot den politiska instansen samt hur långtgående befogenheter myndighetens chefer 

respektive tjänstemän ska ha. Patrik Hall är docent i statsvetenskap och har förklarat 

förekomsten av managementmetoder som ersättare av politik.20 Hall menar att management har 

intagit det tomrum som har skapats när politiker distanserat sig från förvaltningen genom 

                                                           
15 Även idéspridning från en part till regeringsnivå kan förstås som översättning. I föreliggande undersökning 

ligger dock fokus på idéers spridning från regeringen till myndigheter. 
16 Johansson 2002, s. 100–101. 
17 ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer, alternativt arkivvetenskap, biblioteks- och 

informationsvetenskap och museologi. 
18 Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, 2., [rev. uppl.], Studentlitteratur, 

Lund, 2002, s. 465–466.  
19 Patrik Hall, Managementbyråkrati: organisationspolitisk makt i svensk offentlig förvaltning, 1. uppl., Liber, 

Malmö, 2012, s. 77. 
20 Hall 2012, s. 293, 297. 
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införandet av mål- och resultatstyrning och styrning genom utvärdering.21 Val av 

managementreformer kan därför inte ses som värdeneutrala. Jag vill hellre, likt Patrik Hall, se 

managementreformer såsom NPM som starka förespråkare för rationalitet som ideologi. Med 

detta i åtanke förstår jag spridningen av NPM-influerade idéer som ”uppifrån och ner”. 

New Public Management 

Min andra teoretiska utgångspunkt är teoribildning inom New Public Management. Det råder 

viss oenighet bland forskare huruvida NPM-teorin utgör en sammanhållen och enhetlig 

teoribildning. Av den anledningen har jag valt att använda nyinstitutionell organisationsteori 

som en större teoretisk inramning för uppsatsen.  

För att kunna studera idéer kopplade till NPM, behöver jag tydliggöra vilka aspekter av 

NPM som är i fokus för studien. NPM är en sammansättning av en mängd olika inriktningar, 

varför det till den här undersökningen behövs en avgränsning. NPM kan ses som ett kluster av 

idéer om hur en god styrning av, och inom, offentlig förvaltning bör se ut.22 Vidare är idéer i 

linje med NPM idag så pass utbredda, att det utan en teoretisering av idéerna kan vara svårt att 

greppa vilka delar av det som idag ofta tas som självklart i styrning och förvaltning, som kan 

härledas till NPM.  

NPM anses ha vuxit fram i England och USA under 1980-talet och framåt som en kritik 

mot styrningen av den offentliga sektorn. Från högerpolitiskt håll bestod kritiken i att 

statsapparaten ansågs vara för stor och ineffektiv. Från vänsterpolitiskt håll fokuserade 

kritikerna istället på att den offentliga sektorn led av ett underskott på demokrati och att den 

styrdes av en professionell elit. Kritiken från bägge håll fann en gemensam nämnare i lösningen 

att minska professionernas inflytande i den offentliga sektorn och istället öka den rationella 

styrningen.23 För svensk del anses kritiken mot tidigare byråkratiska styrningsformer sakna en 

ren politisk agenda. Reformen har förespråkats både från borgerliga och socialdemokratiska 

regeringar. En förklaring till NPM:s genomslag i de nordiska länderna finns i den institutionella 

kontexten. Från 1980-talet och framåt kom föreställningarna om vad som utgör det goda 

samhället att ändras, från att staten hade varit en garant för individens välfärd, till att valfrihet 

och individuella lösningar blev ledande värderingar.24 

Först ut att sätta namn på de nya inslagen i offentlig förvaltning brukar tillskrivas den 

brittiska forskaren Christopher Hood, som i ett par uppmärksammade artiklar problematiserade 

en utveckling han skönjt inom styrningen av den offentliga förvaltningen. I artikeln The new 

public management in the 1980’s från 1995 lyfter han fram sju karaktäristiska drag för NPM. 

De karaktäristiska dragen för NPM är, enligt Hood, att: 

 

  

                                                           
21 Mål- och resultatstyrning behandlas i nästkommande avsnitt. Styrning genom utvärdering kan förstås som ett 

efterhandsagerande, baserat på effektutvärderingar och uppföljningar i efterhand. Beroende på uppföljnings- och 

utvärderingsresultaten kan belöningar eller bestraffningar ges som påföljd. Se: Patrik Hall, Makten över 

förvaltningen: förändringar i politikens styrning av svensk förvaltning, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2015, s. 157. 
22 Almqvist 2006, s. 10–11. 
23 Laura Hartman, Tillitsdelegationens ordförande och docent i nationalekonomi, ”Mer tillitsbaserad styrning”, 

seminarium Förvaltningsakademin, Södertörns högskola, Flemingsberg, 2017-02-09. 
24 Montin, Bergström, Klausen, Ståhlberg (red.) 1998, s. 9, 20–21. 
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1. Dela upp den offentliga sektorn i flera mindre självstyrda enheter. 

2. Konkurrensutsätta den offentliga sektorns delar mot varandra och mot den privata för 

att reducera kostnaderna med bibehållen kvalitet. 

3. Införa managementtekniker från den privata sektorn och belöningar för uppnådda mål. 

4. Reducera direkta kostnader samtidigt som arbetsdisciplinen ökar. 

5. Tydligare chefspositioner och chefer som är mer aktiva i organisationen. 

6. Sätta upp tydliga mål, mäta prestationer och bedöma resultat. 

7. Flyttat fokus från input till output – resultatet viktigare än tillvägagångssättet. 

Hoods karaktäristik av NPM har i den här studien fungerat som ett teoretiskt ramverk för 

läsningen av undersökningsmaterialet. NPM-teorin kan därför här ses som såväl en teoretisk 

utgångspunkt som ett metodologiskt verktyg. Dock är vissa av ovanstående punkter mer 

relevanta för undersökningsområdet kulturarvsförvaltande myndigheter än andra. Patrik Hall 

har gjort en distinktion mellan två huvudinslag i NPM. Dessa är marknadisering och 

företagisering. Det första rör en offentlig organisations relationer till andra organisationer, 

företag och kunder, och fokuserar på kunden och effektivare (egentligen kostnadseffektiva) 

offentliga tjänster. Företagisering handlar däremot om offentliga organisationers interna 

reformarbete i syfte att i högre grad efterlikna företag. De delar av NPM som ligger i linje med 

företagisering inriktas därmed mot tydligare ledning och målarbete.25 En avgränsning har därför 

gjorts av Hoods sju karaktäristiska drag för NPM till fyra, då dessa till övervägande del 

fokuserar på de interna förändringsprocesserna inom offentliga organisationer och är därmed 

också mer angelägna i fallet kulturarvsförvaltande myndigheter (till skillnad från renodlad 

tjänsteproducerande offentlig förvaltning). De karaktäristiska drag som används som teoretisk 

utgångspunkt i denna uppsats är således: 

i. Dela upp den offentliga sektorn i flera mindre självstyrda enheter. 

ii. Konkurrensutsätta den offentliga sektorn. 

iii. Sätta upp tydliga mål, mäta prestationer och bedöma resultat. 

iv. Flyttat fokus från input till output. 

Den första punkten av de fyra ovan, att dela upp verksamheten i flera mindre enheter, kan ses 

som ett sätt för att uppnå decentralisering. I vissa fall kan dock NPM istället förespråka 

centralisering. En grundläggande del av NPM handlar nämligen om att distansera politiken från 

utförandet. Om politiker ansvarar för att formulera mål för verksamheten, att helt enkelt bedriva 

politik, ska tjänstemännen istället tolka och omsätta det uppdrag de har fått av politikerna. Detta 

förhållande kräver ett mått av centralisering. För den lokala nivån finns däremot en 

decentraliseringstanke, då cheferna ska agera ”managers” och vara tydliga ledargestalter för 

välavgränsade enheter inom organisationen.26 Detta kan kallas för mål- och resultatstyrning.  

Den andra punkten av de fyra ovan, om konkurrens, handlar om att förespråkare för 

NPM ser på konkurrens inom offentlig sektor som positiv, därför att den kan bidra till ökad 

effektivitet och värde för pengarna.27 Konkurrenstänkandet är ett led i försöket att göra 

verksamheter i offentlig sektor mer företagslika. Verksamheter kan utkontrakteras till privata 

                                                           
25 Hall 2012, s. 29. 
26 Almqvist 2006, s. 25–27. 
27 Almqvist 2006, s. 39–40. 
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aktörer, eftersom NPM-teorin flyttar fokus från processer till resultat. Med andra ord är det inte 

viktigt var tjänster eller produkter produceras, utan att tjänster och produkter produceras, och 

det med största möjliga kostnads- och produktionsmässiga effektivitet. Med detta sagt har vi 

redan föregripit innehållet något i följande punkter i listan. 

Den tredje och fjärde punkten bottnar i ett ideal av rationellt tänkande. Genom ändrat 

fokus från input till output blir resultatet – det som uppnås – det intressanta, medan resurser och 

processer är av sekundärt intresse. Detta kan ta sig uttryck i formulerande av tydliga mål, 

mätning och systematisk uppföljning av målen.28 Givetvis är detta en idealbild av hur rationell 

management bör se ut. I det rationella idealet finns en idé om att verksamheter bör baseras på 

styrning, kontroll och uppföljning i högre grad, och i lägre grad på förtroende. Det rationella 

beteendet i att inrikta sig på styrning, kontroll och uppföljning istället för förtroende – vi kan 

även benämna det politik – utgår från tanken att politiken är irrationell och opinionskänslig, 

medan managementtekniker erbjuder förutsägbara, formaliserade, och därmed pålitliga, 

processer. Det engelska ordet ”accountability” (vilket är en svåröversättlig term, men som på 

svenska kan översättas till ”ansvarighet” eller ”redovisning”) är vanligt förekommande för att 

beskriva management. ”Account” kan på svenska betyda ”berättelse” och ”to be accountable” 

”att vara ansvarig”. I styrningen av offentliga organisationer kan bägge betydelser användas. 

”Accountability” blir i det sammanhanget ett sätt att göra organisationers verksamheter 

rationella och till en sammanhängande berättelse – en revision – med en början, syfte och 

resultat. Myndigheternas årsredovisningar kan ses som exempel på detta.29 

NPM innebär, som nämns i den sista punkten i listan, ett ökat fokus på output. Det är 

således resultatet och graden av måluppfyllelse som är av vikt snarare än själva processen och 

resurserna för att nå mål och resultat för en organisation. Denna perspektivförflyttning hör 

samman med NPM:s fokus på kunden. För offentlig sektor kan kundbegreppet ibland vara svårt 

att applicera. Ofta får medborgaren motsvara kunden. Resultatet som produceras av en 

organisation är det som ligger närmast medborgaren, då offentlig sektor förväntas producera 

tjänster för det allmänna. Perspektivförflyttningen från process till resultat rimmar därför väl 

med intresset för kundens önskemål och tillfredsställelse. I intresset för offentliga 

organisationers kunder ligger inte bara synen på kunden, eller medborgaren, som mottagare av 

offentligt producerade tjänster. Även insatser för att göra organisationer mer tydliga och 

intressanta gentemot sina kunder kan härledas till denna idé. Sådana insatser kan ta sig uttryck 

som varumärkesarbete och kommunikationsinsatser.30  

NPM kan, som sagts ovan, ses som en verktygslåda av idéer för god styrning och 

förvaltning, och används därmed olika i olika situationer. Mot bakgrund av teorins mångtydiga 

innehåll, kan NPM ses som en produkt av forskning som har haft ambitionen att förklara en 

förvaltningspolitisk utveckling i västvärlden, snarare än en produkt framtagen av praktiker.31 

Public Value Management 

En mer sentida managementmodell, sprungen ur kritik mot NPM:s fokus på effektivitet och 

konkurrensutsättning, är Public Value Management. Grunden för PVM tillskrivs den Harvard-

                                                           
28 Almqvist 2006, s. 28. 
29 Hall 2012, s. 37, 41. 
30 Hall 2012, s. 35. 
31 Almqvist 2006, s. 10–11. 
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baserade professorn Mark H. Moore, som 1995 publicerade boken Creating Public Value: 

Strategic Management in Governments, där han presenterade ett nytt koncept för management 

inom offentlig sektor.32 Konceptet hade formen av en triangulär figur, innehållande de tre 

viktigaste strategiska uppgifterna som varje del av den offentliga sektorn ställs inför. För det 

första behöver förvaltningen ha tillräckliga organisatoriska förutsättningar till buds. För det 

andra behöver förvaltningen upprätthålla tillräcklig legitimitet och politiskt erkännande. För det 

tredje behöver förvaltningen skapa något av värde. (Begreppet värde, eller ”public value”, 

beskrivs och utvecklas nedan). Konceptet ska betraktas som vinnande om försök görs till att 

maximera föreningen mellan de tre delarna. Moores triangel kan användas såväl för att särskåda 

en organisations nuvarande tillstånd, som en målbild för hur en organisation bör fungera.33 

 
Moores tredelade koncept för den offentliga förvaltningens uppgifter. De organisatoriska 

förutsättningarna som har betrotts förvaltningen (till exempel i form av budgetmedel och personal) 

måste för det första vara rimliga i syfte att producera ”public value”. Den legitimitetsskapande 

delen syftar till att förvaltningen måste söka erkännande från såväl den politiska instansen som 

från intressenter för att kunna vara verksam. Slutligen bör förvaltningen till syvende och sist med 

hjälp av sin legitimitet och organisatoriska förutsättningar skapa sådant som är av gemensamt 

värde för medborgarna. Figur efter Scott 2010, s. 274. 

Nyckeltermen inom PVM är värde. Innebörden av begreppet ”public value” kan förklaras 

genom att ställa begreppet mot det, i det här avseendet, olikartade ”public goods” (ungefär 

”kollektiva nyttigheter”). ”Public goods” är produkter eller tjänster producerade av det 

offentliga. Med andra ord är de ”outputs” (ungefär ”utgående resultat”) av den offentliga 

sektorn. ”Public value” är istället ”outputs” såväl som ”outcomes” (ungefär ”effekter av ett 

resultat”) – vilket alltså innefattar även den påverkan som de produkter och tjänster som 

produceras av det offentliga har. ”Public value” har det som ger värde åt allmänheten i fokus, 

snarare än det som beslutsfattare inom offentlig sektor tror har värde för allmänheten.34 

Intressant att notera är alltså att ambitionen i ett PVM-perspektiv inte är att producera värde 

utifrån en enskilds syn på vad som är värdefullt. Vad som avses är istället sådana värden som 

                                                           
32 Mark H. Moore, Creating public value: strategic management in government, Harvard University Press, 

Cambridge, Mass., 1995. Se: Saz-Carranza, Angel, “The Quest for Public Value”, Public Administration Review, 

72:1, 2012, s. 152–153. 
33 John Alford, Janine O’Flynn, “Making Sense of Public Value: Concepts, Critiques and Emergent Meanings”, 

International Journal of Public Administration, 32:3–4, 2009, s. 173–174. 
34 Alford, O’Flynn 2009, s. 175–176. 
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allmänheten erhåller till exempel i form av ren luft eller allas tillgång till en skolgång med hög 

kvalitet, i utbyte mot att allmänheten beskattas och överlämnar makt till beslutande organ.35 

Lanseringen av idén om ”public value” har tolkats som ett försök från Moores sida att 

återupprätta tjänstemännens aktiva roll i det offentliga förvaltningsarbetet. Denna aktiva roll 

ska dock inte tolkas som att tjänstemännen ska ta över de uppgifter som åligger politiker – 

nämligen att driva politik.36  

Även om PVM är sprungen ur NPM, bör de ses som två olika modeller med olika synsätt 

på vad som bör stå i fokus när det gäller management av offentlig förvaltning, och vilka verktyg 

som bör användas. NPM är fokus i föreliggande uppsats, både som undersökningsobjekt och 

som teoretisk utgångspunkt. Jag anser dock att PVM fyller en funktion som kompletterande 

teoretisk utgångspunkt – om än i mindre omfattning än NPM – i och med att uppsatsens 

undersökningsområde är kulturarvsförvaltning. Det finns två anledningar till detta. NPM och 

PVM kan sägas inneha två olika grundperspektiv. Där NPM förordar konkurrensutsättning och 

marknadslogik, förespråkar PVM att det inom vissa sektorer bör finnas politisk inverkan. Där 

NPM i mångt och mycket består av ett kundorienterat perspektiv, har PVM istället ett 

kollektivorienterat perspektiv.  

I regeringens proposition Tid för kultur slås det fast att: ”grunden för kulturpolitiken är 

kulturens egenvärde”.37 I samma proposition presenteras nya mål för kulturpolitiken, vilka 

enligt propositionstexten ska: 

utgöra fundamentet för en långsiktig kulturpolitik som stöder konstnärlig förnyelse och 

kulturell mångfald, främjar ett levande kulturarv samt bidrar till allas möjlighet till 

delaktighet i kulturlivet.38  

Det som lyfts fram i propositionstexten om grunden för kulturpolitiken och om de 

kulturpolitiska målen består således av aspekter som är mycket svåra, om inte omöjliga, att 

mäta. De är svåra att mäta därför att de inte innehåller några variabler. ”Konstnärlig förnyelse” 

och ”levande kulturarv” är inga exakta angivelser, utan snarare beskrivningar av önskvärda 

tillstånd. Möjligtvis går det att mäta utvecklingen mot sådana tillstånd, men desto svårare är att 

bedöma om eller när ett tillstånd har uppnåtts. Någontings egenvärde kan hävdas vara just ett 

egenvärde därför att det inte behöver mätas för att motivera sin existens – det får finnas oavsett 

ett eventuellt mätresultat.  

Managementmodeller är tänkta att kunna appliceras på organisationer oavsett 

verksamhetsområde. Jag menar dock med anledning av dels den grundläggande tanken om 

kulturens (och kulturarvets) egenvärde och dels svårigheten i att mäta kulturverksamheter, att 

just kulturarvsområdet har svårt att ta till sig NPM-idéer till fullo, och att det därför är 

användbart att i uppsatsens undersökning även inkludera managementteorin PVM, vilken har 

framkommit som kritik mot just NPM. PVM har således använts i uppsatsens undersökning 

som en teoretisk motvikt till NPM för att bättre kunna förstå villkoren för NPM att omsättas i 

kulturarvsförvaltningen. PVM har, som nämnts ovan, andra ideologiska förtecken än NPM, och 

                                                           
35 Mark H. Moore, Recognizing Public Value, De Gruyter, Berlin, 2013, s. 3.  
36 Colin Talbot, “Public Value – The Next ‘Big Thing’ in Public Management?”, International Journal of Public 

Administration, 32:3–4, 2009, s. 169. 
37 Proposition 2009/10:3. Tid för kultur, s. 1. 
38 Proposition 2009/10:3, s. 1. 
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bidrar med perspektiv på de svårigheter som finns i att mäta och i alla lägen gå tillväga på ett 

ytterst rationellt vis i frågor som rör kulturarv.  

Metod 

Kvalitativ innehållsanalys 

Metodologiskt baseras undersökningen på kvalitativ innehållsanalys. Metoden har använts för 

att dels fungera som ett verktyg för att hantera undersökningsmaterialet, dels för att analysera 

detsamma. Arbetet har inkluderat att upprätta ett analysschema för att anlägga kategorier på 

undersökningsmaterialet, som sammantaget skapar uppsatsens resultat. Analysschemat och 

tillvägagångssättet i undersökningen presenteras mer ingående nedan. 

Uppsatsen syftar till att beskriva på vilket sätt en styrmodell har tolkats och omsatts 

inom ett sektorsområde i offentlig förvaltning. För att uppfylla syftet har analysen baserats på 

en kritisk läsning av offentliga handlingar som har producerats för nyckelaktörer inom sektorn. 

Studien bygger enbart på skriftligt material som har tillkommit vid mer eller mindre jämna 

tidsintervall under en knapp trettioårsperiod. Det omfattande skriftliga materialet har krävt en 

kvalitativ studie för att förstå förändringar över tid. Innehållsanalysen har kombinerats med 

teorier och tidigare forskning för att fördjupa förståelsen av undersökningsresultatet. Nyckeln 

till analysen av NPM:s inflytande på styrningen av kulturarvsförvaltningen är att lyckas 

identifiera införandet av en ny slags terminologi och ett nytt språkbruk som går i linje med 

NPM.  

Kvalitativ innehållsanalys har hjälpt mig strukturera och dra slutsatser av det omfattande 

materialet med ett transparent tillvägagångssätt. Vid användning av innehållsanalys finns det 

en risk att kategorierna som formuleras blir för vittomfattande eller diffusa. Kategorierna blir 

då applicerbara på en mycket stor del av undersökningsmaterialet. För att undvika att 

kategorierna blir för ospecifika, har underkategorier använts för att precisera kategoriernas 

innebörd. Användningen av kategorierna har i vissa fall förändrats under arbetets gång, då 

arbetsprocessen naturligtvis också är en lärandeprocess. Bedömningen av texterna utifrån 

analysschemat riskerar därmed att bli inkonsekvent. Resultatet av analysschemat och dess 

kategorier har därför flera gånger gåtts igenom, då en tid förflutit mellan läsningen av första 

och sista texten. 

Analysarbetet har utförts i två steg. Det första steget innebar en systematisering av 

undersökningsmaterialet i ett upprättat analysschema. Det andra steget har varit att genomföra 

en kritisk granskning och analys av innehållet i analysschemat. I det första steget skapades ett 

Excel-dokument med ett ark per myndighet och tillhörande styrdokument. Ett separat ark 

skapades för de undersökta propositionerna och SOU:erna. För samtliga ark bildade y-axeln en 

tidslinje av årtalen då styrdokumenten upprättats och för x-axeln upprättades kategorier, en 

slags tematisk indelning för texternas innehåll. Kategorierna kan sägas utgöra generaliseringar 

av texternas innehåll i syfte att skapa överblickbarhet. De valda kategorierna kan i en 

innehållsanalys antingen arbetas fram på förhand med hjälp av en teoribildning – innan själva 

undersökningen tar vid – eller i samband med att undersökningsmaterialet studeras.39 För 

                                                           
39 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Lena, Wängnerud (red.), Metodpraktikan: konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s. 211, 217. 
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föreliggande undersökning har det förstnämnda förhållningssättet använts. Innehållsanalysens 

kategorier har genererats ur teoribildning inom NPM. 

Som inspiration till utformningen av kategorier har jag använt mig av en tematisk 

indelning som har använts i en studie av ett italienskt museums förvaltningshistoria.40 Studien 

syftade till att kartlägga olika faser av management i museets verksamhetshistoria utifrån 

formella dokument för museets administration och styrning. Den tematiska indelningen hade 

arbetats fram utifrån källmaterialet samt litteratur som behandlar NPM. Indelningen 

presenterades i tre nivåer. På den första, övergripande nivån fanns tre teman: ”autonomy”, 

”accountability” och ”market orientation”. De följande två nivåerna förgrenade och förklarade 

den övergripande nivån. Det är begreppen från den första nivån i den italienska studien som jag 

har använt i mitt analysschema. Därefter har en nivå med två underkategorier per övergripande 

kategori adderats för att göra indelningen mer detaljerad. Underkategorierna har formulerats 

utifrån litteratur om NPM, med tonvikt på svenska förhållanden. Analysschemats 

kategoriindelning ser således ut som följande: 

Autonomi Decentralisering 

Kontroll- och ansvarsutkrävande 

Accountability (”ansvarighet”, ”redovisning”) Mål- och resultatstyrning 

Prestationsfokus 

Marknadsorientering Konkurrensutsättning  

Kundfokus 

Genom en närläsning av undersökningsmaterialet har jag funnit ställningstaganden, 

positioneringar och förhållningssätt i frågor om regeringens styrning av 

kulturarvsförvaltningen. Närläsningen har inneburit noggrann, upprepad läsning då jag har letat 

efter mönster och nyckelbegrepp. Kortare textstycken har inordnats under analysschemats 

kategorier från respektive källa. Ett textstycke ur ett regleringsbrev från 2015 har då till exempel 

kunnat placeras under underkategorin decentralisering (se tabellen här ovan) på x-axeln och 

för myndighetens regleringsbrev för 2015 på y-axeln. 

Parallellt med läsningen och arbetet med analysschemat har jag fört anteckningar för 

iakttagelser och sådant som inte platsar i analysschemat, men som ändå är av intresse för 

undersökningen eller för förståelsen för resultatet. Resultatet av läsningen har jag satt i en 

kontext av NPM-idéer, för att avgöra om de kan härledas till ett större sammanhang av NPM. 

Analysen har även omfattat på vilket sätt idéerna har tolkats och omsatts i regeringens 

styrdokument för myndigheterna. 

Material och avgränsningar 

Undersökningsmaterial 

Med en kvalitativ innehållsanalys av officiella dokument har jag studerat hur NPM har 

manifesterats och omsatts i styrningen av svenska myndigheter med ansvar för kulturarvet. De 

studerade centrala myndigheterna, som också refereras till nedan, är: 

                                                           
40 Luca Zan, Sara Bonini Baraldi, Maria Lusiani, Daniel David Shoup, Paolo Ferri, Frederica Onofri, Managing 

Cultural Heritage: An International Research Perspective, Routledge, London och New York, 2016, s. 20. 
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• Riksantikvarieämbetet 

• Riksarkivet 

• Statens historiska museer 

Urvalet av myndigheter har gjorts för att fånga några av de viktigaste aktörerna på 

kulturarvsområdet, och för att få en viss bredd av verksamhetsområden (kulturmiljö, arkiv och 

museer). 

Undersökningsmaterialet kan listas enligt följande:41 

- Förordningar med instruktioner 

En förordning med instruktion beskriver en myndighets uppgifter och ansvarsområden. Under 

den valda undersökningsperioden har totalt tio förordningar med instruktioner tillkommit med 

olika tidsintervaller för de tre utvalda myndigheterna. Instruktionerna har tillkommit under åren 

1991, 1995, 1997, 2007, 2009 samt 2014. Det rör sig om tre förordningar per myndighet, 

undantaget Riksarkivet som har fyra. Samtliga instruktioner från undersökningsperioden ingår 

i undersökningen. 

- Statskontorets myndighetsanalys42 
 

- Propositioner 

• Proposition 1996/97:3 Kulturpolitik 

• Proposition 2016/17:116 Kulturarvspolitik 

Två propositioner har identifierats som mest relevanta för undersökningen. 1996/97 års 

proposition Kulturpolitik har ett bredare innehåll än vad som är relevant för föreliggande 

undersökning, då den är en kulturpolitisk proposition som enbart till viss del behandlar 

kulturarvsområdet. Den har dock inkluderats då den får sägas vara viktig i den kulturpolitiska 

utvecklingen och därmed också haft stort inflytande på kulturarvsområdet. Propositionen 

tillkom i en tid då managementidéerna hade börjat märkas av i Sverige. Kulturarvsfrågorna 

lyftes också fram och utvecklades från föregående kulturproposition från 1974.43 Tjugo år 

senare lämnades propositionen Kulturarvspolitik. Den har, till skillnad från 1996/97 års 

proposition, ett direkt fokus på kulturarvsfrågor och ingår i urvalet eftersom den, till skillnad 

från exempelvis propositioner om enskilda områden som arkiv eller museer, tar ett samlat grepp 

om kulturarvsfrågor. Propositionen innebar att den svenska regeringen för första gången 

behandlade kulturarvspolitiken som ett enhetligt politikområde. 

- Regleringsbrev 

Regleringsbrev är regeringens årliga styrdokument för statliga myndigheter. Dokumenten 

består av en verksamhetsdel och en finansiell del. Verksamhetsdelen preciserar vad regeringen 

vill att myndigheten ska uppnå med sin verksamhet. Urvalet av regleringsbrev har gjorts med 

                                                           
41 Undersökningsmaterialet inkluderar såväl kulturpolitiska som kulturarvspolitiska dokument, beroende på vilka 

som har varit avsändare och mottagare. 
42 Av undersökningens utvalda myndigheter har Statskontoret endast genomfört en myndighetsanalys av 

Riksarkivet. 
43 Jacobsson 2014, s. 67. 
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hänsyn till att de bör vara lika många per myndighet och att de bör ha en spridning över den tid 

som undersökningen har avgränsats till. Således har tre regleringsbrev per myndighet fördelat 

på tre decennier valts ut: 

1998 (från intervallet 1990–1999) 

2009 (från intervallet 2000–2009) 

2015 (från intervallet 2010–2017) 

Det år som har valts från varje decennium har gjorts slumpmässigt. Det slumpmässigt utvalda 

året har använts för alla tre myndigheter för jämförbarhetens skull.  

- Statens offentliga utredningar 

• SOU 1995:84 Kulturpolitikens inriktning  

• SOU 2012:37 Kulturmiljöarbete i en ny tid 

Två SOU:er har identifierats som mest relevanta för undersökningen. Den äldsta, från 1995, 

utreder frågor som kopplar till alla de verksamhetsområden som representeras i undersökningen 

genom tre myndigheter (kulturmiljö, arkiv och museer). Den andra utredningen, från 2012, 

fokuserar av de undersökta myndigheterna på Riksantikvarieämbetets, och i viss mån även 

Statens historiska museers, verksamheter. Som synes är det arkivfrågorna som är minst 

representerade i urvalet av SOU:er, vilket gör att exempelvis utredningen Arkiv för alla – nu 

och i framtiden skulle kunna ha kompletterat de två utredningarna ovan. Arkivutredningen 

publicerades dock 2002, vilket hade gett sämre spridning av utredningar över den valda 

undersökningsperioden.44 Riksarkivet är dock representerade i undersökningen genom en extra 

förordning med instruktion, samt Statskontorets myndighetsanalys. 

Avgränsningar och begränsningar 

Undersökningsperioden är från 1990 till idag. Den bortre gränsen för undersökningen är satt 

med hänsyn till att det under 1990-talet för första gången utvecklades en samlad politik på 

kulturarvsområdet.45 Det var då de kulturpolitiska målen ändrades från att vara bevarande-

inriktade till att även trycka på att kulturarvet skulle ”brukas” – vilket kan ses som en öppning 

för en mer aktiv kulturarvspolitik. Det var även vid den här tiden som en enhet för 

kulturarvsfrågor inrättades på Kulturdepartementet. Angående den främre gränsen för 

undersökningen är det senast tillkomna materialet publicerat i mars 2017 (Statskontorets 

myndighetsanalys av Riksarkivet), varför det får betraktas som ”idag”. 

Regeringen har till sitt förfogande en rad olika styrmedel för de centrala myndigheterna. 

Bland dessa finns myndighetsinstruktioner, mål och resultatkrav presenterade i offentliga 

dokument. Styrmedel kan dock likaväl vara utnämningar av ledande positioner, uttalanden i 

media eller informella kontakter mellan departement och tjänstemän.46 Förvaltnings- och 

organisationsforskning tar idag hänsyn till bredden av styrmedel som står regeringen till buds. 

I ljuset av detta är det valda undersökningsmaterialet i föreliggande uppsats begränsat på så sätt 

att undersökningens resultat enbart baseras på skriftligt material i form av officiella dokument. 

                                                           
44 Arkivutredningen (2002:78) publicerade sitt betänkande 2002. Den senaste arkivutredningen dessförinnan kom 

1988.    
45 Proposition 2016/17:116. Kulturarvspolitik, s. 37. 
46 Pierre, Sundström (red.) 2009, s. 259–260.  
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Mer informella eller ”mjuka” styrningsverktyg som ges exempel på ovan, utelämnas således. 

En annan del av styrningen som inte tas någon större hänsyn till inom ramen för det här arbetet, 

är de finansiella verktyg som regeringen har gentemot myndigheterna. Anledningen till att de 

finansiella aspekterna utelämnas är främst för att forskning om NPM är inriktad på frågor om 

styrning och organisation, och det är det teoretiska ramverket som har fått styra den här 

undersökningen.  

Uppsatsen behandlar två managementmodeller – NPM och PVM, med betoning på 

NPM. Dessa är enbart två av en uppsjö befintliga managementmodeller. Huruvida andra 

modeller än NPM har inverkat på de studerade myndigheterna lämnas utanför den här 

undersökningen, och även hur andra managementmodeller förhåller sig till NPM eller PVM. 

Kulturarvsförvaltande myndigheter och NPM utgör nyckelorden för undersökningen, men 

ambitionen har inte varit att studera eller värdera utfallet av NPM-inspirerade idéer i den statliga 

kulturarvssektorn, utan graden av förekomst av NPM, samt på vilket sätt dessa idéer har tolkats 

eller omtolkats inom sektorn. Att studera utfallet av NPM i kulturarvsförvaltningen skulle kräva 

en helt annan slags studie. 

Disposition 

Efter det här inledande kapitlet följer en genomgång av tidigare forskning som angränsar till 

uppsatsens undersökningsområde. Därefter ges ett kortare kapitel med en bakgrund till 

kulturarvets roll i förvaltningspolitiken, samt de undersökta myndigheternas uppdrag och 

verksamhet. Därpå följer ett kapitel där det huvudsakliga resultatet av undersökningen 

presenteras. Resultatkapitlet är disponerat efter valda karaktäristiska för NPM (se tabell s. 13) 

och avslutas med en diskussion om vad ett PVM-teoretiskt perspektiv kan tillföra 

undersökningsresultatet. De därefter två följande kapitlen ger olika analytiska ingångar till 

undersökningsresultatet. De analytiska ingångarna kopplas också samman med uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter NPM och nyinstitutionell teori. Uppsatsens sista kapitel består av en 

avslutande diskussion. I det kapitlet ges en fördjupad diskussion om uppsatsens huvudsakliga 

resultat, samt några förslag till vidare forskning. 
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TIDIGARE FORSKNING 

 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning som tangerar uppsatsens ämnen management 

och kulturarvsförvaltning. Kapitlet är indelat i teman som sammantaget ringar in uppsatsens 

område, då det saknas ingående forskning som kombinerar ämnena management och 

kulturarvsförvaltning. NPM har varit i fokus för omfattande forskning under flera decennier. 

Däribland har även NPM inom kulturområdet studerats. Även om kulturarvsfrågor ibland 

berörs inom kulturområdet, är det vanskligt att utgå från att det som gäller för kulturpolitiken i 

stort även är gällande för kulturarvspolitiken. Det finns behov av att specifikt studera NPM och 

kulturarvssektorn för att öka kunskapen om denna mycket inflytelserika styrmodells påverkan 

på kulturarvsförvaltningen. 

Internationella perspektiv på management och kulturarv 

I den nyligen publicerade boken Managing Cultural Heritage: An International Research 

Perspective av Luca Zan et al. ges ett internationellt forskningsperspektiv på 

kulturarvsförvaltning. I hela västvärlden pågår det en förändring i denna kontext, bland annat i 

form av institutionella förändringar, omdefiniering av autonomi och redovisning samt 

företagisering av den offentliga sektorn. Zan et al. sammanfattar innebörden av NPM i detta 

sammanhang som strävan efter autonomi (decentraliseringsåtgärder för fler och mindre enheter 

med ansvar och uppdelning mellan strategi och verksamhet), redovisningsbarhet (mål- och 

resultatstyrning) och marknadsorientering (privata investerare, kommersiell inriktning och 

kundfokus).47 Författarna undersöker genom fallstudier från bland annat Turkiet, Peru och Kina 

frågor om kulturarv och förändring inom offentlig förvaltning med fem analytiska ingångar: 

”förvaltning och förändringsprocesser”, ”institutionella kontexter och marknadsidéer”48, 

”förändring och planering”, ”the heritage chain”49 samt ”avståndet mellan politik och praktik”. 

De fem analytiska ingångarna bidrar, enligt författarna, med kunskap om förvaltning och 

styrning inom kulturarvssektorn. I en av bokens fallstudier undersöks i vilken utsträckning 

förändringen inom Maltas kultursektor kan tillskrivas NPM-trenden. Resultatet visar bland 

annat på en förändring i riktning mot ökad uppföljningsbarhet och utåtriktade verksamheter. I 

boken argumenterar författarna för att studier där forskning som kombinerar 

kulturarvsförvaltning och management dessvärre är ovanliga.50 Lejonparten av samma bok 

upptas dock av fallstudier som har fokus på praktik snarare än politik, vilket accentuerar 

behovet av ett seriöst tag om just den politiska styrningen av kulturarvsförvaltning. 

Lundabaserade Katja Lindqvist är docent i företagsekonomi med ett specialområde 

inom organisation och styrning av kultursektorn. Hon är för närvarande aktuell med ett 

forskningsprojekt om utvecklingen av museisektorn. Lindqvist har undersökt kvantiteten av 

vetenskapligt publicerat material i Europa som har fokus på såväl management som 

                                                           
47 Zan, Bonini Baraldi, Lusiani, Shoup, Ferri, Onofri 2016, s. 8, 14. 
48 På engelska ”business models”. ”Marknadsidéer” är författarens översättning. 
49 Begreppet ”the heritage chain” används i boken som en beskrivning av den produktionsprocess som vissa 

kulturarv genomgår från bevarandeinsats till tillgängliggörande för en publik. 
50 Zan, Bonini Baraldi, Lusiani, Shoup, Ferri, Onofri 2016, s. XV, 78. 
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kultursektorn.51 Hon börjar med att poängtera att effekter av reformarbete i kultursektorn är 

försummade inom managementforskningen. Inom kultursektorn är det museer som oftast har 

studerats i syfte att förstå förändringsprocesser. I sin studie sammanfattar Lindqvist även 

resultatet av litteraturgenomgången. De publicerade artiklarna visar på förändringar i 

kultursektorn under de senaste 20 åren som bland annat har inneburit en ökning av 

prestationsinriktade granskningar utförda av extern part och olika varianter av decentralisering 

(bland annat större åtskillnad mellan politik och praktik samt uppdelning av ledningsansvar i 

mindre enheter, ofta med både privata och offentliga aktörer). Skillnaderna i hur dessa 

förändringar ter sig i de olika länderna är dock stora. 

Svenska perspektiv på management och kulturarv 

Det finns två studentuppsatser som har undersökt kopplingen mellan kulturarvssektorn och 

styrmodeller. Nina Trulssons masteruppsats från 2014 inriktar sig mot uppdragsarkeologisk 

verksamhet och avregleringen av densamma.52 Trulsson finner att det finns stora likheter mellan 

konkurrensutsättningen inom uppdragsarkeologin och NPM. Trulsson menar också att 

införandet av kultursamverkansmodellen för den regionala kulturverksamheten kan ses som ett 

uttryck för decentralisering och kostnadseffektivitet i linje med NPM. Trulssons arbete gör 

kopplingen mellan managementfrågor och kulturarvssektorn, men fokuserar på den 

uppdragsarkeologiska verksamheten. Managementmodeller behandlas här som en 

utgångspunkt för att studera uppdragsarkeologi och förmedling av densamma, snarare än att 

vara ett studieobjekt i sig. 

Vid Handelshögskolan i Stockholm lade Tove-Lia Johansson och Caroline Olsson 2010 

fram en uppsats inriktad mot redovisning.53 Uppsatsen har frågeställningen: ”hur kan processen 

vid skapandet av Riksantikvarieämbetets balanserade styrkort påverka dess vidare användning 

som styrmodell?” Riksantikvarieämbetet utgör här ett exempel på offentlig verksamhet. Att det 

råkade vara en kulturarvsförvaltande myndighet var således av mindre vikt. Uppsatsförfattarna 

kopplar användningen av styrkort54 till NPM, men fokus för uppsatsen är att undersöka 

möjligheter och svårigheter med att applicera styrkortsmodellen på en offentlig verksamhet. 

Uppsatsens slutsats är att Riksantikvarieämbetets styrkortsarbete medvetet har gjort avsteg från 

den teoretiska utformningen av styrkortsmodellen. Till exempel valdes kundbegreppet bort till 

förmån för ”målgrupper”, och myndigheten använde sig av begreppet resurser i en vidare 

bemärkelse istället för teorins fokus på ekonomi. 

 

                                                           
51 Katja Lindqvist, ”Effects of Public Sector Reforms on the Management of Cultural Organizations in Europe”, 

International Studies of Management & Organization, 42:2, 2012, s. 9–28. 
52 Nina Trulsson, Kvalitet, konkurrens och kollektiva värden i kulturmiljövården – förutsättningar för 

arkeologisk förmedling, examensarbete för masterexamen inom ABM-masterprogrammet, Lunds universitet, 

2014. 
53 Tove-Lia Johansson, Caroline Olsson, Riksantikvarieämbetet – Identifieringen av balanserat styrkort i en 

offentlig verksamhet, examensarbete för magisterexamen vid Institutionen för redovisning och finansiering, 

Handelshögskolan i Stockholm, 2010. 
54 Balanserat styrkort är en styrmodell för att koppla samman strategier och visioner hos en organisation till 

konkreta mått och mål. 
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Mät- och uppföljningsbarhet i kulturarvsförvaltning 

Styrningsverktyg som går hand i hand med NPM är uppföljning och utvärdering. Dessa kan ses 

som tekniker för synliggörande i likhet med revision eller krav på dokumentation. Det är kravet 

på utvärdering, såsom det exempelvis kan vara fastställt inom en organisation, snarare än själva 

utvärderingsresultatet i form av rapporter eller eventuella konsekvenser av 

utvärderingsresultatet, som kan användas som ett styrningsverktyg.55 Styrningen finns i de 

kontrollerande och skapande processer som utvärdering ger upphov till. Karaktäristiskt för 

uppföljningar och utvärderingar är att de fokuserar på det redan skedda, i form av effekter och 

resultat. Politiker är dock främst intresserade av problem i nutiden och av att blicka framåt, 

vilket kan skapa ett paradoxalt förhållande till tilltron till utvärdering som styrningsverktyg.56 

Flera aspekter av NPM kan ses som tillbakablickande: uppföljning och utvärdering är två 

sådana, fokusering på resultat och effekter en annan. Samtidigt är NPM framåtblickande i och 

med den stora vikten som läggs vid målformulerande. 

Statsvetaren Evert Vedung har beskrivit fyra moden av utvärdering som har iakttagits i 

Sverige från 1960-talet fram till idag. Sedan 1990-talet har användningen av utvärdering som 

styrningsmetod ökat. Perioden sent 1980-tal till och med millennieskiftet är kopplad till vad 

Vedung kallar den tredje utvärderingsvågen; den neoliberala. Den neoliberala vågen var ett 

liberalt svar på centralstyrningen. Tidsperioden karaktäriseras av en resultatinriktad offentlig 

förvaltning och därför också av en efterfrågan av att kunna analysera effekter snarare än 

prestationer av verksamheter.57 Även Peter Dahler-Larsen lyfter fram utvärdering i samband 

med NPM, och framhåller att användningen av utvärdering har ökat markant under samma 

period som idéer i linje med NPM har blomstrat. Dahler-Larsen diskuterar i sin bok The 

Evaluation Society förekomsten av utvärdering inom organisationer som ett trendenligt recept 

som är väl accepterat inom alla moderna organisationer.58 Däremot går det inte att sätta 

likhetstecken mellan utvärdering och NPM. Utvärdering är en produkt av ett rationellt 

styrningsideal och har internationellt sett funnits sedan slutet av 1960-talet.59 

 Hooper et al. har presenterat en studie där utgångspunkten är museiverksamheten i Nya 

Zeeland. I sin studie diskuterar de problematiken med regeringens krav på vissa museer att 

värdera sina samlingar i ekonomiska termer. Framförallt ser författarna problematiken i att 

applicera samma managementidéer på vitt skilda verksamheter. Vid tillkomsten av kravet på 

värdering av museiföremål menar författarna att institutionella normer inte beaktades. Detta 

resulterar nu i en konflikt mellan olika professionella normer och synsätt. De medarbetare som 

tillhör den museiprofessionella normen kommer därför, sammanfattar de, att göra fortsatt 

motstånd mot regeringens krav på ekonomisk värdering.60  

Närapå tio år före Hooper et al. publicerade de australiensiska forskarna Garry D. 

Carnegie och Peter W. Wolnizer en artikel i samma tidskrift där de tog upp samma fråga om 

                                                           
55 Hall 2012, s. 269–270. 
56 Hall 2012, s. 301. 
57 Evert Vedung, “Four Waves of Evaluation”, Evaluation, 16:3, 2010, s. 263–277. 
58 Peter Dahler-Larsen, The evaluation society, Stanford Business Books, ett imprint från Stanford University 

Press, Stanford, California, 2012, s. 93, 146. 
59 Dahler-Larsen 2012, s. 93, 148. 
60 Keith Hooper, Kate Kearins, Ruth Green, “Knowing ’the price of everything and the value of nothing’: 

Accounting for heritage assets”, Accounting, Auditing and Accountability Journal, 18:3, 2005, s. 410–433. 
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ekonomisk värdering av museisamlingar.61 Även i Australien finns nämligen kravet på 

ekonomisk redovisning av alla delar inom den offentliga sektorn – så också museisamlingar. 

Redan då, 1996, uttalade Carnegie och Wolnizer en framtida varning för att fortsätta använda 

ett och samma redovisningssystem för alla områden inom offentlig förvaltning. 

Public Value Management i kulturarvsförvaltning 

Kerstin Thomsons pågående avhandlingsarbete i företagsekonomi handlar om management 

med exempel från svenska statliga museer. Som en delrapport har Thomson publicerat ett 

bokkapitel tillsammans med två forskarkollegor.62 De konstaterar där att NPM-inspirerade idéer 

de facto har letat sig in i museisektorn. Exempel på att sådana idéer har vunnit gehör är 

museernas användning av resultatindikatorer för kostnader och rekryteringen av nya 

professioner såsom marknadsföring och kommunikation. Som en effekt av att NPM-idéer har 

slagit rot har synen på museibesökaren och det museerna producerar förändrats – från att 

museerna främst har haft en bildningsfunktion till att se sig själva som en av alla möjliga 

fritidsaktiviteter där besökaren är en konsument av museiupplevelsen.  

I bokkapitlet sorteras resultatet, som i huvudsak bygger på intervjuer med 

generaldirektörer för statliga museer, i två strategiska inriktningar för museiförvaltningen (på 

engelska ”management”). Inriktningarna betecknas av Thomson och hennes kollegor som 

tillgänglighet och bevarande.63 Med tillgänglighet som strategisk inriktning för förvaltningen 

ligger fokus på kunden. Innebörden av kunden är i detta fall är tudelad – den syftar på såväl 

museibesökaren som de intressenter som är knutna till museet finansiellt eller akademiskt. Den 

bevarande inriktningen menar författarna representeras av en mer traditionell museiverksamhet, 

där samlingsförvaltning och konservering kan sägas vara ledorden.  

För Thomson et al. är de båda inriktningarna tillgänglighet och bevarande för 

museiförvaltning beroende av två variabler, vilka inte är jämförbara för alla andra 

samhällssektorer; nämligen nutida såväl som framtida generationer. Hänsynstagandet till både 

dem som lever nu och till dem som komma skall, gör att författarna ser behov av en kombination 

av de båda förvaltningsinriktningarna. Med en tillgänglighetsinriktad förvaltning blir museerna 

relevanta för dagens samhälle, men museerna kommer inte att kunna fortsätta verka om inte 

dess samlingar också förvaltas på ett tillfredsställande sätt. I bokkapitlet ställs NPM mot PVM, 

där inriktningen mot intressenter (nutida och framtida) kan sorteras in i ett PVM-teoretiskt fack, 

medan inriktningen mot tillgänglighet i mångt och mycket präglas av NPM-teori med bland 

annat mätning och mål för besökarantal och nöjd kund-index. Den tillgänglighetsinriktade 

förvaltningen har främst ”kunder” och intressenter som ansvarsutkrävande aktörer. Den 

bevarandeinriktade förvaltningen har däremot – i tillägg till regeringen – samhället och framtida 

generationer som ansvarsutkrävande aktörer. Därför menar författarna att den bevarande 

inriktningen istället kan sorteras in i ett PVM-teoretiskt fack. 

                                                           
61 Garry D. Carnegie, Peter W. Wolnizer, “Enabling accountability in museums”, Accounting, Auditing and 

Accountability Journal, 9:5, 1996, s. 84–99. 
62 Kerstin Thomson, Mikael Holmgren, Maria Mårtensson Caicedo, “The Quest for Public Value in Swedish 

Museum Transition”, Public Value Management, Measurement and Reporting, Salvatore, Russo (red.), Emerald, 

Bingley, U.K., 2014, s. 105–128.  
63 Egentligen ”accessibility” och ”conservation”. Författarens översättning.   
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Den amerikanska managementforskaren Carol A. Scott har undersökt värden i 

kulturarvssektorn utifrån ett PVM-teoretiskt perspektiv, med exempel från den australiensiska 

museisektorn.64 Scott ser PVM inom kulturarvsförvaltning som en möjlighet till att förstå och 

arbeta med det komplexa samspel som råder när tjänstemän inom sektorn ska hantera värden 

där både intressenter och en kontrollerande part ryms. Möjligheten ligger, menar Scott, i ett 

dialogbaserat förhållningssätt till beslutsfattande, då tjänstemän och intressenter (till exempel 

investerare, intressegrupper eller personer i ledarposition) kan driva en process om vad ”public 

value” består i, hur det kan åstadkommas samt hur det kan mätas. Ett sådant förhållningssätt 

kan, enligt Scott, leda till ett förnyat fokus på tjänstemännens roll i förvaltningen och deras 

legitimitet i allmänhetens ögon. Värdet av kulturarvsförvaltning inom offentlig sektor mäts 

vanligen utifrån gripbara och kvantitativa mått som besöksantal eller betalningsvilja. Vid ett 

sådant tillvägagångssätt faller dock värden som inte på ett enkelt sätt låter sig mätas kvantitativt 

utanför. Scott påminner om att mätbart inte är detsamma som värdefullt. Begreppet ”value” i 

“public value” är därför lämpligt för att det, förutom kvantitativa aspekter, även kan innefatta 

sådant som är betydelsefullt för en allmänhet. Detta behöver inte, som är vanligt idag, fokusera 

på enbart prestationer, utan till ”public value” kan alla fördelar som följer med förvaltningens 

verksamhet knytas. Dit räknas både inneboende och instrumentella värden. 

  

                                                           
64 Carol A. Scott, “Searching for the ‘public’ in Public Value: arts and cultural heritage in Australia”, Cultural 

Trends, 19:4, 2010, s. 274, 276, 285. 
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KULTURARV SOM FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

 

I det här kapitlet ges en kortare redogörelse för kulturarvsförvaltande myndigheters uppdrag 

generellt och de undersökta myndigheternas uppdrag, verksamhet och organisation mer 

specifikt. 

Kulturarvets roll i förvaltningspolitiken 

Förhållandet mellan regering och förvaltning  

Myndigheter utgör en länk i den så kallade demokratiska styr- och ansvarskedjan. Den börjar 

med en folkvald riksdag och statsminister, vilken utser en regering som i sin tur har en 

förvaltning under sig. Förvaltningen ska bistå regeringen och omsätta dess politik till 

verksamhet. Ansvarsuppdelningen mellan regering och förvaltning är som sådan att den första 

bedriver politik (med politik menas i sammanhanget förändring baserat på politikers vilja), 

medan den andra realiserar regeringens politik. Det är regeringen som anger formerna för hur 

olika politiska frågor ska organiseras i förvaltningen. Den mest grundläggande styrformen för 

regeringen är därför inrättandet av myndigheter. I och med att en myndighet inrättas erkänns 

myndighetens verksamhetsområde som en förvaltningsfråga, då den tilldelas resurser i form av 

budgetmedel och personal. Grundläggande för regeringens styrning av förvaltningen är också 

positionering. Man kan tala om vertikal positionering och horisontell positionering. Vertikal 

positionering handlar om hur regeringen placerar förvaltningen i relation till sig själv. 

Förvaltningen kan exempelvis hållas på avstånd relations- och styrningsmässigt. Horisontell 

positionering, däremot, handlar om regeringens val av förvaltningens placering i relation till 

andra organisationer i det omgivande verksamhetsområdet.65 Vi kommer att återkomma till 

frågan om positionering av kulturarvsförvaltande myndigheter längre fram. 

Utöver de grundläggande styrningsfrågorna som inrättande av myndigheter och 

positioneringen av dessa, finns förstås fler, kanske något mer komplexa, varianter av 

regeringens styrning av myndigheter. Några vanliga varianter av styrning kan presenteras som 

följande: 

Regelstyrning – lagar, förordningar 

Ekonomisk styrning – budgetering, uppföljning 

Prestationsstyrning – incitament och kontroll av kvalitet, effektivitet, måluppfyllelse osv. 

Normstyrning – kultur och ledarskap66 

Regeringens styrning av myndigheterna har i den här uppsatsen studerats genom officiella 

dokument som propositioner och regleringsbrev. En förenklad, men pedagogisk, beskrivning 

av regeringens styrning av myndigheterna genom officiella dokument är att regeringen 

uttrycker sin politik genom propositioner, där också de övergripande målen för olika områden 

ges, exempelvis de nationella kulturpolitiska målen. Politiken, som uttryckt i propositioner, 

omvandlas till uppgifter på ett övergripande plan för myndigheterna i deras förordningar med 
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instruktioner. I myndigheternas regleringsbrev är uppgifterna för att nå de övergripande målen 

för verksamhetsområdet mer preciserade. Uppgifterna är preciserade i den mening att de anger 

vad myndigheterna ska ägna sig åt. På vilket sätt de ska ta sig an uppgifterna är dock (åtminstone 

i teorin) upp till myndigheterna. 

Det är svårt att betrakta styrning som någonting helt fritt från värderingar. Det skulle i 

sådana fall röra sig om en fullständigt rationell styrning, fri från styrningstrender och med en 

slags gyllene regel för myndigheters positionering vertikalt och horisontellt. Föga förvånande 

är den värderingsfria styrningen en utopi. Styrning kan istället ses som en balans mellan olika 

logiker som marknadslogik, professionell logik och byråkratisk logik (styrning genom 

föreskrifter och bestämmelser).67 

Ovan har getts en grundläggande introduktion till regeringens styrning av sin 

förvaltning. Hur ser det då ut mer specifikt på kulturarvsområdet? En första fråga att ställa sig 

är på vilket sätt det kulturarvspolitiska området skiljer sig från det kulturpolitiska. 

Kulturarvsförvaltande myndigheters uppdrag  

En fundamental skillnad mellan kulturpolitik och kulturarvspolitik är tidsaspekten. 

Kulturarvspolitiken utgår genomgående från ett tidsperspektiv då den kopplar ihop dåtid, nutid 

och framtid. Vare sig det rör sig om arkivhandlingar, muntliga traditioner eller kulturlandskap, 

är dessa spår av det förflutna som vi i vår samtid värdesätter eller intresserar oss för på ett eller 

annat sätt. De spår som lyfts fram som kulturarv omfattas ofta av en framtidsplan, då processer 

sätts igång för att samla in, konservera och på andra sätt bevara för framtida generationer. 

Vill man se de kulturarvsförvaltande myndigheterna samlat, går det att föra ett 

resonemang om gemensamma nämnare hos aktörerna som ingår i det kulturarvsförvaltande 

fältet. Gemensamma nämnare och ett eventuellt gemensamt mål eller uppdrag kan också 

diskuteras, samt förändringar i hur uppdraget har tolkats över tid. Arkeologen Jonas Grundberg 

har beskrivit kulturarvsförvaltningens uppdrag som tudelat. De bägge uppdragen ser Grundberg 

inte enbart som ansvarsområden gentemot politiken, utan även gentemot nuvarande och 

framtida generationer. Nämnda tidsaspekt som kan ses skilja kulturarvspolitiken från 

kulturpolitiken gör sig alltså här gällande. Det ena uppdraget ser Grundberg är ett vetenskapligt 

ansvar för att bidra med ny kunskap samt att bevara befintlig kunskap för nutida och kommande 

generationer. Kunskap kan i detta fall handla om såväl forskning som de fysiska, historiska 

källorna. Det andra uppdraget innebär ett politiskt ansvar för att stödja och kontrollera pågående 

värderings- och urvalsprocesser för kulturarvet. Uppdraget är i stort normerande, vilket det blir 

då lagstiftning och andra institutionella ramar som bidragsgivning och utställningsverksamhet 

finns för området. Det politiska uppdraget ska, enligt Grundberg, ske med demokratins och 

kulturpolitikens mål för ögonen. Således är kulturarvsförvaltningen på samma gång förvaltare 

och medskapare i kulturarvsprocesser. Förvaltare genom det bevarandeuppdrag som den har, 

och medskapare genom de normerande och kontrollerande delarna av uppdraget. 

I skiftet mellan 1980- och 1990-tal skedde flera stora förvaltningspolitiska förändringar 

för kulturarvsområdet. 1988 skapades en juridisk sammanhållning för delar av kulturarvsarbetet 

genom tillkomsten av kulturminneslagen (nuvarande kulturmiljölagen). Lagen kom att ta 

kulturarvsförvaltningen in i ett nytt skede. I lagen användes ett breddat kulturarvsbegrepp, och 
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frångick därmed de föregående lagarna som hade fokuserat på fornminnen och 

byggnadsminnen.68 1991 skapades också Kulturdepartementet, och kultur- och 

kulturarvsfrågorna fick därmed en egen hemvist i Regeringskansliet.69  

Kulturarvsförvaltningens verksamhet och organisation 

Samtliga av de studerade myndigheterna är enrådsmyndigheter, vilket betyder att de styrs av en 

myndighetschef som ensam bär ansvaret inför regeringen för verksamheten och dess resultat.70 

Alla tre har även var sitt insynsråd.  

Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet kallas inte sällan för regeringens 

stabsmyndigheter på kulturområdet.71 Vad som innebär att en myndighet är stabsmyndighet 

varierar, men överlag menas att myndigheten ska förse regeringen och ansvarigt departement 

med underlag och uppföljningar inom sitt verksamhetsområde. För Riksantikvarieämbetets del 

innebär stabsfunktionen det som finns uttryckt i dess instruktion om att myndigheten ”ansvarar 

för frågor om kulturmiljön och kulturarvet”.72 Inom nämnda ansvar ryms uppgifter som 

uppföljning, utvärdering och tillsyn. Även Riksarkivets stabsfunktion anges i 

myndighetsinstruktionen.73 Där anges det att Riksarkivet har ett särskilt ansvar för den statliga 

arkivverksamheten och arkivvården.74 Riksarkivet har dock, till skillnad från de andra 

stabsmyndigheterna, inte något uttalat uppdrag om uppföljning och utvärdering. Istället ligger 

i myndighetens uppdrag att utöva överinseende och att ha en nationell överblick av 

arkivverksamheten.75 

Riksantikvarieämbetet 

Riksantikvarieämbetet är den centrala förvaltningsmyndigheten på kulturmiljöområdet och har 

ansvar för frågor om kulturmiljö och kulturarv. Myndigheten är huvudsakligen lokaliserad till 

Stockholm och sedan 2005 även till Visby. Därutöver ingår i myndigheten Svensk museitjänst 

i Tumba samt besöksmålen Glimmingehus och Gamla Uppsala museum. Under 2017 och 

framåt pågår ett arbete med att utvidga myndighetens ansvar på museiområdet. 

Ämbetet som riksantikvarie inrättades 1630, men starten för Riksantikvarieämbetets 

moderna historia kan sättas till början av 1930-talat under riksantikvarie Sigurd Curman. 1975 

upphörde Vitterhetsakademien att vara huvudman för Riksantikvarieämbetet. 

Vitterhetsakademiens arkiv och bibliotek är dock fortsatt organiserad inom 

Riksantikvarieämbetet. 1998 skildes Statens historiska museer från myndigheten och 2015 

övergick den arkeologiska uppdragsverksamheten till Statens historiska museer. 2015 övergick 
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också förvaltningen av ett antal kulturfastigheter till Statens fastighetsverk. Under 2017 sker en 

förflyttning av Digisams76 (tidigare en del av Riksarkivet) och Riksutställningars uppgifter till 

Riksantikvarieämbetet. Riksantikvarieämbetets verksamhet är främst inriktad mot kontroll och 

tillsyn (gentemot länsstyrelserna), i viss mån kunskapsproduktion (konserveringsvetenskap och 

vägledning av regionalt kulturmiljöarbete) samt policyutformning (med föreskriftsrätt i vissa 

frågor).77 

Riksarkivet 

Riksarkivet är den centrala förvaltningsmyndigheten med ansvar för den statliga 

arkivverksamheten och den nationella arkivvården. Myndigheten har Stockholm som sin 

huvudort, men finns genom landsarkiven, Svensk arkivinformation (SVAR) och 

Mediakonverteringscentrum (MKC) på sammanlagt 12 orter.  

Riksarkivet grundades 1618, men har rötter så långt tillbaka som till 1200-talet. 1953 

blev statsheraldikern en del av Riksarkivet och så även Krigsarkivet 1995. Svenskt biografiskt 

lexikon var tidigare en självständig myndighet, men inordnades i Riksarkivet 2009. Från och 

med 2003 organiserades Svensk museitjänst som en avdelning inom Riksarkivet, men flyttades 

redan 2010 över till Riksantikvarieämbetet. Vid förra sekelskiftet började landsarkiven att 

byggas ut. Landsarkiven organiserades tidigare som självständiga myndigheter med 

Riksarkivet som chefsmyndighet (då under det gemensamma namnet Statens arkiv). Sedan 

2010 utgör Riksarkivet och landsarkiven en myndighet.  

Riksarkivets huvudsakliga verksamhet är inriktad mot kontroll och tillsyn (överinseende 

av den offentliga arkivverksamheten), kunskapsproduktion, samt bevarande och 

tillgängliggörande.78 Bevarandeverksamheten utgör en viktig del av myndighetens uppdrag, då 

den förvaltar ett stort arkivbestånd av intresse för forskningen såväl som för allmänheten. 

Kunskapsproduktionen består exempelvis i den normerande roll som myndigheten har på 

arkivområdet i bland annat frågor om arkivvård, samt den publikationsverksamhet som 

Riksarkivet bedriver genom exempelvis Svenskt biografiskt lexikon. 

Statens historiska museer 

Statens historiska museer är en central förvaltningsmyndighet som bildades 1998 när den bröts 

ut ur Riksantikvarieämbetet. Myndigheten har till uppgift att främja kunskapen och intresset för 

Sveriges historia, genom att bland annat bevara och utveckla de samlingar som myndigheten 

förvaltar. I myndigheten ingår Historiska museet och Kungl. Myntkabinettet i Stockholm samt 

Tumba bruksmuseum. Tidigare ingick Medelhavsmuseet i Statens historiska museer, men 

sedan 1999 utgör det istället en del av det då nystartade Statens museer för världskultur. Statens 

historiska museer ansvar även sedan 2015 för den uppdragsarkeologiska verksamheten i landet, 

vilken är lokaliserad till fem orter. Den 1 januari 2018 träder en ny myndighet i kraft, där 
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myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet uppgår 

i Statens historiska museer. 

Sett till Statens historiska museers verksamhetsformer liknar den Riksarkivets, då båda 

har samlingsförvaltning som en av deras huvuduppgifter.79 Kunskapsproduktion har Statens 

historiska museer gemensamt med de andra två myndigheterna, i Statens historiska museers fall 

genom arbete med samlingsutveckling och forskning. Myndigheten ägnar sig dock även åt 

tjänste- och varuproduktion (utställningar, besöksmål och arkeologisk uppdragsverksamhet).80  

Till skillnad från Riksantikvarieämbetet och dess relation till länsstyrelserna (och i viss 

mån även länsmuseerna) och Riksarkivet och dess relation till landsarkiven, saknar Statens 

historiska museer samma självklara regionala part. Däremot har Statens historiska museer till 

uppgift att stödja och vägleda regionala och lokala museer inom sitt verksamhetsområde. 

Statligt stöd till regional museiverksamhet fördelas idag av Statens kulturråd via 

kultursamverkansmodellen.81 I samverkansrådet för kultursamverkansmodellen har dock 

varken Statens historiska museer eller någon annan myndighet i rådet fram till idag haft ansvar 

för att representera museifrågorna.82 Detta trots att museiområdet utgör ett av sju 

verksamhetsområden som omfattas av kultursamverkansmodellen. Riksantikvarieämbetet 

fördelar därutöver bidrag till arbetslivsmuseer och har även Svensk museitjänst som en 

avdelning inom myndigheten. Ansvar för att främja utveckling på utställningsområdet hade 

tidigare Riksutställningar, och Riksantikvarieämbetet sedan juni 2017. Det vi kan se är alltså 

att museifrågorna hittills har varit splittrade organisationsmässigt. Statens historiska museer har 

inte heller haft någon uppenbar nyckelroll. Detta skiljer Statens historiska museer något från de 

två andra studerade myndigheterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79 Se fotnot 77. 
80 Den arkeologiska uppdragsverksamheten överfördes till Statens historiska museer från Riksantikvarieämbetet 

den 1 januari 2015. 
81 Se s. 27. 
82 Statens historiska museer ingår inte i samverkansrådet. Det gör dock Riksantikvarieämbetet, som framför allt 

har företrätt kulturmiljöfrågorna inom ramen för kultursamverkansmodellens verksamhetsområde 

”museiverksamhet”. Något samlat ansvar för museifrågorna har dock ingen myndighet fram till idag haft i 

samverkansrådet. I och med Riksantikvarieämbetets nya uppdrag för museiområdet, kommer de dock i 

samverkansrådet att företräda museifrågorna. Se: Proposition 2016/17:116, s. 119. 
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RESULTAT: NPM I KULTURARVSFÖRVALTNINGEN 

 

I det här kapitlet presenteras resultatet av uppsatsens undersökning. Avsnitten är indelade efter 

utvalda karaktäristiska element av NPM, vilka har redogjorts för i föregående kapitel. 

Avslutningsvis innehåller kapitlet en diskussion av undersökningsresultatet utifrån ett PVM-

teoretiskt perspektiv. 

Autonomi 

Delegering av ansvar för att uppnå decentralisering 

Decentraliseringstanken har ur ett kulturpolitiskt perspektiv tolkats olika sedan kultur som 

politikområde tillkom i mitten av 1970-talet. Ett av de kulturpolitiska målen från 

kulturpropositionen 1974 var att kulturpolitiken skall främja en decentralisering av verksamhet 

och beslutsfunktioner inom kulturområdet.83 Decentralisering förstods i sammanhanget som att 

hela landet skulle ingå i en infrastruktur av kulturinstitutioner. Det var ett mål som syftade till 

att sprida kulturen över hela landet. En annan variant av decentralisering är den som 

återkommer i Hoods karaktäristiska för NPM (se s. 8), nämligen decentralisering i form av att 

fördela ansvaret hos fler, välavgränsade enheter (ibland inom en och samma organisation). 

Decentralisering ses i denna variant som ett sätt att tydliggöra roller för att uppnå en högre grad 

av effektivitet. 

Inom uppsatsens undersökningsperiod är det särskilt en reform som har genomförts som 

syftar till decentralisering. Det är införandet av kultursamverkansmodellen 2011, vilken 

omfattar alla tre undersökta myndigheter.84 Även om syftet var att åstadkomma decentralisering 

kan man ställa sig frågan om kultursamverkansmodellen har resulterat i en mer decentraliserad 

kulturarvsförvaltning eller inte, och i sådana fall vilken form av decentralisering. Modellen går 

ut på att regioner och landsting upprättar så kallade kulturplaner för tre år i taget för den 

regionala kulturverksamheten i länet. Kulturplanerna ska upprättas i samråd med länets 

kommuner, och i samverkan med det civila samhället och professionella inom länets kulturliv. 

Kulturplanerna granskas sedan av Statens kulturråd, tillsammans med 

kultursamverkansmodellens samverkanssamråd, vilket består av myndigheter som 

representerar modellens olika verksamhetsområden. Baserat på kulturplanerna fördelar Statens 

kulturråd det statliga anslaget till de regionala aktörerna (regioner och landsting), som i sin tur 

fördelar anslaget till kulturaktörer inom länet. Makten att besluta över de kulturpolitiska medlen 

till regionala aktörer har således decentraliserats från statlig till regional nivå, vilket kan tolkas 

som den första varianten av decentralisering beskriven här ovan. Kultursamverkansmodellen 

kan dock även förstås som decentraliserande i NPM:s bemärkelse, då den statliga nivån i och 

med att den fråntas ansvaret att besluta om vilka enskilda kulturaktörer på regional nivå som 

                                                           
83 Proposition 1974:28. Kungl. Maj:ts proposition angående den statliga kulturpolitiken, s. 28. 
84 Lanseringen av idén om statlig fördelning av medel till regional kulturverksamhet gjordes i kulturutredningen 

SOU 2009:16, då benämnd ”portföljmodellen”. Modellen utvecklades i betänkandet Spela samman – en ny 

modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11). Idén om att decentralisera beslut om 

bidrag till den regionala nivån hade dock funnits med redan i 1970-talets kulturpolitiska diskussioner. Se: 

Svensson, Tomson (red.) 2016, s. 12. 
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ska tilldelas medel. Ansvaret för medelstilldelning har således delegerats från den centrala 

myndighetsnivån till den regionala. Besluten har därmed också kommit närmare de verksamma 

kulturaktörerna, och därigenom kan det hävdas att ansvarsfördelningen har renodlats genom 

tillkomsten av kultursamverkansmodellen. 

Delegeringen av utförandeuppgifter från de studerade myndigheterna till regional nivå 

har pågått under hela uppsatsens undersökningsperiod, och även innan påverkan av 

managementidéer likt NPM. För Riksantikvarieämbetets del har delegeringen av utförande 

skett till länsstyrelserna allt sedan den så kallade länsantikvariereformen 1976. 

Kulturminnesvården kopplades då samman med den fysiska riksplaneringen och ansvaret 

flyttades från länsmuseerna till de nyinrättade länsstyrelserna.85 Delegeringen skedde 

visserligen från en regional aktör till en annan, men nytt var att länsantikvarier med en 

beslutanderoll för kulturminnesvården inrättades i varje län. Länsmuseerna fick därmed det 

publika ansvaret, medan länsstyrelserna (eller länsantikvariefunktionen) fick ett mer 

samhällsinriktat ansvar för den fysiska planeringen och en beslutandefunktion i 

kulturminnesfrågor. Riksantikvarieämbetet (då tillsammans med Statens historiska museer) 

skulle fylla en mer renodlad, kontrollerande funktion. I Riksantikvarieämbetets regleringsbrev 

för 1998 fick till exempel myndigheten i ett återrapporteringskrav för den publika verksamheten 

redovisa ”de expertfunktioner som utvecklats till stöd för det arbete som utförs på lokal och 

regional nivå, särskilt hos de regionala museerna och skolan”.86 

På arkivområdet har Riksarkivet ända sedan sekelskiftet 18/1900 haft landsarkiven som 

självständiga regionala myndigheter under sig. Sedan 2010 bildar dock Riksarkivet och 

landsarkiven en gemensam myndighet, med de senare som avdelningar inom Riksarkivet. Det 

innebär att sammanslagningen 2010 var en centraliserande åtgärd beslutandemässigt. 

Sammanslagningen kan ses i ett större förvaltningsperspektiv, då flera så kallade 

myndighetskoncerner, likt dåvarande Riksarkivet och landsarkiven, upphörde som 

förvaltningsstruktur.87 Dock är Riksarkivets verksamhet geografiskt sett fortfarande 

decentraliserad, i och med Riksarkivets och landsarkivens placering till sammanlagt åtta orter. 

Med Riksarkivets samtliga avdelningar inräknade uppgår myndighetens placering dessutom till 

tolv orter. Ytterligare tre arkiv har idag landsarkivsuppdrag (Malmö stadsarkiv, Stockholms 

stadsarkiv för Stockholms län samt Värmlandsarkiv för Värmlands län). Dessa ingår dock inte 

i Riksarkivets myndighetsorganisation.  

I uppsatsens undersökningsmaterial från 1990-talet är decentralisering genom 

delegering av ansvar och utförande från de centrala myndigheterna till regional nivå vanligt 

förekommande. Decentralisering anges i kulturutredningen från 1995 rent av ha ett egenvärde 

och kan alltså ses som ett mål i sig.88 I samma kulturutredning uppmanas kommuner och 

landsting att formulera egna mål för kulturpolitiken. Ytterligare en nivå i målhierarkin ansåg 

alltså behövas. Andra exempel på den regionala nivåns förekomst är att alla tre myndigheter i 

1998 års regleringsbrev fick i uppdrag att redovisa det regionala utfallet av deras verksamheter. 

                                                           
85 Reformarbetet initierades redan i utredningen kallad MUS 65, 1965 års musei- och utställningssakkunniga, 

med påföljande betänkanden under början av 1970-talet. Se: SOU 1965:10. Antikvarieutredningen. 

Antikvitetskollegiet. Centralorgan för svensk kulturminnesvård: betänkande. 
86 Statsliggaren 1998, ”Riksantikvarieämbetet”, Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid, Fritze, 

Stockholm, 1998, s. 122–136. 
87 Proposition 2016/17:116, s. 41. 
88 SOU 1995:84, s. 90. 
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Regeringen hade ambitionen att på sikt inkludera hela Kulturdepartementets område i regionala 

utfallsanalyser.89 Knappt tio år senare, i regleringsbreven för 2009, hade denna typ av uppdrag 

dock fallit bort. 

Många turer i ansvarsfördelningen 

1994 fick Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer i uppdrag av regeringen att, 

tillsammans med länsstyrelserna och länsmuseerna, arbeta fram ett förslag till en 

ansvarsfördelning mellan de tre parterna för kulturmiljövården. I det färdiga förslaget 

presenterades arbetsformer som skulle möjliggöra målstyrning (se s. 33). Förslaget innehöll 

även en gemensam ram för de statliga och regionala aktörerna, vilken bland annat bestod av: 

- de nationella kulturmiljömålen,  

- att det regionala kulturmiljöarbetet ska kunna följas upp enligt samma mål- och 

resultatsstyrningsmodell som tillämpas i staten, och  

- en strategi för ”satsning på kunskapsuppbyggnad, effektiviserad myndighetsverksamhet 

samt information och publikarbete”.90  

Regeringsuppdraget kan ses som ett försök att tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen mellan 

central och regional nivå. Kulturmiljöområdet är något speciellt på det sättet att det har flera 

regionala aktörer: länsstyrelser, länsmuseer och på senare tid även regioner och landsting. 

Resultatet av uppdraget att tydliggöra ansvarsfördelningen rapporterades 1995, och har i all 

väsentlighet en mycket, likt statsförvaltningen, välvillig inställning till mål- och resultatstyrning 

och effektiviseringsåtgärder i stort. 

I kulturpropositionen från 1996/97 gjordes ett generellt konstaterande att 

myndighetsstrukturen inom Kulturdepartementets ansvarsområde var svåröverskådlig och att 

det i vissa fall rådde en otydlig arbets- och ansvarsfördelning. Regeringen uttryckte att de på en 

del håll saknade starka myndighetsfunktioner i den stora floran av myndigheter. Ett exempel på 

regeringens åsikt om en otydlig rollfördelning finns i kulturutredningen från 1995. Regeringen 

uttrycker där att det finns anledning att se över om vissa statliga museers verksamheter kan 

drivas i annan regi. Som exempel nämns Eketorps fornborg på södra Öland, vars verksamhet 

med guidningar, djurhållning och renoveringar vid den här tiden drevs av 

Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer.91 I propositionen från 1996/97 föreslog 

regeringen att Statens historiska museer skulle skiljas från Riksantikvarieämbetet. Ett sådant 

förslag hade föreslagits redan i MUS 65, men verkställandet kom först med propositionen 

1996/97. Anledningen till separationen var att man vill skilja mellan utförande- och 

tillsynsrollerna. En intressant skrivelse i propositionen är ett remissvar från Riksdagens 

revisorer angående utvecklingen av strukturen på museiområdet. Riksdagens revisorer hade 

framhållit att ”museiområdet organisatoriskt bör uppdelas i en vårdande och en publik del”.92 

                                                           
89 Statsliggaren 1998, ”Statens historiska museer”, Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid, 

Fritze, Stockholm, 1998, s. 139–145. 
90 SOU 1995:84, s. 319–320. 
91 Det skulle dröja till 2015 tills förvaltningen av Eketorp flyttades från Riksantikvarieämbetet. Idag förvaltas 

anläggningen av Statens fastighetsverk och verksamheten sköts av Kalmar läns museum. Se: SOU 1995:84. 

Kulturpolitikens inriktning, s. 499. 
92 Proposition 1996/97:3. Kulturpolitik, s. 136, 138, 202. 
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Hur de tänkte sig en sådan typ av verksamhet framgår inte vidare, men skrivningen visar på en 

mycket rationell bild av museiområdet med åtskillnad av olika slags verksamheter. 

Tjugo år senare konstaterades samma behov av en tydligare ansvarsfördelning på 

museiområdet. I kulturarvspropositionen från 2016/17 lades det därför fram ett förslag om en 

ny museilag.93 Genom inrättandet av en lag ges området stabilare former för regeringen att 

utöva styrning. Inom lagen kan då myndigheter som berörs verka fritt, men de har samtidigt fått 

en ram att förhålla sig till. Av samma skäl, att förtydliga rollerna för utövande och tillsyn, 

förordades i kulturpropositionen från 1996/97 även åtskillnad mellan Riksantikvarieämbetet 

och den arkeologiska uppdragsverksamheten. Den förändringen kom dock att dröja till 2015. 

Separationen av den uppdragsarkeologiska verksamheten från Riksantikvarieämbetet 

kan ses som en i raden av flera ansträngningar för att renodla Riksantikvarieämbetets roll och 

ansvar. Både uppdragsarkeologin och konserveringsverksamheten vid myndigheten har av 

principiella skäl av regeringen ansetts blanda rollerna för utövande och tillsyn på ett icke 

fördelaktigt sätt.94 En annan förändring i samma syfte har varit att avyttra förvaltningen av 

kulturfastigheter till Statens fastighetsverk. Ambitionen om att ge Riksantikvarieämbetet en 

samlande roll på kulturarvsområdet har också lett till att Riksutställningars verksamhet går in i 

Riksantikvarieämbetet, och likaså Digisam, som tidigare organiserades inom Riksarkivet. Flera 

av dessa organisatoriska förändringar meddelades i 2016/17 års kulturarvsproposition. 

Riksantikvarieämbetet gavs då också ett samlat ansvar för museifrågor. Riksantikvarieämbetet 

förväntas således på sikt få en än mer central roll på kulturarvsområdet. I 

kulturarvspropositionen presenterades även en större förändring för Statens historiska museers 

del, då Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet 2018 kommer 

att inordnas i myndigheten.95 

Förändringarna under de knappt trettio åren som ingår i undersökningen stämmer väl in 

på NPM:s decentraliseringstanke om renodling av ansvar. Detta sker genom att tidigare 

självständiga myndigheter inordnats i större som avdelningar, vilket kan ses som mer 

välavgränsade enheter. Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Statens historiska museer får då 

också tydligare och tyngre roller gentemot regeringen och departementet. 

Uppdragsstyrning knyter myndigheterna närmare regeringen 

Ett sätt att mäta myndigheters grad av autonomi är att se till innehållet i deras regleringsbrev. 

Att styra genom uppdrag är nämligen ett sätt för regeringen att knyta myndigheterna närmare 

departementen genom många och ofta detaljerade uppdrag i deras regleringsbrev. 

Enfrågemyndigheter eller renodlade ”produktionsmyndigheter” har visat sig erhålla en högre 

grad av autonomi, till skillnad från ”politiserade” myndigheter vars verksamhetsområden är av 

politiskt intresse (och därmed också ofta berörda av skiftande politiska agendor).96 

Produktionsmyndigheter vill regeringen nämligen oftast hålla på avstånd. Denna typ av 

myndighet handhar ofta viktiga frågor, men det är inte detsamma som att de är politiskt viktiga. 

Istället ser regeringen det som bäst att det är tydligt att politik och verksamhet skiljs åt. 

                                                           
93 Proposition 2016/17:116, s. 89. 
94 Proposition 1996/97:3, s. 138–139. 
95 Proposition 2016/17:116, s. 114–115, 185. 
96 Exempel på ”produktionsmyndigheter” är högskolor och universitet, SMHI och Tullverket. Gemensamt för 

dessa myndigheter är att de är varu- och tjänsteproducerande för en slags vara eller tjänst. 
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Politiserade myndigheter förväntas bidra till regeringsarbetet, och gör så bland annat genom 

arbetet med uppdrag i regleringsbreven. På så sätt knyts dessa myndigheter närmare regeringen. 

Med andra ord minskar alltså politiseringen myndigheters autonomi och omvänt ökar 

autonomin med avståndet till politiken.97 Två av de undersökta myndigheterna – 

Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet – brukar räknas till regeringens stabsmyndigheter på 

kulturområdet. Är stabsfunktionen det samma som att Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet 

är politiserade? Vi ska i de följande avsnitten se till myndigheternas regleringsbrev och 

instruktioner och huruvida de är detaljerade eller inte. 

För de tre undersökta myndigheterna har antalet uppdrag i regleringsbreven successivt 

minskat mellan budgetåren 1998 och 2015. Flest hade myndigheterna 1998 – med 

Riksantikvarieämbetets 14, Riksarkivets 6 och Statens historiska museers 4. Regleringsbreven 

för 2015 innehöll för myndigheterna i samma ordning 10, 2 och 0 uppdrag. Statens historiska 

museer saknade uppdrag både för budgetåret 2009 och 2015. I kulturutredningen 

Kulturpolitikens inriktning från 1995, upprepade regeringen den föregående museiutredningens 

uppfattning att uppdraget till de statliga museerna är otydligt. Kulturutredningen menar också 

att det inte alltid har varit klart vilka målen för de statliga museerna har varit, eller ens deras 

viktigaste funktioner.98 Trots detta saknar alltså Statens historiska museers regleringsbrev flera 

år senare helt uppdrag. För återrapporteringskraven i regleringsbreven kan dock ett annat 

mönster urskönjas. Även för dem var det budgetåret 1998 som innehöll flest – 

Riksantikvarieämbetet hade 21, Riksarkivet 14 och Statens historiska museer 12 

återrapporteringskrav. Även om antalet har minskat under den undersökta perioden var det 2015 

(i samma ordning) 12, 8 och 8 stycken. Mellanåret 2009 gick antalet dock ner för alla tre 

myndigheter till det lägsta antalet. Detta ligger i linje med hur det vid den här tiden såg ut för 

flera myndigheter, då regeringen eftersträvade en minskning av antalet mål och 

återrapporteringskrav i regleringsbreven.99 

Detaljeringsgraden påverkar myndigheters autonomi 

Ett annat sätt att värdera graden av myndigheternas autonomi är att se till deras förordningar 

med instruktioner. De tre studerade myndigheternas instruktioner har vissa gemensamma 

nämnare. Riksarkivets instruktioner utfärdade 1991, 1995 och 2007 (vilket är de tre första för 

undersökningsperioden) innehåller alla skrivningar som handlar om handgripliga verksamheter, 

exempelvis tillhandahållande av vissa museitjänster. Först i 2009 års instruktion kompletteras 

sådana skrivningar med det som Riksantikvarieämbetets och Statens historiska museers 

instruktioner i högre grad präglas av, nämligen nätverksbaserat arbete där samverkan och 

främjande utgör viktiga begrepp. Som vi har sett tidigare saknade Statens historiska museer 

uppdrag i regleringsbreven från 2000-talet. Angående myndighetsinstruktionerna kan det också 

konstateras att de för Statens historiska museers del är relativt kort hållna, i jämförelse med 

dem för Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet. 

För alla tre myndigheter sker några förändringar i instruktionerna under 2000-talet.  

Nytillkommet är då skrivningar om till exempel jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv. 

                                                           
97 Hall 2015, s. 197–199, 218. 
98 SOU 1995:84, s. 488. 
99 Förändringen gjordes efter det att Styrutredningen (SOU 2007:75) hade framfört kritik i sitt betänkande, bland 

annat mot arbetsbördan som de många återrapporteringskraven innebar för myndigheterna. 
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Under samma tid används också begreppet samverkan allt oftare som något som myndigheterna 

ska verka för, gärna internationellt. Dessa nyheter är dock inte specifika för 

kulturarvsförvaltande myndigheter, utan speglar ambitionerna för regeringens styrning av 

myndigheter i stort. Under 1990-talet (1991 och 1997) har instruktionerna uteslutande haft 

karaktären av stora, mer eller mindre diffusa, ord som verka för, främja, förvalta och vårda 

samt leda arbetet med. Under 2000-talet (2007, 2009 och 2014) har instruktionerna i tillägg till 

skrivningar av det slaget även sådana som handlar om att rapportera in kvantitativa uppgifter, 

följa upp utfall och utvärdera verksamheter. Detta är något som har saknats dessförinnan. 

Detaljeringsgraden i de tre myndighetsinstruktionerna avgör hur mycket 

tolkningsutrymme myndigheterna har att formulera arbetssätten och innehållet i sin 

verksamhet. Bedömningen av de tio studerade myndighetsinstruktionerna är att de generellt sett 

inte har någon större detaljeringsnivå. Riksarkivets instruktioner är dock, till skillnad från de 

övriga två, detaljerade angående hur Riksarkivet, och tidigare landsarkiven, ska vara 

organiserade. Uppgifterna rör främst ledningen och förhållandena till Krigsarkivet, 

landsarkiven, den Heraldiska nämnden och Nämnden för enskilda arkiv. För landsarkivens del 

är de dessutom enligt myndighetsinstruktionen bundna att verka på en uppsättning givna orter. 

För att avgöra hur pass detaljerade instruktionernas skrivningar är har jag valt att se till 

två aspekter. Den första, ofta inledande, frasen anger oftast vad myndigheten ska göra (verka 

för, stödja, leda arbetet, ansvara för, tillgängliggöra osv.). Till att börja med kan man alltså 

ställa sig frågan om, och i sådana fall hur väl, genomförandet av dessa handlingar är beskrivna. 

Den andra efterföljande meningen i de studerade skrivningarna, tar upp vad handlingen ska 

omfatta (det regionala utfallet, uppgifter om besöksutveckling, internationellt samarbete osv.). 

Även för den här delen av frasen kan man ställa sig frågan hur mycket som på förhand är angivet 

i instruktionen, och hur mycket som lämnas till myndigheten att själv bestämma över. Av de 

studerade instruktionerna är det påtagligt hur värdeladdade och stora begreppen är som följer 

efter frasen om vad myndigheterna ska göra – särskilt för Riksantikvarieämbetet och Statens 

historiska museer. Två exempel på detta återfinns i instruktionerna för Statens historiska museer 

och för Riksantikvarieämbetet:  

Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla 

människor i samhället.100 

Myndigheten skall särskilt [...] verka för ökad kunskap grundad på forskning och 

samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom 

sitt verksamhetsområde.101 

Även om skrivningarna i instruktionerna under 2000-talet började innefatta sådant som handlar 

om att följa upp och utvärdera, är den absoluta majoriteten av skrivningarna inriktade mot 

processer – ofta långsiktiga – och inte mot kortsiktig output. Detta har sin förklaring i att 

instruktionerna ska fungera som ett mer långsiktigt dokument, till skillnad från de årliga 

regleringsbreven. De inledande uppmaningarna till handlingar illustrerar detta: verka för, vara 

pådrivande, stödja, leda, samordna, bedriva, vårda, visa, förmedla och tillgängliggöra. 

                                                           
100 SFS 2014:1079 Förordning med instruktion för Statens historiska museer, 1 §. 
101 SFS 2007:1184, 2:9 §. 
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Processerna innebär ofta att regeringen anger en särskild inriktning för myndigheterna (genom 

att beskriva vad myndigheten i fråga ska verka för eller främja), eller att den konkretiserar vilka 

aktörer som myndigheten ska samverka eller samarbeta med. 

Mål- och resultatstyrning 

Tabellen som inledde föregående kapitel (se s. 22) visade en uppställning av olika sätt 

regeringen kan styra myndigheterna på. Dessa är regelstyrning, ekonomisk styrning, 

prestationsstyrning och normstyrning. De mellersta varianterna – ekonomisk styrning och 

prestationsstyrning – kommer det här avsnittet att handla om. De två styrningsvarianterna 

omfattas nämligen av mål- och resultatstyrningen. Inom dessa varianter inryms aktiviteter som 

uppföljning, kontroll av kvalitet och måluppfyllelse. Mål- och resultatstyrning fyller en viktig 

roll för den som vill beskriva hur NPM har kommit till uttryck i Sverige. Den har till och med 

beskrivits som en central del av NPM i svenskt avseende. Den tar sin utgångspunkt i idén om 

rationalitet och förmedlar därmed att styrning och organisering bör hanteras rationellt. 

Mål innebär det önskade resultat eller tillstånd som en verksamhet ska ha uppnått vid 

en viss framtida tidpunkt. Resultatstyrning som begrepp var vanligare under 1990-talet, och 

användes då mer eller mindre synonymt med mål- och resultatstyrning. Resultatstyrning 

används idag mer i sammanhanget ”mål- och resultatstyrning”, och har då fokus på utvärdering 

av resultat.102 

Föregående avsnitt handlade om decentralisering. Målstyrning, som det här avsnittet 

fokuserar på, är en vanlig styrningsteknik för att uppnå decentraliserade myndigheter. 

Målstyrningen har decentraliserande effekter därför att de två aktiviteterna målformulerande 

och utförande skiljs åt. Det är formulerandet av mål och uppföljningen av desamma som är 

huvudpoängen, och inte nödvändigtvis att faktiskt uppnå målen.103 Målen ska ha fokus på vad 

som ska uppnås snararare än hur myndigheten ska gå tillväga för att uppnå dem. Karaktäristiskt 

för en decentraliserad organisation med en genomtänkt mål- och resultatstyrning är därutöver 

att målen är formulerade på ett tydligt sätt, samt att de är möjliga att mäta och följa upp.104 

Tjugo års erfarenhet av mål- och resultatstyrning 

Den formella användningen av mål- och resultatstyrningen i svenskt hänseende kan på ett enkelt 

sätt åldersbestämmas. Styrningstekniken infördes nämligen hos landets alla myndigheter 

genom ett politiskt beslut i skiftet mellan 1980- och 1990-tal.105 Beslutet om att införa 

styrningstekniken har bedömts ha en bakgrund i den stora expansionen av den offentliga sektorn 

och myndighetssverige under främst 1970-talet. Det allt större offentliga åtagandet ansågs från 

politiskt håll kräva en ny slags styrning med förstärkt makt över myndigheterna. Därför infördes 

rationaliseringsåtgärder under senare delen av 1980-talet och framåt. Den ekonomiska krisen i 

                                                           
102 Regeringskansliet, Kulturdepartementet Ku10.007, Styrning av myndigheter och institutioner inom 

kulturdepartementets område. Rapport juni 2010, XGS Grafisk Service, 2010. 
103 Almqvist 2006, s. 91–92. 
104 Svensson, Tomson (red.) 2016, s. 101. 
105 Införandet av mål- och resultatstyrning i den statliga verksamheten brukar tillskrivas 1987/88 års 

kompletteringsproposition (1987/88:150) till proposition 1986/87:99 Ledning av den statliga förvaltningen. 

1993/94 brukar sättas som tidpunkten då mål- och resultatstyrningen hade börjat tillämpas för alla myndigheter. 
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början av 1990-talet anses även den ha bidragit till behovet att rationalisera den offentliga 

förvaltningen av besparingsskäl.106 

I början av 1990-talet gjordes en översyn av styrningsfrågor på museiområdet. 

Museiutredningen som 1994 lämnade över betänkandet Minne och bildning, hade ett stort fokus 

på just styrningsfrågor och på organiseringen av museiområdet.107 I kulturpropositionen 

Kulturpolitik från 1996/97 och dess föregående utredning Kulturpolitikens inriktning (SOU 

1995:84), framhålls mål- och resultatstyrningen som mycket angelägen för kulturområdet. Man 

var medveten om att grunddragen i styrningsverktyget var hämtade från näringslivet, men 

menade att idéerna hade anpassats till de specifika förutsättningar som finns för den offentliga 

verksamheten. Fördelen med att applicera mål- och resultatstyrningen på kulturområdet såg 

man ligga i att låta målen för verksamheten inte enbart vara vägledande, utan att de också kunde 

konkretiseras på ett mer systematiskt sätt än tidigare. Regeringen uttryckte i propositionen att 

den ville se en utveckling av mål- och resultatstyrningen och på sikt se över målformuleringar. 

Statens kulturråd pekades ut att ha en nyckelroll i mål- och resultatstyrningsarbetet på 

kulturområdet. I den föregående kulturutredningen Kulturpolitikens inriktning föreslogs även 

att ett museiråd skulle inrättas vid Statens kulturråd, med ansvar för en fungerande mål- och 

resultatstyrning på just museiområdet. Anledningen till att ett särskilt museiråd ansågs behövas 

var att Statens kulturråd var sektorsmyndigheten för museiområdet vid den här tidpunkten.108 I 

Kulturpolitik föreslogs Statens kulturråd tilldelas resurser för att utveckla metoder för 

uppföljning och utvärdering av den statliga kulturpolitiken. Regeringen såg det som angeläget 

att Statens kulturråd inom ramen för detta arbete skulle ta fram mått och indikatorer för mål- 

och resultatstyrningen. I kulturutredningen som hade föregått propositionen hade 

resultatorienterade sektorsmål för flera kulturområden lyfts fram, både som ett sätt att 

konkretisera de nationella kulturpolitiska målen och för att samgruppera splittrade sektorer för 

att uppnå en tydligare enhetlighet. I propositionen valde dock regeringen att inte gå på 

utredningens linje, med hänvisning till att sektorsmål skulle komplicera målhierarkin på 

området. Regeringen redovisade istället i propositionen framtida inriktningar för de olika 

områdena inom kulturpolitiken. Huruvida det skulle innebära någon större skillnad mellan att 

regeringen pekar ut inriktningen eller lämnar sektorsmål, låter jag vara osagt. I Kulturpolitik 

framhålls mål- och resultatstyrning som ett sätt för regeringen att styra utan detaljerade regler 

och för att få en överblick av vad som uppnåtts genom de statliga insatserna. I 

propositionstexten understryks att erfarenheterna av styrningsmetoden dock ännu är 

begränsade.109 I föregående utredning, Kulturpolitikens inriktning, medges att svårigheter har 

funnits med att följa upp och utvärdera de kulturpolitiska målen från 1974. För att underlätta 

uppföljningar ser man därför på sikt behov av delmål eller sektorsmål, samt statistik och 

kvantifierbara data på kulturområdet.110 

 

                                                           
106 Hall 2015, s. 222–223, 225. 
107 SOU 1994:51. Museiutredningen. Minne och bildning. Museernas uppdrag och organisation: betänkande. 
108 SOU 1995:84, s. 506, 550. 
109 Proposition 1996/97:3, s. 200–206. 
110 SOU 1995:84, s. 553, 557. 
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Utveckling av mål- och resultatstyrningen 

I slutet av 1990-talet lämnade regeringen generellt sett många och ibland omfattande uppdrag 

och återrapporteringskrav till myndigheterna. Detta kan ses som försök att skapa fler mätbara 

variabler för myndigheternas verksamhet, och att därigenom uppnå ökad insyn och mätbarhet 

av verksamheterna – med andra ord ett sätt att öka graden av management. Målformuleringarna 

i uppdrag och återrapporteringskrav fick således större betydelse i styrprocessen, medan värdet 

av de yrkesprofessionellas bedömningar minskade. I regeringens propositioner och SOU:er från 

hela undersökningsperioden poängteras dock återkommande vikten av principen om armlängds 

avstånd mellan regeringen och förvaltningen.111 I 1996/97 års kulturproposition betonas till 

exempel att regeringens inblandning på kulturområdet handlar om att se till att statliga medel 

används för de ändamål som är avsedda, att verksamheten arbetar mot uppsatta mål, samt att se 

till att arbetet sker på ett så effektivt sätt som möjligt. Regeringens roll, anges i 

propositionstexten, är således inte att styra innehållet i utövningen. I 2016/17 års 

kulturarvsproposition framhålls att kulturarvsverksamheterna inte gynnas av detaljstyrning. 

Verksamheterna ska, enligt propositionstexten, respekteras som de kunskapsinstitutioner de 

är.112 

1996 inträdde en förändring av mål- och resultatstyrningen. Myndigheterna skulle nu 

börja återrapportera det som regeringen efterfrågat i regleringsbrevet. Tidigare hade enbart ett 

generellt krav på redovisning funnits.113 I regleringsbreven har resultatstyrningen på senare år 

även tonats ner. Tidigare skulle myndigheterna redovisa sina resultat i kvantitativa mått, utfall 

och effekter. Sedan millennieskiftet förväntas myndigheterna istället i sin årsredovisning 

redovisa ”hur verksamhetens prestationer har utvecklats med avseende på volym och 

kostnader” utifrån uppgifter som har getts myndigheten i dess instruktion eller 

regleringsbrev.114 En annan förändring är strukturen för regleringsbreven. Tidigare kopplades 

samtliga återrapporteringskrav till mål för varje insatsområde. Återrapporteringskraven kan 

dock fortfarande formuleras som mål, men benämns inte så idag. Till exempel kan 

återrapporteringskraven handla om att myndigheten ska ”öka samverkan med” eller ”främja 

arbetet med”. 

Övergripande mål för myndigheterna 

De tre undersökta myndigheterna har övergripande mål att förhålla sig till. Alla tre berörs av de 

nationella kulturpolitiska målen – de senaste beslutade av riksdagen 2009. Utöver dessa finns 

sektorsspecifika mål för den statliga arkivverksamheten (beslutade genom arkivlagen 1990)115 

och för det statliga kulturmiljöarbetet (ikraftträdda 2014).116 Även sektorsmålen är beslutade av 

riksdagen. Därutöver finns det i myndigheternas instruktioner en beskrivning av deras uppgift 

och i regleringsbreven regeringens kulturpolitiska prioriteringar för mandatperioden.  

De övergripande målen (de kulturpolitiska samt sektorsmålen för arkiv och kulturmiljö) 

präglas alla av humanistiska/estetiska värderingar samt – särskilt målen för arkivverksamhet – 

                                                           
111 SOU 1995:84, s. 80, proposition 1996/97:3, s. 200–201, proposition 2016/17:116, s. 63, 70, 100. 
112 Proposition 2016/17:116, s. 63. 
113 Regeringskansliet Ku2010/1396/KV, s. 54. 
114 Myndigheters resultatredovisning regleras av Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 
115 SFS 1990:782 Arkivlag. 
116 Målen för det statliga kulturmiljöarbetet presenterades i proposition 2012/13:96. Kulturmiljöns mångfald.  
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kulturprofessionella/byråkratiska värderingar. Nyckelorden i målen för den nationella 

kulturpolitiken är yttrandefrihet, deltagande, kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet. 

Mångfald och deltagande återkommer i kulturmiljömålen. Det sistnämnda kan sägas ha 

släktskap med kulturmiljömålens nyckelord förståelse och inkludering. Den sociala aspekten i 

de kulturpolitiska målen återkommer i kulturmiljömålens betoning på kunskap, bildning och 

upplevelse. Förvaltning av landskapet och kulturmiljön som en del av samhällsutvecklingen 

sammanfattar det fjärde och sista målet för kulturmiljöarbetet, vilket kan sägas präglas av en 

kulturprofessionell/byråkratisk värdering. Kulturmiljömålen som föregick dem från 2014 

skiljde sig inte nämnvärt från de nuvarande, möjligen med något större fokus på formuleringar 

om kunskap. Om kulturmiljömålen inbegriper både humanistiska och kulturprofessionella 

värderingar, fokuserar målen för den statliga arkivverksamheten främst på det sistnämnda. De 

tre målen kan sammanfattas till att handla om att tillgängliggöra arkivmaterial, att förstärka 

arkivens betydelse som kunskapskälla samt metod- och kunskapsutveckling. 

Mål och återrapporteringskrav i instruktioner och regleringsbrev 

Som vi redan har sett så var införandet av mål- och resultatstyrningen i den statliga 

förvaltningen ett medvetet politiskt beslut. Man kan då ställa sig frågan vilket utfallet hos de 

tre studerade myndigheterna blev av detta politiska beslut.  

Mål- och resultatstyrningen av myndigheterna kan komma till uttryck på flera vis. I den 

här undersökningen har jag studerat dessa uttryck genom en närläsning av myndigheternas 

regleringsbrev och instruktioner. Jag har då uppmärksammat målangivelser, åtgärder för 

uppföljning och utvärdering samt mätande. I styrdokumenten kan målen vara utformade på 

olika sätt. De kan vara framåtblickande och visionära, eller mer av uppdragskaraktär. Målen 

kan vidare vara mer eller mindre detaljerade och de kan vara till gagn främst för regeringen, 

eller för den egna förvaltningen och verksamheten. De kan leda myndigheterna mot att fokusera 

antingen på effekter och utfall eller på processer. 

Detaljeringsgraden i olika myndigheters regeringsuppdrag varierar stort. På ett generellt 

plan har mängden mål, krav på återrapportering och uppdrag minskat inom statlig verksamhet 

sedan 2009.117 Mängden och detaljeringsnivån i regeringsuppdragen kan ses som olika grader 

av autonomi hos myndigheter gentemot regeringen. Myndigheters autonomi är således något 

högst påverkansbart för regeringen – bland annat genom reglering av uppdragsmängden och 

detaljeringsnivån.118 En intressant paradox, och jag är inte på något sätt först med att påpeka 

detta, är att desto mer detaljerade regeringsuppdragen är, desto längre rör sig regeringen ifrån 

mål- och resultatstyrningens idé om åtskillnad mellan politik och verksamhet.119 Detta därför 

att en förvaltning med uppdrag beskrivna i detalj har mindre utrymme att tolka och själva 

bestämma formerna för hur uppdraget ska genomföras. I kulturutredningen Kulturpolitikens 

inriktning från 1995 förs ett resonemang om regeringens detaljeringsgrad i instruktioner och 

regleringsbrev till myndigheterna: 

I vilken grad den politiska nivån ska formulera konkreta verksamhetsmål … måste 

avvägas med hänsyn till olika verksamheters karaktär. Skillnaderna är ganska stora 

                                                           
117 Detta efter rekommendationer från Styrutredningen (SOU 2007:75). 
118 Sundström 2016, s. 157. 
119 Bland andra har Patrik Hall diskuterat denna paradox. Se: Hall 2012, kap. 10. 
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mellan t.ex. konstnärliga institutioner som teatrar och orkestrar å ena sidan och 

institutioner med bevarandeuppdrag som museer och arkiv å den andra sidan. Mål- och 

resultatstyrning förutsätter att den som ska uppfylla målen har stor frihet att själv välja 

vägar och metoder.120 

I samma utredning avslöjas att formerna för mål- och resultatstyrningen i mitten av 1990-talet 

ännu inte var särskilt välutvecklade på kulturområdet. I utredningstexten uttrycks behovet av 

att i framtiden ägna mer tid åt frågorna om hur uppföljning och utvärdering bäst kan 

genomföras. Särskilt ansågs frågan om hur man kan fånga in kvalitativa resultat och långsiktiga 

effekter av insatser behöva utvecklas.121 Intressant är alltså att notera att det vid denna tidpunkt, 

1995, starkt förespråkades att mål- och resultatstyrningen skulle börja användas på 

kulturområdet, trots de många frågetecken som kvarstod om – vad man åtminstone så här i 

efterhand kan tycka – så pass grundläggande aspekter som hur man kan följa upp kvalitativa 

resultat av kulturverksamheters insatser. 

Stor tilltro till mätande av resultat 

I Riksantikvarieämbetets regleringsbrev från den undersökta perioden har uppdragen och 

återrapporteringskraven i hälften av fallen fokus på output, det vill säga på resultat eller effekter 

av en viss insats. Ett tydligt undantag utgör dock regleringsbrevet för 2009, då endast ett av sju 

uppdrag eller återrapporteringskrav kan sägas fokusera på insatsens output. Riksarkivets 

uppdrag och återrapporteringskrav präglas i stor utsträckning av resultatfokus, och Statens 

historiska museers regleringsbrev i ungefär hälften av fallen. Det totala antalet uppdrag och 

återrapporteringskrav i både Riksarkivets och Statens historiska museers regleringsbrev är dock 

så lågt att det inte är möjligt att dra några större slutsatser av resultatet. Riksantikvarieämbetets 

regleringsbrev för 1998, där hälften av alla uppdrag och återrapporteringskrav hade ett 

resultatinriktat fokus, innehåller några mycket tydliga exempel. Här ses ett av dem, tillsammans 

med ett exempel från Riksarkivets regleringsbrev från samma år: 

Riksantikvarieämbetet skall redovisa de viktigaste resultaten samt graden av 

måluppfyllelse [angående målet att utveckla tillgängligheten av kulturarvsinformation], 

bl.a. med stöd av lämpliga kvantifieringar.122 

Riksarkivet skall redovisa 

- antal besök på hemsidor, 

- antal multimediasatsningar som erbjuds för att nå en bredare publik och antalet 

  användare av dem, 

- antal riktade insatser, 

- antalet framtagna volymer, 

- antalet skriftliga förfrågningar, 

- antalet fjärrlån, samt 

- antalet besök hos Riksarkivet och landsarkiven.123 

                                                           
120 SOU 1995:84, s. 81. 
121 SOU 1995:84, s. 81. 
122 Statsliggaren 1998 ”Riksantikvarieämbetet”, s. 122–136. 
123 Statsliggaren 1998, ”Riksarkivet och landsarkiven”, Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid, 

Fritze, Stockholm, 1998, s. 101–108. 
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Citaten ovan är tydliga exempel på den output-fokuserade återrapporteringen som 

Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet förväntades göra 1998. Möjligen har 

redovisningsbarheten fått stå tillbaka något på bekostnad av uppdragens och 

återrapporteringskravens omfattning. Möjligt är också att detta visar på ett, fortfarande tidigt, 

försök att applicera mål- och resultatstyrningen på kulturområdet. Exemplen ovan innehåller 

exempelvis flera av punkterna på mål- och resultatstyrningens checklista: 

återrapporteringskraven är kvantifierbara, specifika och tidsbundna (eftersom de presenteras i 

ett årligt regleringsbrev).124 Däremot lämnas frågan därhän (både i nämnda regleringsbrev och 

i den här uppsatsen) vad en redovisning likt exemplen i slutändan ger dels regeringen, dels 

myndigheten i fråga. 

Det är inte enbart genom myndigheternas återrapportering till regeringen som effekt- 

och resultatinriktad uppföljning görs av myndigheternas verksamhet. Även systematiska 

uppföljningar och utvärderingar används för att styra och följa myndigheternas resultat. 

Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet är de av undersökningens myndigheter som har i 

uppdrag att göra regelbundna lägesbedömningar för sina verksamhetsområden och de 

kulturpolitiska målen. Även Myndigheten för kulturanalys omfattas av detta ansvar. Inrättandet 

av Myndigheten för kulturanalys utgör troligen den största förändring som har skett under den 

undersökta perioden när det gäller uppföljning och utvärdering. Myndigheten är en 

sektorsspecifik utvärderingsmyndighet som skapades 2011. Tillkomsten av myndigheten kan 

ses som ett exempel på en anpassning av kulturområdet till ett förvaltningspolitiskt mode om 

att tydligt åtskilja utförande och utvärdering.125 Kulturanalys har vidare ansvaret för 

museistatistiken och i viss mån också uppföljning av museisektorn. 

En snabb notering kan slutligen göras av en skrivning i utredningen Kulturmiljöarbete 

i en ny tid. När nya nationella mål för kulturmiljöarbetet presenterades där, framhöll Statens 

historiska museer intressant nog att uppföljningsarbetet med kulturmiljömålen bör innefatta en 

fördjupad analys och att analysen bör innehålla undersökningar av själva arbetet med målen.126 

Inspelet är intressant därför att SHMM efterfrågar ett uppföljningsarbete som inte ensidigt 

fokuserar på resultat, utan även på processen. 

Riksantikvarieämbetet: minskad redovisningsbörda och målhierarki 

Av de studerade myndighetsinstruktionerna och regleringsbreven (totalt 19 stycken fördelade 

över åren 1991–2014), finns det ett regleringsbrev som sticker ut ur mängden. Det är 

regleringsbrevet för budgetåret 1998 för Riksantikvarieämbetet. Generellt sett innehåller 

regleringsbreven och instruktionerna färre än fem skrivningar som kan tolkas som mål- och 

resultatstyrning, och oftast bara en. Regleringsbrevet från 1998 för Riksantikvarieämbetet 

innehåller däremot hela 46 återrapporteringskrav och uppdrag med tillhörande strecksatser 

(borträknat är då ett par som rör myndighetsgenerella åtgärder som införande av nytt IT-

system). En anledning till det anmärkningsvärda antalet är att flera av målen är nedbrutna i 

detaljerade strecksatser. Till varje återrapporteringskrav i regleringsbrevet kopplas nämligen ett 

                                                           
124 Detta enligt den så kallade SMART-modellen för formulerande av mätbara mål. Målen ska då vara specifika, 

mätbara, accepterade (utbredd förståelse för vad målet innebär), realistiska och tidsbundna. Se: 

Ekonomistyrningsverket, Resultat och styrning i statsförvaltningen, Stockholm, 2007, s. 65. 
125 Svensson, Tomson (red.) 2016, s. 53–55. 
126 SOU 2012:37, s. 135. 
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eller flera mål med arbetet. Som exempel ses här i sin helhet ett av målen med tillhörande 

återrapporteringskrav: 

1. Målet är att konsekvenserna för kulturarvet skall beaktas vid utveckling inom olika 

samhällsområden. Det bör nås bl.a. genom att Riksantikvarieämbetet utvecklar och 

tillämpar strategier för att: 

- Investeringar, bl.a. i infrastruktur och byggande, planeras och genomförs så att 

kulturvärden tas till vara, 

- Kulturarvet och miljöns kulturvärden får en starkare ställning i arbetet för regional 

utveckling, 

- Kulturarvet och miljöns kulturvärden tas till vara inom jord- och skogsbruk, samt 

- Uppnå en ökad samordning mellan kultur- och miljösektorerna. 

Återrapportering: 

Riksantikvarieämbetet skall redovisa: 

- Resultaten av deltagande i det offentliga utredningsväsendet, 

- Omfattning och former samt resultat av samverkan fördelat på andra myndigheter 

och övriga. Bl.a. skall samråds- eller samverkansgrupper som myndigheten 

ansvarar för respektive deltar i redovisas,  

- Åtgärder som vidtagits för att uppnå en ökad samordning mellan kultur- och 

miljösektorerna.127 

Kulturmiljövården skiljer sig på ett sätt kraftigt från arkiv- och museiområdena. 

Kulturmiljöarbetet har nämligen kontaktytor och samverkansmöjligheter med en rad andra 

ansvarsområden, som naturvård, samhällsplanering, jord- och skogsbruk. Så har det dock inte 

alltid varit i kulturmiljövårdens historia. I tider när fokus riktades mot fornminnen och 

byggnadsminnen, fanns till exempel inte samma behov av samverkan med andra 

samhällsaktörer. En tanke väcks därför angående den stora mängd återrapporteringskrav och 

uppdrag till Riksantikvarieämbetet 1998. Nödvändiga samverkansformer och relationer hade 

möjligtvis inte ännu helt etablerats i den utsträckning som behövdes för att möta angränsade 

politikområden där kulturmiljövården spelar en roll. I utredningen Kulturmiljöarbete i en ny tid 

från 2012 ges en anledning att tro på denna förklaring. I samband med att de nya nationella 

målen för kulturmiljöarbetet presenteras nämns att: ”kulturmiljöarbetet befinner sig i en 

utmanande skärningspunkt mellan olika politikområden såsom kulturpolitik, miljöpolitik och 

samhällsbyggande. Det finns därför fortsatt stort behov av mål som vägleder detta arbete.”128 

Eventuellt kan den stora mängd uppdrag och återrapporteringskrav alltså delvis förklaras med 

att Riksantikvarieämbetets forum för samverkan vid den här tiden inte ännu hade fått en helt 

stabil form. Huruvida detta stämmer eller inte går dock bortom den här undersökningen att 

kunna svara på. 

I det tidigaste av Riksantikvarieämbetets studerade regleringsbrev är myndighetens 

målhierarki tydlig. 1998 anger regeringen nämligen de nationella kulturpolitiska målen, de 

                                                           
127 Statsliggaren 1998 ”Riksantikvarieämbetet”, s. 122–136. 
128 SOU 2012:37. Kulturmiljöarbete i en ny tid, s. 141. 
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nationella målen för kulturmiljöarbetet129 och slutligen målen för myndighetens verksamhet.130 

I 2000-talets regleringsbrev för Riksantikvarieämbetet (2009 och 2015) har dock den tydliga 

målhierarkin tonats ned. De nationella målen för kulturpolitiken, liksom för kulturmiljöarbetet 

är fortfarande gällande, men är inte synliga i regleringsbreven. Däremot återfinns de i 2014 års 

instruktion, då i formuleringen av myndighetens övergripande uppgift: ”Riksantikvarieämbetet 

har till uppgift att med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen och de nationella 

målen för kulturmiljöarbetet vara pådrivande och stödjande inom sitt verksamhetsområde.” 

2000-talets regleringsbrev för Riksantikvarieämbetet saknar även tydliga mål för 

verksamheten. Däremot har regeringens kulturpolitiska prioriteringar tillkommit, till skillnad 

från 1998 års regleringsbrev (relevanta för de undersökta myndigheterna är särskilt 2009: 

”vården av kulturarvet” och 2015: ”att skapa förutsättningar för ett levande kulturarv som bidrar 

till fördjupad samhörighet människor emellan samt mellan människor och miljö”). 

Riksarkivet: på samma gång vida och snäva ramar 

I början av 2016 gav regeringen Statskontoret i uppdrag att genomföra en så kallad 

myndighetsanalys av Riksarkivet, vilken levererades ett år senare. I uppdraget låg bland annat 

att belysa ”om regeringens styrning är ändamålsenlig” och ”faktorer som är av särskild 

betydelse för effektiviteten i verksamheten”.131 Statskontoret ansåg sammanfattningsvis att 

regeringens styrning av Riksarkivet på samma gång är detaljerad och ger vida ramar. 

Statskontoret menade att styrningen är detaljerad i organisatorisk bemärkelse, därför att det är 

fastslaget i myndighetens instruktion att landsarkiven som avdelningar ska vara förlagda till 

särskilda orter. Detta påverkar myndighetens utrymme att organisera verksamheten. Sådana 

specifika krav anses vara ovanliga för en myndighet. Gällande återrapporteringskrav och 

resultat menade dock Statskontoret att regeringen ger Riksarkivet vida ramar att själva tolka sitt 

uppdrag. Denna analys stämmer väl med resultatet av föreliggande undersökning. Riksarkivet 

behöver förhålla sig till de nationella målen för kulturpolitiken och för arkivverksamheten. 

Därutöver har myndigheten under senare tid saknat uttryckliga mål från regeringshåll för sin 

verksamhet. I 1998 års regleringsbrev gavs däremot övergripande mål för 

myndighetsverksamheten: 

Målet är att myndigheternas arkiv, vilka är en del av det nationella kulturarvet, skall 

hanteras så att de tillgodoser 

-  rätten att ta del av allmänna handlingar, 

-  behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, samt 

-  forskningens behov.132 

I Riksarkivets efterföljande regleringsbrev har regeringen istället angett de kulturpolitiska 

prioriteringarna för mandatperioden. Regeringen ger i regleringsbreven under 2000-talet dock 

inte något besked för vilken inriktning Riksarkivets verksamhet ska ha, eller övergripande vad 

som ska uppnås. 

                                                           
129 Vid den här tiden kallade ”målen för den statliga kulturmiljöorganisationen”. 
130 Det sistnämnda lyder: ”Målet för Riksantikvarieämbetet är att som central myndighet arbeta för att den 

statliga kulturmiljöorganisationens mål uppnås.” Se: Statsliggaren 1998 ”Riksantikvarieämbetet”, s. 122–136. 
131 Statskontoret, Myndighetsanalys av Riksarkivet, 2017:4, s. 11–12. 
132 Statsliggaren 1998 ”Riksantikvarieämbetet”, s. 122–136. 
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När Riksarkivet och landsarkiven slogs samman till en gemensam myndighet 2010 var 

ambitionen att myndigheten skulle bli mer enhetlig än tidigare då Riksarkivet agerade 

chefsmyndighet över de självständiga landsarkiven. Till svårigheterna att bli mer enhetliga och 

uppnå en mer effektiv styrning hör den något ovanliga förvaltningskonstruktionen med tre arkiv 

med landsarkivuppdrag som ligger utanför organisationen. I Statskontorets myndighetsanalys 

av Riksarkivet lämnas ett antal rekommendationer till regeringen för deras framtida styrning av 

myndigheten. Bland förslagen till åtgärder ser Statskontoret det som angeläget för Riksarkivet 

sedan sammanslagningen med landsarkiven att fortsätta arbetet med att bli mer av en 

sammanhållen myndighet med en gemensam myndighetskultur. Statskontoret betonar även 

vikten av att Riksarkivet behöver effektivisera sin verksamhet på ett generellt plan.133 

Statens historiska museer: knapphändig styrning 

Statens historiska museers regleringsbrev skiljer från Riksantikvarieämbetets och Riksarkivets 

i den bemärkelsen att undersökningens första (och även myndighetens första) från 1998 över 

huvud taget saknar målformuleringar. Riksantikvarieämbetets regleringsbrev från samma år 

innehöll, som kan ses ovan, en omfattande målhierarki med både nationella och 

verksamhetsspecifika målformuleringar. Statens historiska museer skildes från 

Riksantikvarieämbetet 1998, men deras första regleringsbrev anger, intressant nog, varken 

riktning för myndigheten eller några mer övergripande nationella mål att förhålla sig till. Detta 

trots att myndigheten omfattas av de nationella kulturpolitiska målen. I 2000-talets 

regleringsbrev har tydligheten knappt blivit större. Statens historiska museer delges då 

regeringens kulturpolitiska prioriteringar i sina regleringsbrev, men saknar fortfarande (2009 

och 2015) några mer specifika mål för sin verksamhet. Vi har tidigare sett att Statens historiska 

museer helt saknar uppdrag i deras regleringsbrev från 2000-talet. De återrapporteringskrav 

som ges Statens historiska museer under 2000-talet kan sammanfattas som få till antalet och 

inte särskilt specifika för myndighetens verksamhetsområde. Återkommande är istället 

generella återrapporteringskrav för utgiftsprognoser, regionalt utfall och lokalkostnader. 

Kundfokus och konkurrensutsättning 

Tillgänglighets- och kommunikationsinsatser med kundfokus 

Att en myndighet har ett kundfokus kan innebära flera saker. En första viktig aspekt i fallet med 

kulturarvsförvaltande myndigheter är att överhuvudtaget vidkännas att det finns en kundkrets 

kopplad till verksamheten. En annan aspekt är myndighetens val av tillvägagångssätt för att 

vända sig mot potentiella ”kunder”. Här tycks det finnas två huvudsakliga tillvägagångssätt. 

Det första går i linje med en kulturprofessionell värdering, och är möjlig att bedriva utan att ens 

lägga betoning på kundperspektivet. ”Kunden” kan genom det här tillvägagångssättet lika gärna 

betraktas som en ”besökare” eller som en mer anonym ”medborgare”. Dessa insatser är 

verksamhetsnära i den bemärkelsen att de ligger mycket nära myndighetens kärnverksamhet. 

De saknar också syfte som går utöver det som kärnverksamheten ska uppnå. Exempel på dessa 

insatser kan för Riksarkivets del vara bättre rutiner och tillgänglighet till arkivmaterial och för 

Statens historiska museers del kan det innebära utställningsverksamhet. Ytterligare ett exempel 

                                                           
133 Statskontoret 2017:4, s. 79–80. 
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kan vara att Riksantikvarieämbetet utvecklar användarvänligheten av det digitala 

informationssystemet för fornminnen, FMIS. Insatser som dessa erkänner och vänder sig utåt 

till potentiella intressenter och är samtidigt medvetet till gagn för myndighetens legitimitet och 

ändamål. Det är insatser av det här slaget som till den absolut största delen återfinns i 

styrdokumenten för de undersökta myndigheterna. Tillgängliggörande av samlingar, arkivalier 

och besöksmål utgör med andra ord en stor del av de kundfokuserade insatserna. Sådana 

skrivningar förekommer jämnt spridda i regleringsbreven över de studerade åren 1998, 2009 

och 2015. Nästan lika vanliga är skrivningar som kan sammanfattas som utbildnings- och 

informationsinsatser. Istället för att vara spridda över de tre undersökta åren, är dessa dock av 

okänd anledning koncentrerade enbart till 1998 års regleringsbrev. 

I linje med ökad tillgänglighet som ett arbetssätt med kundfokus, kan man även se 

skrivningar om delaktighet. Delaktighet som önskat tillstånd öppnar upp för en mer utåtriktad 

och transparent verksamhet. Ett exempel på delaktighet är den vision för kulturmiljöarbetet 

2030 som Riksantikvarieämbetet presenterade 2016. Visionen är att: ”alla, oavsett bakgrund, 

upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige”. I 

kulturarvspropositionen framhålls att visionen ligger väl i linje med regeringens framtida 

kulturarvspolitiska inriktning.134 Ett annat, nästan tio år äldre exempel på delaktighet som 

kundfokus är ett av återrapporteringskraven för 1998 års regleringsbrev för Riksarkivet. 

Myndigheten förväntas genom särskilda program- och skolverksamheter samt spridning av 

vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer: 

… ge vidgade perspektiv på samhällsutveckling och människors villkor samt stimulera 

till debatt kring samlingsområdets betydelse, i synnerhet kring frågor som rör bruket av 

kulturarvet.  

I Kulturarvspolitik formuleras en uppdaterad syn på (digital) tillgänglighet i arkivsammanhang. 

Målet om tillgänglighet uttrycks fortsatt starkt, men i 2016/17 års proposition med tillägget om 

deltagande inslag i informationshanteringen i form av öppna data och vidareutnyttjande av 

kulturarvsinformation.135 Medskapande processer är en form av tillgänglighet där intressenter 

kan bidra på samma gång som de kan ta del av samlingarna.  

Den andra sortens insatser som är präglade av kundfokus och som återfinns i 

myndigheternas styrdokument är sådana som inte nödvändigtvis har en koppling till 

kärnverksamheten. De har däremot ett kommunikativt syfte. Insatserna är då medlet, medan 

målet är värdet av att ha kommunicerat myndighetens verksamhet eller varumärke utåt. 

Exempel på detta finns i de studerade styrdokumenten i form av återrapporteringskrav för 

besöksstatistik på myndighetens webbsida eller riktade insatser för att locka en bredare publik 

till utställningar och besöksmål. En brasklapp är dock på sin plats i sammanhanget. Utifrån att 

ta del av styrdokument som myndighetsinstruktioner, regleringsbrev, SOU:er och 

propositioner, är det mycket möjligt att det är de verksamhetsnära insatserna som lyfts fram 

framför dem som är till för att förmedla myndighetens varumärke och kundfokus. Detta är i 

sådana fall väntat, eftersom de ovan nämnda dokumenten är styrningskanaler från regering till 

                                                           
134 Proposition 2016/17:116, s. 141. 
135 Proposition 2016/17:116, s. 170, 184. 
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förvaltning. Varumärkesinriktade insatser går mer troligt att finna i interna styrdokument och 

strategier, vilka inte omfattas av föreliggande undersökning.   

Kan de två olika sätten att arbeta med ett kundfokus sägas ha kopplingar till NPM? NPM 

är, som har sagts tidigare, inte en metodlära. Snarare är det en ideologisk verktygslåda att 

använda valda delar ur på valda sätt. För Statens historiska museer, vars verksamhet inbegriper 

utställningsverksamhet och pedagogisk verksamhet, kan det antas att kundfokuseringen ligger 

nära till hands (om än med ett annat språkbruk, ofta formulerat med begrepp som ”publik” eller 

”besökare”). Riksarkivets verksamhet har över tid gått från att i första hand ha fungerat som 

förvaring och för administrativ användning, till att bli en del av en bredare 

kulturarvsgemenskap. Kunskapsuppbyggnad och forskningens och allmänhetens tillgänglighet 

till arkivmaterial har därmed kommit att bli en stor del av myndighetens verksamhet, och med 

den följer kunder (benämnda ”forskare” eller ”allmänhet”).136 I Riksarkivets regleringsbrev för 

1998 speglas detta i flertalet mål med återrapporteringskrav om kunskapsuppbyggnad och ökad 

tillgänglighet: 

[…] Arbetet med att utveckla digitala söksystem, att använda ny teknik vid registreringen 

och att digitalisera arkivmaterial skall ha hög prioritet. 

Öka och utveckla formerna för forskningsinformationen till de verksamma inom 

arkivsektorn och till allmänheten. 

Förbättra Riksarkivets kunskapsuppbyggnad bl.a. genom att utveckla samarbetet med 

andra myndigheter, arkivinstitutioner, lokalhistorisk forskning, museer, bibliotek, 

universitet, högskolor, föreningar och andra verksamheter. 

Förbättra den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden och vidareutveckla kvaliteten på 

forskningen inom arkivsektorn. 

Riksarkivet har, enligt Statskontorets myndighetsanalys, fört diskussioner om att införa 

systematiska kundundersökningar. Sådana undersökningar skulle i sådana fall kunna resultera 

i ett nöjd kund-index för Riksarkivets utåtriktade verksamhet. Statskontoret är positivt till att 

Riksarkivet inför kundundersökningar för deras användare, som komplement till andra underlag 

för myndighetens resultatredovisning.137 

En tolkning är att det i vissa sammanhang och på vissa sätt inte är något nytt att ha 

”kunden” i åtanke för myndigheternas verksamhetsinsatser. Möjligtvis – och detta går utanför 

vad som är möjligt att besvara säkert inom ramen för den här studien – har medvetenheten om 

”kundens” existens och behov ökat. Jag ser två möjliga anledningar till detta. För det första 

förväntas kulturarvsförvaltande myndigheter idag agera på samma arena som andra 

samhällsaktörer – privata såväl som offentliga – vilket öppnar upp för möjligheten att se fler 

potentiella grupper av ”kunder” för verksamheten. I kulturpropositionen från 2016/17 anas en 

medvetenhet om detta. Angående den publika verksamheteten, bland annat form av 

utställningar, går det att läsa: ”verksamheten måste vara så attraktivt utformad att den kan 

                                                           
136 Riksarkivet fick dock så tidigt som på 1870-talet en uttalad forskningsprofil. Se: Leif Gidlöf, 

”Informationsfrihet eller historiedidaktik: arkivens kulturarvsbevarande roll i egna och andras ögon”, 

Kulturarvens dynamik: det institutionaliserade kulturarvets förändringar, 2005, s. 218. 
137 Statskontoret 2017:4, s. 61, 77. 
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konkurrera med andra upplevelser i dagens omfattande medielandskap”.138 För det andra gör 

managementmodeller inte gör åtskillnad mellan olika verksamhetsområden, utan pläderar för 

samma kundfokus oavsett inriktning för verksamheten.  

Ett annat sätt att se på kundfokus som en del av NPM är att uppmärksamma att 

myndigheters kommunikationsfunktioner generellt sett har centraliserats under de senaste 

decennierna. De har centraliserats i den bemärkelsen att kommunikationsfunktionerna idag 

arbetar med att ge en sammanhängande berättelse av myndigheten i syfte att ge myndigheten 

en unik identitet. Kommunikationen utåt sker också på ett enhetligt sätt av medarbetare med 

kommunikation som profession. Flera förklaringar finns till att kommunikationsfunktionen har 

centraliserats inom myndighetsorganisationer. Bland annat anses förändringen höra samman 

med en ökad efterfrågan på transparens hos myndigheterna, vilket i sin tur gör arbetet med 

bilden, berättelsen, av myndigheten än viktigare. En annan förklaring är att vi anses leva i ett 

granskningssamhälle. Satsningar på centraliserade kommunikationsfunktioner är därför ett sätt 

för myndigheterna att tillmötesgå detta och göra sig själva mer transparanta – och 

granskningsbara.139 

Inga uttalade ambitioner om konkurrensutsättning 

I myndigheternas instruktioner regleras sådan verksamhet som är avgiftsbelagd. För 

Riksantikvarieämbetet, och senare för Statens historiska museer, kan det exempelvis handla om 

arkeologiska undersökningar eller tjänster utförda av Svensk museitjänst. Riksarkivet har 

avgiftsbelagda verksamheter som rådgivning till kommuner och enskilda. Över den tidsperiod 

som instruktionerna spänner över (1991–2014), har myndigheternas avgiftsbelagda 

verksamheter berörts av vissa åtgärder för omorganisering och för hur de ska redovisas. 

Gemensamt för samtliga avgiftsbelagda verksamheter inom de tre myndigheterna under den 

här perioden är dock att de aldrig flyttar utanför myndigheternas organisation. 

Ett av Hoods karaktäristiska för NPM är, som vi har sett ovan, att konkurrensutsätta 

delar av den offentliga sektorn mot varandra och mot den privata marknaden. För de undersökta 

myndigheterna har flera av de avgiftsbelagda verksamheterna satts i konkurrens med privata 

aktörer. Det kanske tydligaste exemplet, som dock sträcker sig tillbaka längre än uppsatsens 

undersökningsperiod, är arkeologiska undersökningar. Sedan 1980-talet har det funnits privata 

arkeologiföretag som har konkurrerat med Riksantikvarieämbetets, senare Statens historiska 

museers, och vissa regionala och kommunala museers arkeologiska verksamhet. Även 

verksamheter som Riksantikvarieämbetets Svensk museitjänst och tidigare RIK (Institutionen 

för konservering), konkurrerar idag med privata aktörer inom området föremålshantering och 

konservering. Riksarkivets digitaliseringsverksamhet MKC konkurrerar idag med företag som 

inriktar sig mot digitalisering och omfattande datahantering. Det som däremot saknas i 

undersökningsmaterialet i stort, propositioner och SOU:er inkluderat, är uttalade ambitioner att 

utsätta myndigheternas avgiftsbelagda verksamheter för konkurrens eller på annat sätt inverka 

på den fria marknaden. Ett undantag utgör dock Riksarkivets instruktion från 2009. 

Myndigheten ges där tillstånd att mot ersättning utföra utredningar, undersökningar och andra 

uppdrag åt såväl myndigheter som enskilda. En bisats sticker ut, då tillståndet har förbehållet: 

                                                           
138 Proposition 2016/17:116, s. 101. 
139 Hall 2015, s. 214–215. 
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”i den mån det inte snedvrider konkurrensen på marknaden”.140 Detta exempel är dock, som 

sagt, ett undantag i undersökningsmaterialet. En tolkning är därför att en viss typ av 

myndigheternas verksamheter har fått finna sig i en utveckling där konkurrensen i samhället 

överlag har ökat, men att det inte har funnits någon uttalad vilja från regeringshåll att utsätta 

dessa verksamheter för konkurrens. 

PVM-teoretiska perspektiv på styrningen av kulturarvsförvaltningen 

Då PVM inte har utgjort någon del av uppsatsens undersökning, utan fungerat som en teoretisk 

utgångspunkt för att bättre förstå NPM i kulturarvsförvaltningen, ges här ett PVM-teoretiskt 

perspektiv på några av de aspekter som har presenterats i avsnitten här ovan. 

Målformulerande som värdeskapande process 

Som vi har sett tidigare verkar inte moden inom management på så viss att den ena modellen 

avlöser den andra. Snarare förekommer de parallellt, ofta emellertid med någon variant mer 

tydligt framträdande än de andra. Samma sak gäller för olika värden i förvaltningspolitiken.141 

För NPM kommer värdena, eller ideologin för att använda en nyinstitutionell term, till uttryck 

genom begrepp som ”effektivitet”, ”konkurrens” och ”kontroll”. För PVM, däremot, är det 

kollektivet, snarare än NPM:s kundfokus, som står i centrum. Likaså står för PVM 

gemensamma värden (”public value”) i fokus snarare än NPM:s fokus på resultat, samt viss 

politisk inblandning, i motsatts till NPM:s förespråkande av konkurrensutsättning. 

I de övergripande mål som myndigheterna har att förhålla sig till – de nationella 

kulturpolitiska målen, målen för den statliga arkivverksamheten samt målen för det statliga 

kulturmiljöarbetet – är målformuleringarna, som har diskuterats tidigare (se s. 35–36), inte 

inriktade mot ökad effektivitet, konkurrens eller kontroll. Tvärtom är dessa värden helt 

frånvarande i myndigheternas övergripande mål. Målen är formulerade på så sätt att de varken 

anger målens medel eller process (som sig bör för målformuleringar), utan fokuserar istället på 

– helt i linje med PVM – vad som har betydelse för människor. Nyckelorden för de 

övergripande målen kan vi påminna oss är sådana som yttrandefrihet, mångfald, inkludering 

och bildning. I utredningen Kulturmiljöarbete i en ny tid anges att syftet med de nationella 

målen för kulturmiljöarbetet är att: 

skapa goda grundförutsättningar för ett offensivt kulturmiljöarbete som aktivt bidrar till 

ökad livskvalitet och att humanistiska perspektiv ges utrymme att påverka 

samhällsutvecklingen.142  

I den senare tillkomna propositionen Kulturarvspolitik anges prioriteringarna för det offentliga 

kulturarvsarbetet vara att: 

-  det gemensamma kulturarvet blir en angelägenhet för alla, 

-  det offentliga samtalet vidgas och fördjupas, och 

-  medskapande och engagemang främjas.143    

                                                           
140 SFS 2009:1593 Förordning med instruktion för Riksarkivet, 15 §. 
141 Pierre, Sundström (red.) 2009, s. 7–10. 
142 SOU 2012:37, s. 71. 
143 Proposition 2016/17:116, s. 68. 
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”Public value” innefattar, som nämnts tidigare, såväl ”outputs” som ”outcomes”. Det betyder 

att både resultat av myndighetsverksamhet och effekter av dess resultat beaktas. NPM, däremot, 

har ett mer entydigt resultatfokus. Med detta sagt vill jag mena att myndigheternas övergripande 

mål ligger betydligt närmare PVM än NPM i hur de är formulerade. Däremot ser jag angående 

mål en gemensam nämnare för PVM och mål- och resultatstyrningen. Såväl PVM som mål- 

och resultatstyrningen förordar betydelsen av själva målformuleringsarbetet. Detta om man i 

PVM:s fall tänker sig att målen har formulerat vad som är av ”gemensamt värde”. I NPM är det 

till och med målformuleringsarbetet som är själva kärnan. Givet att arbetet följer den ideala 

processen av först målformulerande, därefter uppföljning och utvärdering av uppnådda resultat, 

och slutligen revidering av målformuleringarna, anses arbetet rationaliserat. En skillnad är dock 

att målformuleringsarbetet (eller formuleringen av ”gemensamma värden”) enligt NPM ska ske 

på politisk nivå, separerat från den utförande verksamheten. Enligt PVM ska formuleringen av 

”gemensamma värden” istället vara dialogbaserat med inflytande från såväl tjänstemän som 

intressenter. 

Tidsaspekten hos kulturarvsförvaltningen motiverar PVM 

I kulturarvspropositionen definieras kulturarv som ”spår och uttryck från det förflutna som 

tillskrivs värde och används i samtiden”. I propositionen poängteras även att ”ingenting blir 

kulturarv förrän det behandlas och används som sådant (…)”.144 Det kan argumenteras för att 

PVM lämpar sig bra för just kulturarvsområdet på grund av den idag gängse definitionen av 

kulturarv som någonting som inte har inneboende värden, utan som enbart tillskrivs värden. En 

sådan definition kräver nämligen ständig omförhandling av det som vi idag utnämner till 

kulturarv. Rent krasst kan man säga att kulturarv förlorar sin betydelse som kulturarv om 

människor upphör att tillskriva dem värden. Den norske forskaren Geir Vestheim har uttryckt 

det på följande sätt: 

… Cultural policy must pay attention to citizen. Decisions are not made for their own 

sake, so in political terms and logics heritage policy or heritage has no intrinsic value – it 

can only have value for someone. And this someone is the citizen … Heritage values are 

by definition part of social, political and cultural struggles.145 

Vestheim har i resonemanget ingen uttalad PVM-teoretisk ingång, men uttrycker ändå idéer väl 

i linje med PVM. Utsagan ovan, att förvaltning av kulturarv endast kan ske så länge människor 

tillskriver det värde, uttrycker samma sak som uppdraget för den offentliga förvaltningen av 

kulturarv ur ett PVM-perspektiv. Enligt PVM är det ju de ”gemensamma värdena” som 

produceras och som på längre sikt genereras, som är kärnan i den offentliga förvaltningen. 

Samma sak uttryckt med andra ord finns formulerat i kulturarvspropositionen: ”det offentliga 

kulturarvsarbetet och våra minnesinstitutioner måste eftersträva att alla upplever att det 

gemensamt förvaltade kulturarvet är en angelägenhet för dem.”146 

                                                           
144 Proposition 2016/17:116, s. 58. 
145 Geir Vestheim, “Democratic Aspects of Heritage Policy”, Heritage, democracy and the public: Nordic 

approaches, Guttormsen, Torgrim Sneve, Swensen, Grete (red.), Ashgate, Farnham, Surrey, England, 2016, s. 

263. 
146 Den citerade meningen utgör en av de prioriteringar regeringen vill se för ”en förnyad kulturarvspolitik”. 

Meningen skiljer sig inte nämnvärt från den av Riksantikvarieämbetet framtagna visionen för kulturmiljöarbetet 

2030, vilken lyder: ”alla, oavsett bakgrund, upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format 
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I den nya kulturarvspolitiken som presenteras i propositionen från 2016/17, framhålls 

det, likt citatet ovan, att fokus bör flyttas från idén att se till att så många grupper i samhället 

som möjligt representeras genom de urval och värderingar som kulturarvsarbetet ständigt ställs 

inför. Istället bör ”… fokus vara att alla som lever i vårt samhälle i de offentliga 

kulturarvsverksamheterna ska kunna finna något som de känner är angeläget.”147 Den nya 

inriktningen för kulturarvspolitiken präglas således inte av representationstanken, utan av en 

tanke om kollektivet, samhället, som kärnan för vilket kulturarvsförvaltningen verkar.  

I 1996/97 års kulturproposition identifieras bevarande och förmedling som 

kulturarvsarbetets kärnverksamheter. Det poängteras också att dessa två är ömsesidigt beroende 

av varandra: 

De är beroende av varandra – om inte något har bevarats finns ingenting att förmedla och 

om det bevarade inte förmedlas är det svårt att uppbåda stöd för bevarande. Denna del av 

kulturpolitiken måste därför skapa intresse för och delaktighet i kulturarvet genom en 

dialog med medborgarna.148 

I utredningen Kulturmiljöarbete i en ny tid lyfts också delaktighet fram som en direkt 

nödvändighet för att kulturarvet ska kunna fortsätta att bevaras och förmedlas: 

… det är angeläget att verka för att människor i ökad utsträckning har möjlighet att ta del 

av, använda och vidareutveckla kulturarvet. Vidareutveckling av kulturarvet torde syfta 

på att medborgarnas engagemang och delaktighet är en viktig förutsättning för att 

kulturarvet ska leva vidare och att utveckla möjligheterna för att kulturarvet ska vara till 

glädje för fler.149  

I kulturarvspropositionen 20 år senare behandlas samma tematik i samband med frågor om den 

framtida samlingsförvaltningen hos museerna. I det sammanhanget uttrycks att ”… samlingarna 

förvaltas inte för sakens skull, utan för att uppnå de mål som har satts upp för verksamheten i 

stort.”150 Det är således inga inneboende värden hos föremålen i sig som gör dem värda att 

förvalta, utan de förvaltas för att bidra till verksamhetsmålen. Meningen följs dock upp med ett 

problematiserande perspektiv: ”[det] krävs dock att saken ses ur ett långsiktigt perspektiv 

eftersom det är svårt att avgöra vad som kommer att vara av värde för framtida generationer.” 

Aspekten ”framtida generationer” är alltså den komplicerande faktorn i resonemanget. 

Tidsaspekten som tar hänsyn till ännu inte födda generationer kan sägas vara det som skiljer 

kulturarvspolitiken från kulturpolitiken. Det är också därför idéer i linje med PVM är ständigt 

återkommande i styrningen av kulturarvsförvaltningen. Kulturarvsförvaltningens uppdrag ser 

jag därför som mer naturlig att motivera utifrån ett PVM-perspektiv, än ett NPM-perspektiv. 

Möjligtvis finns det i detta resonemang en nyckel till att förstå varför 

kulturarvsförvaltande myndigheter kan vara politiserade. Myndigheter som knyts nära 

                                                           
Sverige.” Skillnaden mellan de bägge meningarna är främst att den i brödtexten citerade meningen ingår i en 

bredare kulturarvspolitik, medan visionsformuleringen är avgränsad till kulturmiljöarbetet. Vidare tar visionen 

inte explicit fasta på det institutionaliserade kulturarvet, utan riktar sig till alla aktörer på kulturmiljöområdet. Se: 

proposition 2016/17:116, s. 69. 
147 Proposition 2016/17:116, s. 69. 
148 Proposition 1996/97:3, s. 127. 
149 SOU 2012:37, s. 80. 
150 Proposition 2016/17:116, s. 107. 
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regeringen anses nämligen göra det därför att deras ansvarsområden är av intresse politiskt. 

Genom att ha dem nära kan regeringen vinna något på en sådan strategi i makthänseende, till 

exempel därför att frågorna passar ihop med en politisk agenda. Kulturarv som politikområde 

engagerar både politiker och allmänhet, det torde man kunna säga exempelvis utifrån 

kulturarvspropositionens mottagande. Utifrån en modern tolkning av kulturarv, finns inte heller 

kulturarv som politikområde om inte politiker ger ramarna för förvaltningen och det civila 

samhället att fylla det med innehåll. Kulturarv måste, med andra ord, till skillnad från skolan 

eller vården för att ta två exempel på andra områden i den offentliga förvaltningen, i högre grad 

erhålla ett visst mått av intresse som politisk fråga för att kunna existera som 

förvaltningspolitiskt område. 
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ANALYS: DRIVKRAFTER BAKOM NPM I KULTURARVS-

FÖRVALTNINGEN 

 

I förra kapitlet presenterades det huvudsakliga resultatet av uppsatsens undersökning. I de 

följande två kapitlen kommer resultatet att analyseras utifrån uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter och litteratur. I det här kapitlet ges först ett kortare avsnitt om varför NPM har 

letat sig in i den offentliga sektorn generellt. Därefter följer ett avsnitt som handlar om varför 

NPM har letat sig in mer specifikt i kulturarvsförvaltningen. Slutligen analyseras faktorer som 

har motverkat NPM:s genomslag i den svenska kulturarvsförvaltningen. 

Drivkrafter bakom NPM i den offentliga sektorn 

En tradition av vissa styrningsidéer i linje med NPM 

För svensk del har det funnits vissa förutsättningar som menas ha underlättat anammandet av 

NPM. En sådan förutsättning anses den föregående managementmodellen programbudgetering 

vara, vilken var den förhärskande managementidén under framförallt 1960- och 70-talen.151 

Programbudgetering användes inom den offentliga förvaltningen och byggde på att alla typer 

av statlig verksamhet skulle formuleras som program med tillhörande mål. Målen skulle sedan 

för varje verksamhet relateras till resurser, prestationer och effekter som kontinuerligt mättes.152 

Formulerandet av mål och krav på redovisningar har således levt kvar i svensk förvaltning sedan 

programbudgeteringens era. Numera går dessa aktiviteter dock under benämningen mål- och 

resultatstyrning. Redan i 1972 års kulturutredning framhölls behovet av att precisera 

uppföljningsbara målsättningar för kulturområdet.153 Utredningen var starkt påverkad av 

styrningsidéer och kulturpolitiken fick därmed redan från början en form som präglades av 

rationalistiskt tänkande, och där framför allt arbetet med målformuleringar var påtagligt.154  

En annan förutsättning som anses ha spelat roll för NPM:s genomslag i Sverige var 

traditionen av myndigheternas, i internationell jämförelse, självständiga ställning. Inom 

myndigheterna fanns, då liksom nu, den stora samlingen tjänstemän, medan Regeringskansliet 

och dess tjänstemän var relativt få. Patrik Hall har argumenterat för att införandet av NPM-

idéer och reformer låg väl i linje med den svenska traditionen av att dela upp politik och 

utförande mellan ett litet regeringskansli och större, självständiga myndigheter. I svensk 

tappning blev detta dualistiska ideal under påverkan av managementreformer än mer förstärkt. 

De så kallade politiserade myndigheterna började nämligen att förskjuta utförandet till regional 

nivå (länsstyrelser, regioner, kommuner eller regionala enheter inom myndigheterna), medan 

det politiska arbetet stannade hos regeringskansliet (med visst stöd från de myndigheter som 

hålls nära regeringen). De centrala myndigheterna intog istället i allt högre grad en roll för att 

utföra kontroll av den regionala nivån.155 Halls poäng är alltså att det dualistiska systemet i 

svensk bemärkelse inte är helt korrekt när det gäller politiserade myndigheter. Uppdelningen 

                                                           
151 Hall 2012, s. 70. 
152 SOU 2007:75, s. 74. 
153 SOU 1972:66. Kulturrådet. Ny kulturpolitik: betänkande. 
154 Jacobsson 2014, s. 45–47. 
155 Hall 2015, s. 240–241, Hall 2012, s. 66. 
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av ansvar är istället tredelad: politik–kontroll–utförande. Återigen är detta ett uttryck för 

rationalism, genom att än tydligare skilja de olika roll- och ansvarsområdena åt. 

Rationalitet och effektivitet som förvaltningspolitiska moden 

På förvaltningsområdet har forskare som företräder nyinstitutionalismen bidragit till teorier om 

varför vissa idéer i så stor utsträckning blir populära. Moden och imitation är två förklaringar 

till varför organisationer adapterar nya organisationsidéer. Forskare inom nyinstitutionell teori 

lyfter i dessa fall ofta fram NPM som ett typiskt exempel. 

Uppfattningar om vad som är mest effektivt organisationsmässigt förändras ständigt. De 

idéer som är mest populära sprids därför, genom översättningsprocesser, som moderna 

organisationsidéer. Drivkraften bakom imitationsbeteendet hos en organisation är legitimitet. 

En organisation kan därför ta efter en annan organisation, inte nödvändigtvis därför att idén 

genom noga undersökningar har visat sig bidra till något positivt, utan just därför att den första 

organisationen identifierar sig med den andra organisationen (lämpligen genom att de båda 

ingår i samma organisatoriska fält) och betraktar den andra som modern och framgångsrik. 

Imitationen kan ske mer eller mindre medvetet och resultatet blir att organisationer inom ett fält 

tenderar att på sikt bli alltmer lika varandra.156 

Ovan beskrivs några förutsättningar som fanns på plats och som anses ha underlättat 

införandet av idéer i linje med NPM i svensk förvaltning. Det är således viktigt att komma ihåg 

att flertalet fenomen, till exempel kundfokus och uppföljningsbarhet, inte har konstruerats i 

samband med NPM:s intåg i svensk förvaltning. Sådant har snarare även tidigare varit aspekter 

av statlig förvaltning, men sedan förstärkts i och med att de har lanserats och paketerats som en 

rationell styrningsmodell. Med tanke på att alla beståndsdelar i NPM inte var nya när modellen 

först började tillämpas, finns det därför svårigheter med att skilja mellan sådant som kan 

hänföras till NPM och sådant som bara är en del av en större förvaltningstrend. Exempelvis 

anses decentralisering tillhöra en generell förvaltningstrend som har funnits i flera decennier 

och som dessutom anses ha ett egenvärde. Hood själv, personen som brukar tillskrivas den som 

myntade begreppet NPM, påtalar att NPM är en del i en större förändringsutveckling, där synen 

på styrning och redovisning har förändrats över tid. Förändringen, anser Hood, ligger framför 

allt i ett paradigmskifte i synen på den offentliga sektorns ”accountability”. Alltså en större 

förväntan på den offentliga sektorns redovisningsbarhet och rationalitet.157 Enligt 

nyinstitutionell teori är det enklare att införa organisationsidéer som ligger i linje med 

överordnade idéer som finns i samhället.158 NPM:s fokus på rationalitet och effektivitet spelade 

sålunda väl samman med såväl de besparingskrav som den svenska förvaltningen hade på sig, 

som en föreställning om en statsförvaltning som under kort tid vuxit anmärkningsvärt och som 

ansågs behöva rationaliseras. 

Drivkrafter bakom NPM i kulturarvssektorn 

I förra avsnittet beskrevs teorin om att organisationer som ingår i ett organisatoriskt fält tenderar 

att anamma samma sorts organisationsidéer. Baserat på bland annat undersökningsresultatet 

                                                           
156 Jacobsen, Thorsvik 2002, s. 261, 465–466, Pierre, Sundström (red.) 2009, s. 13. 
157 Almqvist 2006, s. 21–24. 
158 Johansson 2002, s. 92–93. 
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kan det hävdas att tillblivelsen av kulturarv som ett organisatoriskt fält, med undersökningens 

tre myndigheter inkluderade, sammanfaller med en förändrad syn på krav på 

kulturarvsförvaltande myndigheters redovisning och uppföljning. 

Bildandet av kulturarv som organisatoriskt fält 

Både mentala och mer instrumentella förändringar kan knytas till bildandet av ett 

organisatoriskt fält för kulturarvsområdet. 1974 års kulturpolitik utformade en ram för 

kulturarvsförvaltande aktörer att verka inom. Kulturarvsansvaret axlades av 

kulturminnesvården, arkiv och museer. De tre aktörernas verksamhetsområden var dock skilda 

åt.159 Det antagligen viktigaste steget mot bildandet av ett organisatoriskt fält för 

kulturarvsområdet var etableringen av kulturarvsbegreppet under slutet av 1980-talet och 

början av 1990-talet. Likt begrepp som ABM och naturvård, har kulturarvsbegreppet en 

samlande funktion i och med att det både är relevant och giltigt för flertalet aktörer med 

gemensamma nämnare. Relevant är begreppet därför att det sätter ett, kanske något abstrakt, 

ord på ett större syfte för aktörerna. Arkivverksamheten upphör i och med att den tillägnar sig 

epitetet kulturarv att enbart utgöra en verksamhet som syftar till att möta rena 

förvaltningsbehov. Bevarandet och förmedlingen av arkiv blir därmed en del av vårt 

gemensamma kulturarv. Likaså kan kulturmiljövården breddas till fler narrativa möjligheter när 

immateriella aspekter som ortnamn och muntlig tradering samlas med bevarande och 

utveckling av fysiska miljöer under begreppet kulturarv. I propositionen Kulturpolitik 

argumenteras för ett gemensamt syfte för kulturarvsförvaltande aktörer: 

Organisationen av kulturarvssektorn i arkiv, museer och utställningar samt kulturmiljö 

utgår i huvudsak från de olika typer av fysiska företeelser som bevaras. Vad kulturarvet 

ytterst handlar om är dock att möjliggöra sådana perspektiv på historien som kan ge nya 

kunskaper och insikter om människan och hennes miljö. För att göra detta möjligt och för 

att kunna utnyttja resurserna på bästa sätt krävs en överblick och en samlad politik. 

Genom detta kan kulturarvet få en tydligare identitet i kulturpolitiken.160 

Skrivningen ovan indikerar att propositionsförfattarna ser potentiella synergieffekter i att 

betrakta de olika sektorsområdena inte var för sig, utan gemensamt som ett eget politikområde. 

En händelse som troligen stärkte användningen av kulturarvsbegreppet var projektet 

Agenda kulturarv i början av 2000-talet.161 Agenda kulturarv var ett samverkansprojekt som 

pågick mellan 2001 och 2004 och som drevs av länsstyrelserna, Länsmuseernas samarbetsråd 

och Riksantikvarieämbetet. Projektet använde kulturarvsbegreppet både i sitt projektnamn och 

för att beskriva sitt innehåll, även om projektet huvudsakligen vände sig till kulturmiljöaktörer. 

Agenda kulturarv hade som mål att ta fram en gemensam agenda för kulturarvssektorn. 

Ytterligare en händelse som kan ha spelat en roll för formandet av ett gemensamt 

kulturarvsfält var det så kallade SESAM-projektet som pågick 1995–1998. Det var en stor 

satsning inriktad mot sysselsättning, då samlingar vid statliga och kommunala arkiv och museer 

registrerades, dokumenterades och konserverades. Bakgrunden till projektet var de stora vård- 
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och konserveringsbehoven, vilka hade påtalats i museiutredningen Minne och bildning.162 I 

SESAM-projektet gjorde arkiv- och museiområdena gemensam sak i form av en 

räddningsaktion. Detta visar på att man såg de två verksamhetsområdenas såväl gemensamma 

problem (vård- och konserveringsbehov), som möjligheter till samarbete. 

I regleringsbreven för Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet återkommer 

tillgängliggörande insatser i form av digitalisering. Särskilt förekommande är de i 2009 års 

regleringsbrev. I synnerhet Riksarkivet har över tid fått ett allt större uppdrag för aktivt 

tillgängliggörande. Digitalt kulturarv har under undersökningsperioden kommit att innebära 

såväl ett gemensamt problem som möjligheter till samverkan för de tre myndigheterna. 

Storskalig digitalisering och system för digital informationshantering kräver ofta samarbete och 

samordning mellan flera parter. Möjligheterna ligger också i att digitalt kulturarv kan 

kombineras på ett sätt som inte är möjligt med fysiskt åtskilda samlingar och arkiv. Kulturarv 

blir då det gemensamma samlingsnamnet. Tekniken förutsätts överbrygga den institutionella 

åtskillnaden som tidigare gjorts mellan olika former av kulturarv. Gemensamma system och 

sökverktyg kan ge vidgade perspektiv och narrativ. 

NPM:s symboliska betydelse för kulturarvsförvaltningen  

Med Czarniawska-Joerges studie om ideologiers betydelse för organisatorisk förändring i 

ryggen är det inte svårt att betrakta tendenser till NPM-idéer i styrningen av 

kulturarvsförvaltande myndigheter som symboliska funktioner.163 Ideologin är i det här fallet 

NPM, som skulle kunna beskrivas som ”effektivitet, konkurrens och kontroll”. Ideologin ska 

ses som en reaktion på vad som har uppfattats som det föregående stadiet av tröga 

organisationer, en tydlig uppdelning i offentlig och privat sektor, samt processtyrning. Den 

uppifrånstyrda reformen i fallet med kulturarvsmyndigheter är alltså ideologisk, då NPM och 

managementidéer på intet sätt är unikt för kulturarvs- eller kulturområdet, utan präglar hela den 

offentliga sektorn. Den rådande diskursen för offentlig sektor har sedan 1990-talet handlat om 

konkurrensutsättning, decentralisering och målstyrning. Reformerna som har initierats består i 

denna anda av ökad mål- och resultatstyrning och krav på uppföljningsbarhet och utvärdering 

av effekter. 

Att NPM-baserade idéer har fått fäste i kulturarvsförvaltningen kan alltså ha starka 

symboliska funktioner – oavsett i vilken grad ideologins ideal om effektivitet, konkurrens och 

kontroll kan sägas ha uppnåtts. De symboliska funktionerna ligger i den legitimitet 

kulturarvsområdet har fått genom att anamma managementidéer likt andra delar av den 

offentliga sektorn. Genom inslag som till exempel ökad användning av mål- och 

resultatstyrning, sällar sig kulturarvet till de områden som är mät- och uppföljningsbara, vilket 

kan användas i argumenterande syfte för att (upp)värdera kulturarvsområdet och exempelvis 

förespråka ökade anslag. Att mäta och värdera kultur- och kulturarvsverksamheter kan dock, 

som nämnts tidigare, ofta innebära vissa svårigheter. Sett till de övergripande målen som 

kulturarvssektorn har att förhålla sig till, är till exempel de önskvärda tillstånden som 

verksamheterna ska uppnå eller bidra till, formulerade som långtgående effekter av resultat, 

som därtill är rent av omöjliga att avgöra när de får anses vara uppnådda. Trots detta anses 

                                                           
162 Proposition 2016/17:116, s. 51. 
163 Se Nyinstitutionell organisationsteori, s. 4. 
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målformuleringar spela en stor roll inom kulturpolitiken. Mål- och resultatstyrningen har där 

också fått ett stort genomslag.164 Målformuleringarnas avsaknad av mätbara variabler bidrog 

måhända inledningsvis till att ökad rationalitet i form av mätningar och redovisningar ansågs 

eftertraktansvärt. I början av 1990-talet kom kulturarvsfrågorna inte längre att ses som 

fristående från andra samhällssektorer. I hög grad kom kulturarvsområdet att till exempel 

integreras i tillväxtpolitiken. Krav på mätbarhet och redovisning kom sålunda att omfatta även 

kulturarvsfrågorna. Med mål- och resultatstyrningen erbjöds en möjlighet att koppla 

målformulerande – vilket har varit framträdande på kulturområdet sedan dess start på 1970-

talet – till den faktiska verksamheten.165 

Czarniawska-Joerges arbete visar slutligen även att reformer, förutom att de kan ha 

symboliska funktioner, även kan fungera utbildande.166 Flera av de moment som har tillförts 

kulturarvsförvaltande myndigheter i enlighet med NPM handlar om att mäta, följa upp och 

utvärdera verksamheterna gentemot uppsatta mål. Såväl målformuleringsarbetet som 

uppföljningen av densamma – med bland annat framtagande av lämpliga indikatorer och 

bedömningsgrunder – är aktiviteter som kräver samtal bland myndigheternas medarbetare och 

ledning om grundläggande aspekter av syftet med deras verksamhet och de aktiviteter som 

utförs. 

  

                                                           
164 Jacobsson 2014, s. 93–101, 124–126. 
165 Jacobsson 2014, s. 93–101. 
166 Czarniawska-Joerges 1988. 
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ANALYS: NPM:S INFLYTANDE ÖVER OCH VÄGAR FÖRBI 

KULTURARVSFÖRVALTNINGEN 

 

I detta andra analyskapitel diskuteras några aspekter av kulturarvsförvaltningen där NPM har 

haft inflytande, samt vissa aspekter där NPM inte har haft så stort genomslag. 

 

NPM översatt till svensk kulturarvsförvaltning 

Översättningsbegreppet är, som vi har sett tidigare, centralt inom nyinstitutionell teori. 

Översättning handlar om att idéer kontextualiseras på det lokala planet, de omvandlas alltså 

från just idé till praktik med dess lokala förutsättningar och tolkningar. Det är därför inte 

ovanligt att en ursprunglig managementreform efter översättning kan te sig urvattnad och även 

vara svår att känna igen. Ibland är det endast spår efter en särskild retorik som återstår en tid 

efter reformens införande.167 Genomgående i arbetet med uppsatsen har jag intresserat mig för 

ifall en eventuell förekomst av NPM har anpassats till de förutsättningar som finns inom just 

svensk kulturarvsförvaltning. I det här avsnittet redogörs kort för några sådana iakttagelser. 

Ett förvaltningsområde bland andra 

Under slutet av 1990-talet och en bit in på 2000-talet kom mer eller mindre hela det 

kulturpolitiska området att inordnas i idéer och insatser om regional utveckling och tillväxt. 

Kulturpropositionen från 2009 innehöll en stor satsning på kulturella och kreativa näringar, 

vilken också kopplades samman med politiska satsningar på regional konkurrenskraft, 

entreprenörskap och sysselsättning och den regionala tillväxtpolitiken.168 Satsningen på 

kulturella och kreativa näringar är även synlig i de undersökta myndigheternas regleringsbrev 

vid samma tid. Riksantikvarieämbetet hade 2009 och 2015 i uppdrag att medverka i insatser för 

att främja kulturella och kreativa näringar, och Riksarkivet hade samma skrivning 2009. 

En händelse som bidrog till satsningarna på regional utveckling och tillväxt anses ha 

varit Sveriges EU-inträde, då regioner som geografiska enheter blev allt viktigare. Argumenten 

för att frångå den sektorsuppdelade politiken och istället göra kulturpolitiken till en integrerad 

del av näringslivspolitiken, var bland annat att offentliga insatser borde verka genom 

marknaden istället för att ställas mot den. Det lyftes också fram att det inte rådde någon konflikt 

mellan det offentliga och det privata.169 

Det finns således flera spår i förändringarna på det kulturpolitiska området under 

framför allt början av 2000-talet som ligger i linje med NPM. Det första är synen på de offentligt 

finansierade sektorsområdena som egala. Kanske för första gången frångicks på ett tydligt sätt 

kulturområdets tidigare starka särställning. Istället ansågs kulturen, och kulturarvet, bidra till 

regional utveckling och tillväxt likt andra områden i den offentliga sektorn. Det andra spåret 

handlar om ett ökat konsumentperspektiv på kultur och kulturarv i sammanhang av tillväxt. För 

kulturarvsområdets del har en stor del av satsningarna på regional utveckling och tillväxt 

                                                           
167 Hall 2012, s. 77. 
168 Jacobsson 2014, s. 88–89. 
169 Jacobsson 2014, s. 74–76. 
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handlat om besöksmålsutveckling och platsmarknadsföring.170 En sådan instrumentell 

användning av kulturarv (och särskilt kulturmiljöer) både ger och kräver insatser för att värdera 

och mäta kulturarv i ekonomiska termer. 

Värderingar påverkar NPM:s inflytande 

Flera forskare som har studerat förändringsprocesser i organisationer har påtalat att 

institutionella värderingar inom organisationer kan medföra en tröghet och ovilja gentemot 

förändringar. Oviljan kan ta sig uttryck i försök att – mer eller mindre medvetet – undvika 

anpassning efter reformen. Istället görs försök att anpassa reformen till den befintliga 

organisationen.171 Institutionella värderingar, eller ideologier, kan exempelvis förstås som 

kulturprofessionella/byråkratiska värderingar, humanistiska/estetiska värderingar och 

rationalitets-/effektivitetsbaserade värderingar. En grov indelning, relevant för de undersökta 

myndigheterna, kan till exempel vara att målen för statlig arkivverksamhet i stort har utformats 

utifrån kulturprofessionella/byråkratiska värderingar, att de nationella kulturpolitiska målen 

präglas av humanistiska/estetiska värderingar och att det politiska beslutet om att införa mål- 

och resultatstyrning i den svenska statsförvaltningen i hög grad präglas av rationalitets-

/effektivitetsbaserade värderingar. 

Institutionella värderingar är sällan statiska. Arkivpolitiken anses till exempel ha rört 

sig från framför allt renodlade byråkratiska värderingar där de stora frågorna handlade om 

gallring och förvaring, till att även innefatta kulturprofessionella värderingar när 

arkivverksamheten under 1990-talet började ta plats i ett sammanhang av kulturarvsaktörer. De 

stora frågorna skiftade då fokus till att handla om kulturarvsvård och tillgängliggörande.172 När 

kulturarvssektorn som förvaltningsområde, eller organisatoriskt fält, formades skedde ett möte 

av olika – tidigare mer åtskilda verksamhetsområden med respektive uppsättningar av 

värderingar. Agenda kulturarv kan tolkas som ett sätt att stärka det organisatoriska fältet och 

till viss del ensa värderingarna som fanns inom de olika organisationerna. Projektet syftade till 

att samla dem som arbetade med kulturarvsfrågor (med tyngdpunkt på kulturmiljöfrågor), för 

att ta fram en gemensam programförklaring, en agenda, för framtidens kulturarvsarbete. En av 

målsättningarna var också att omvärlden skulle få en bättre inblick i det kulturarvsarbete som 

bedrevs, och alltså att bli en mer enhetlig verksamhet utifrån betraktat. 

Likaväl som att värderingar sällan är statiska inom ett och samma organisatoriska fält 

eller inom en myndighet, behöver det inte heller förekomma endast en sorts värderingar. Flera 

olika värderingar kan istället förekomma parallellt inom en och samma organisation. Som vi 

har sett tidigare menar forskare inom nyinstitutionell teori att organisationsidéer som är ”på 

modet” tenderar att imiteras av organisationer därför att andra organisationer med hög 

legitimitet redan har anammat dem. Vid imitation av idéer kan det dock mycket väl vara så att 

det inte är en hel organisation, utan enbart några avdelningar eller funktioner, som övertar dem. 

Resultatet har kallats för flernormsorganisationer. Ett sådant resultat tenderar att sakta ner 

förändringstakten av organisationer, då det inte rör sig om storskaliga reformer av hela 

                                                           
170 Jonas Grundberg, Historiebruk, globalisering och kulturarvsförvaltning: utveckling eller konflikt?, 1. uppl., 

Institutionen för arkeologi, Univ., Diss. Göteborg: Univ., Göteborg, 2004, s. 60–63. 
171 Se bland andra Hall 2012, s. 79. 
172 Gidlöf 2005, s. 219. 
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organisationer.173 Ett mål som gavs Riksantikvarieämbetet 1998 i deras regleringsbrev visar på 

detta. Riksantikvarieämbetet skulle, enligt målet: 

utföra egna arkeologiska undersökningar som kan vara normbildande i fråga om 

antikvarisk och vetenskaplig kvalitet, relevans och kostnadseffektivitet (min 

kursivering).174 

Ett och samma mål uttrycker här således både kulturprofessionella ambitioner och 

kostnadseffektivitet. Ett annat exempel från samma regleringsbrev är återrapporteringskravet 

om att:  

… redovisa och göra en samlad bedömning av hur man arbetat mot det övergripande 

målet för att öka medvetenheten om kulturarvets betydelse för en demokratisk 

samhällsutveckling.175 

Det långsiktiga målet i citatet ovan – att öka medvetenheten om kulturarvets betydelse för 

demokratin – präglas av en tydlig humanistisk värdering. Däremot förväntas arbetet mot det 

långsiktiga målet att redovisas enligt effektivitets-/rationalitetsbaserade värderingar. Citatet 

ovan är således ett exempel på två parallellt förekommande värderingar. Kulturarvsområdet 

präglas i hög grad av en demokratiseringstanke. Detta kommer till uttryck på en rad olika sätt, 

bland annat i frågor om urval och värdering. Exempelvis är den tidigare idén om att alla grupper 

i samhället ska vara representerade genom urvalet av kulturarv, grundad på en demokratisk 

princip. Likaså har den nyare linjen för urval och värdering en demokratisk grund. I den ska 

alla människor i samhället känna att de kan göra anspråk på det kulturarv som värderas och 

väljs ut inom ramen för det institutionella kulturarvsarbetet. Ett annat sätt som 

demokratiseringstanken kommer till uttryck på är vikten av allas tillgång till kulturarvet, vare 

sig det rör sig om arkivhandlingar eller byggnadsminnen. 

Överlag innehåller myndigheternas regleringsbrev för budgetåret 1998 övervägande 

skrivningar som speglar kulturprofessionella/estetiska värderingar i likhet med exemplet ovan, 

och detta i lika stor utsträckning för alla tre myndigheterna. 1998 står här i stor kontrast till 

2009 och 2015 års regleringsbrev, vars uppdrag och återrapporteringskrav i högre 

utsträckningar behandlar projekt- och samverkansformer som präglas av 

byråkratiska/effektiviseringsmässiga värderingar om att följa upp resultat och utveckla 

verksamhetsprocesser. En möjlig förklaring till den stora skillnaden mellan 1998 års 

regleringsbrev och de efterföljande kan vara att det formaliserade upplägget av 

regleringsbreven hade ändrats däremellan. I det senare upplägget uttrycks nämligen inte 

specifika mål till varje uppdrag och återrapporteringskrav. 

NPM innebär både mentala och praktiska förändringar 

Inom nyinstitutionell teori skiljer man mellan abstrakta och detaljspecifika organisationsidéer. 

Detta har betydelse i översättningen av idéerna. Idéer om till exempel organisationsstyrning 

eller förändring av organisationer kan nämligen vara mer eller mindre färdigpaketerade, så 

                                                           
173 Jacobsen, Thorsvik 2002, s. 465–466. 
174 Statsliggaren 1998 ”Riksantikvarieämbetet”, s. 122–136. 
175 Statsliggaren 1998 ”Riksantikvarieämbetet”, s. 122–136. 
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kallade paketlösningar, eller mer löst sammanhållna och diffusa. I översättningen av idéerna 

påverkar detta i vilken grad organisationerna kan ha inflytande över idéns form och innehåll i 

det specifika sammanhang som varje organisation faktiskt utgör.176 

Kulturen anses vara ett politikområde som har präglats av trendkänslighet och som inte 

har varit främmande för nya idéer. Ett bevis för det brukar sägas vara det sätt kulturpolitiken 

från start byggde in de mest moderna förvaltningsidéerna under dess födelse under 1970-talet. 

Kulturområdets omfamnande av mål- och resultatstyrningen är ett annat.177 Detta trots att 

många frågetecken länge kvarstod, särskilt för hur mätning och uppföljning av kvalitativa 

aspekter skulle åstadkommas. 

NPM kan ses som försök till att ändra, inte bara hur organisationer ska struktureras och 

styras, utan också i hög grad att försöka åstadkomma förändringar på ett mentalt plan. Det är 

därför det kan vara svårt för managementidéer att få igenom förändringar på ett omfattande 

sätt.178 Allt för hastiga förändringar av organisationer kommer alltid att stöta på en tröghet som 

finns naturligt genom de föreställningar och ideologier som finns på plats i en organisation. 

Detta betyder på samma gång att förändringar som redan ligger i linje med en organisations 

etablerade föreställningar om till exempel styrning, också kommer vara enklare att driva 

igenom.179 

Riksantikvarieämbetet (och dess gemensamma historia med Statens historiska museer) 

och Riksarkivet är båda gamla institutioner med hög legitimitet i förvaltningssverige. De bägge 

myndigheterna har således en lång verksamhetshistoria där det har funnits tid att etablera egna 

ideologier och identiteter. I ett nyinstitutionellt perspektiv är en väletablerad ideologi en källa 

till svårföränderlighet. En tydlig ideologi inom en myndighet kan även vara en av anledningarna 

till att medarbetare söker sig till arbetsplatsen, då de kan identifiera sig med de övergripande 

värderingar som präglar myndigheten. Förändringar som påverkar verksamheten i en ny 

riktning, kommer, enligt den nyinstitutionella teorin, då också att motarbetas av de anställda 

som valde sin arbetsplats (eller rent av profession) utifrån dess ideologi.180 Det här är ett 

exempel på att managementstyrning inte kan ses som neutrala aktiviteter, utan att de i högsta 

grad är värderingsbaserade. Förändringar i linje med till exempel NPM sker nämligen på en 

arena där det redan existerar värderingar av hur verksamheten ska skötas, styras och vad som 

är dess syfte. 

  

                                                           
176 Johansson 2002, s. 105–107. 
177 Jacobsson 2014, s. 124–126. 
178 Montin, Bergström, Klausen, Ståhlberg (red.) 1998, s. 190. 
179 Pierre, Sundström (red.) 2009, s. 13. 
180 Svensson, Tomson (red.) 2016, s. 30–31. 
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AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

I det här avslutande kapitlet knyts uppsatsens syfte och frågeställningar samman med slutsatser 

från undersökningen. Vidare lämnas några kortare funderingar över möjliga uppslag för vidare 

forskning. 

Syftet med föreliggande uppsats har varit att undersöka hur NPM har tolkats och omsatts 

inom den svenska kulturarvsförvaltningen från 1990-talet till idag. Frågeställningarna för 

uppsatsen har varit följande (där den första har varit en övergripande frågeställning): 

- Vilket inflytande har NPM haft på den svenska kulturarsförvaltningen på nationell nivå 

sedan 1990-talet? 

- Hur har användningen av NPM i styrningen av kulturarvsförvaltningen motiverats? 

- Vilka nya former av styrning och kontroll av kulturarvsfrågorna har regeringen 

kommunicerat? 

- Vilka uttryck har de nya formerna av styrning tagit för centrala myndigheter? 

- I vilka avseenden har NPM inte påverkat kulturarvsförvaltningen i samma utsträckning 

som inom andra sektorsområden i den offentliga förvaltningen? 

Sammanfattande slutsatser 

En ny syn på styrningen av kulturarvsförvaltningen 

Undersökningen visar att NPM framför allt har påverkat styrningen av kulturarvsförvaltande 

myndigheter på ett idémässigt plan. Förändringen har inneburit att en rationell syn har 

applicerats på kulturarvsförvaltningen. Flera aspekter av NPM låg när de först kom redan i linje 

med befintliga strukturer i förvaltningssverige. Vissa idéer i linje med NPM, exempelvis 

renodling av myndigheters roller och ansvar, präglade redan den svenska statsförvaltningen. 

Det kan argumenteras för att vissa fenomen, som exemplet här ovan, därför snarare bör ses som 

en del i en större förvaltningspolitisk utveckling, än som direkt influerat av NPM. Säkerligen 

förstärktes dock dessa idéer i och med NPM stora genomslag i den offentliga sektorn. 

Kulturområdet har i tidigare forskning pekats ut som ett politikområde som har varit 

särskilt villigt att anpassa sig till nya idéer. NPM är ett paket av reformidéer som utlovar ökad 

rationalitet i myndighetsstyrningen. Löftena om rationalitet passade därför bra samman med 

kultur- och kulturarvsområdets svårigheter att mäta och värdera den egna verksamheten. Under 

2000-talet visade sig detta genom att de undersökta myndigheterna i sina instruktioner fick nya 

uppgifter med krav på att mäta, följa upp och återrapportera. 

Det som i undersökningsmaterialet kan identifieras som medvetna förändringar i 

styrningen i linje med NPM är mål- och resultatstyrningen. Förändringen gäller dock inte för 

enbart kulturarvsområdet. Mål- och resultatstyrningen bottnar i en idé om rationalitet, vilken 

ska ses som motsatsen till synen på politikens eller tjänstemännens nyckfullhet. Ökad 

rationalitet i förvaltningen är, med denna syn, istället möjligt att skapa med hjälp av 

uppföljningar som beskriver effekter och utveckling över tid. Idén om rationalitet innebär 

vidare att det är möjligt att överhuvudtaget mäta och kvantifiera kulturarvsarbete. Sådan 

verksamhet skiljs alltså i grunden inte från exempelvis sjukvård eller polisverksamhet.  
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Även idén om att det finns en kundgrupp kopplad till kulturarvsförvaltningen kan ses 

som en del av NPM. Kundfokuseringen gör sig gällande oavsett förvaltningsområde, och 

därmed behövs även för kulturarvsförvaltningens del att verksamheten bli mer utåtriktad, och 

att kommunikativa funktioner inom myndigheterna förstärks. 

Balansgång mellan principen om armlängds avstånd och uppdragsstyrning 

Patrik Hall har använt begreppet ”politiserade myndigheter” för att beskriva myndigheter som 

har knutits nära regeringen genom bland annat detaljerade krav på återrapportering. Detta 

krockar dock med såväl mål- och resultatstyrningens idé som den i regeringsformen uttryckta 

principen om att regeringen ska bedriva politik på armlängds avstånd från förvaltningen. Frågan 

om armlängds avstånd har varit viktig, rent av en hörnsten, för kultur- och kulturarvspolitiken 

allt sedan den formades i mitten av 1970-talet. Den starka så kallade museidebatten i pressen, 

som startade under hösten 2016 (och som fortgår alltjämt), och den nya museilagens särskilda 

bestämmelse om armlängds avstånd, är ett par exempel som visar på ett fortsatt starkt stöd för 

den dualistiska idén om uppdelning av politik och utförande.181 

För de undersökta myndigheterna har antalet uppdrag och återrapporteringskrav i 

instruktioner och regleringsbreven successivt minskat mellan budgetåren 1998 och 2015. 

Instruktionerna och regleringsbreven kan på det stora hela inte heller anses vara särskilt 

detaljerade. Två undantag går dock att se. Dessa är dels Riksarkivets instruktion, då styrningen 

av myndigheten organisationsmässigt får anses vara detaljerad. Det andra undantaget är 1998 

års regleringsbrev för Riksantikvarieämbetet, vilket innehöll en omfattande mängd uppdrag och 

återrapporteringskrav. Den stora mängden var dock ingenting som höll i sig i efterföljande 

regleringsbrev. Statens historiska museer har i stor utsträckning saknat mål och 

återrapporteringskrav från regeringshåll, trots att synen på museiområdets roll och ansvar som 

otydlig har varit en följetång i regeringens utredningar och propositioner. 

Riksantikvarieämbetet skulle 1998 kunna förstås som en politiserad myndighet. Det går 

utanför den här undersökningen att besvara, men intressant vore att studera äldre regleringsbrev 

än 1998 för att se om mängden uppdrag för 1998 var typisk för Riksantikvarieämbetets 

regleringsbrev vid den här tiden, eller om det får ses som ett undantag. Baserat på 

undersökningsresultatet framstår Statens historiska museer i högre grad vara en 

”produktionsmyndighet” än en politiserad sådan. Myndigheten omfattas till exempel under 

2000-talet överhuvudtaget inte av uppdragsstyrningen. Regeringen ger inte heller myndigheten 

några specifika verksamhetsmål. Kanhända kommer detta förhållande att förstärkas i och med 

att Riksantikvarieämbetet med dess nya uppdrag i framtiden kommer att spela en viktig roll på 

museiområdet. 

Det vi kan utläsa av dels undersökningsresultatet, dels tidigare forskning om politiserade 

myndigheter, är således att managementmodellen NPM i slutet av 1990-talet fyllt det 

armlängdslånga avstånd som hållits (åtminstone ambitionsmässigt) mellan regeringen och 

myndigheter i form av mål- och resultatstyrning. Mål- och resultatstyrningen har i sin tur 

motverkat principen om åtskilda instanser för politik och utförande. Däremot syns i 

undersökningens resultat inte några tendenser till att regeringen detaljstyr innehållet i 

                                                           
181 En stor del av museidebatten i pressen handlade om tilltro till och utrymme för medarbetares kompetens och 

expertkunskaper. Debattinläggen behandlade medarbetare vid kulturarvsinstitutioner i allmänhet och museer i 

synnerhet. Se: Svenska Dagbladet, Museidebatten, http://www.svd.se/om/museidebatten (2016-11-18). 
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myndigheternas verksamhet. Styrningen gör sig istället gällande i frågor om inriktning för 

verksamheten, eller vilka aktörer som myndigheterna ska samverka med. För 

kulturarvsförvaltningen är det särskilt en aspekt där principen om armlängds avstånd är viktig. 

Det är i fråga om urval och värdering (till exempel för bevarandeinsatser och utställningar). De 

tre studerade myndigheterna styrs av regeringen inte sällan genom att grundläggande 

värderingar (som demokrati, tillgänglighet eller delaktighet) anger målen för verksamheten. Jag 

menar att det dock är en skillnad i att styra kulturarvsförvaltningen genom att använda sådana 

värderingar i målformulerandet och att blanda sig i urvals- och värderingsfrågor. Eftersom urval 

och värdering är kulturarvsförvaltningens själva kärna, skulle en inblandning i de frågorna på 

allvar innebära ett avsteg från principen om armlängds avstånd, medan styrning genom 

grundläggande värderingar är, menar jag, att bedriva kulturarvspolitik. 

Kulturprofessionella värderingar existerar parallellt med NPM 

Formuleringarna i de övergripande mål som kulturarvsförvaltningen har att förhålla sig till, 

ligger långt från NPM:s fokus på rationalitet och effektivitet. Istället präglas de alla i hög grad 

av kulturprofessionella och humanistiska värderingar. Dessa värderingar står sig även starkt i 

myndigheternas instruktioner och regleringsbrev. En anledning till detta kan vara bildandet av 

kulturarv som organisatoriskt fält. Under 1990-talet och tidigt 2000-tal ägde olika händelser 

och förändringar rum som sammantaget bidrog till att föra myndigheter med ansvar för 

kulturmiljö, arkiv och museer närmare varandra. Kulturarv utvecklades under den tidsperioden 

till att bli ett förvaltningsområde att räkna med, då kulturarv inte längre utgjorde en särställd 

sektorsfråga, utan kunde kopplas samman med såväl sysselsättningsåtgärder som regional 

tillväxtpolitik. Genom tillkomsten av kulturarv som organisatoriskt fält har tidigare enskilda 

frågor alltså inkluderats i ett angeläget politikområde. De traditionella kulturprofessionella och 

humanistiska värderingarna som vart och ett av sektorsområdena har tagit med sig in i det 

organisatoriska fältet, verkar enbart ha stärkt förekomsten av desamma. 

Vid sidan av de starka kulturprofessionella/humanistiska värderingarna i 

kulturarvsförvaltningen har det sedan tidigt 1990-tal tillkommit rationalitets- och 

effektivitetsbaserade värderingar i form av NPM. Dessa värderingar kommer framför allt 

tillkänna genom återkommande krav på återrapportering och ibland även i form av en större 

mängd regeringsuppdrag. Baserat på uppsatsens undersökningsresultat vill jag mena att de 

kulturprofessionella och humanistiska värderingarna i regeringens styrning av 

kulturarvsförvaltningen aldrig har försvunnit, men däremot kombinerats med en stor tilltro till 

mål- och resultatstyrningens rationalitet. 

Frågor för vidare forskning 

Under arbetets gång har frågor väckts som ligger utanför den här uppsatsen att undersöka 

vidare. Föreliggande uppsats har fokuserat på regeringens styrning av kulturarvsförvaltande 

myndigheter. Även om vissa teoretiska avstickare har gjorts för att skapa förståelse för en 

förvaltningspolitisk utveckling i samhället i stort, har det material som har legat till grund för 

undersökningen varit regeringens styrdokument gentemot myndigheterna. Vidare forskning där 

styrningsfrågor och managementmodeller studeras ur ett kulturarvsperspektiv, skulle kunna 

bidra med en verksamhetsinriktad och inomorganisatorisk ingång till ämnesområdet. Frågor 
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som har väckts under arbetet med den här uppsatsen är bland annat hur NPM har tolkats, omsatts 

och påverkat myndighetsinterna styrningsprocesser. Värdefullt vore därutöver att få ökad 

kunskap om andra managementidéer än NPM påverkar, eller rent av har övertagit rollen som 

förhärskande managementidé, i kulturarvsförvaltningen. Är kulturarvsförvaltningen måhända 

redan på väg bort från idéer om rationalitet och effektivitet? En sista och mer framåtblickande 

frågeställning som lämpar sig för vidare forskning är vad kulturarvssektorn är i behov av 

styrningsmässigt för att kunna leva upp till sitt förvaltningsuppdrag. 

 

  



62 
 

KÄLLOR OCH LITTERATUR 

 

Otryckta källor 

Muntlig källa 

Hartman, Laura, Tillitsdelegationens ordförande och docent i nationalekonomi, ”Mer 

tillitsbaserad styrning”, seminarium Förvaltningsakademin, Södertörns högskola, 

Flemingsberg, 2017-02-09. 

 

Tryckta källor och litteratur 

Alford, John, O’Flynn, Janine, “Making Sense of Public Value: Concepts, Critiques and 

Emergent Meanings”, International Journal of Public Administration, 32:3–4, 2009, 

s. 171–191. 

Almqvist, Roland M., New public management: NPM: om konkurrensutsättning, kontrakt och 

kontroll, 1. uppl., Liber, Malmö, 2006. 

Carnegie, Garry D., Wolnizer, Peter W., “Enabling accountability in museums”, Accounting, 

Auditing and Accountability Journal, 9:5, 1996, s. 84–99. 

Czarniawska-Joerges, Barbara, Reformer och ideologier. Lokala nämnder på väg, Bokförlaget 

Doxa, Lund, 1988. 

Dahler-Larsen, Peter, The evaluation society, Stanford Business Books, ett imprint av Stanford 

University Press, Stanford, California, 2012. 

Ekonomistyrningsverket, Resultat och styrning i statsförvaltningen, Stockholm, 2007. 

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena (red.), 

Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2012. 

Gidlöf, Leif, ”Informationsfrihet eller historiedidaktik: arkivens kulturarvsbevarande roll i egna 

och andras ögon”, Kulturarvens dynamik: det institutionaliserade kulturarvets 

förändringar, Aronsson, Peter, Hillström, Magdalena (red.), Tema Kultur och 

samhälle, Campus Norrköping, Linköpings universitet, Norrköping, 2005, s. 218–229. 

Grundberg, Jonas, Historiebruk, globalisering och kulturarvsförvaltning: utveckling eller 

konflikt?, 1. uppl., Institutionen för arkeologi, Univ., Diss. Göteborg: Univ., Göteborg, 

2004. 

Grundberg, Jonas, Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag: en introduktion till 

kulturarvsförvaltningens teori och praktik, 1. uppl., Institutionen för arkeologi, 

Göteborgs universitet, Göteborg, 2000. 

Hall, Patrik, Makten över förvaltningen: förändringar i politikens styrning av svensk 

förvaltning, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2015. 

Hall, Patrik, Managementbyråkrati: organisationspolitisk makt i svensk offentlig förvaltning, 

1. uppl., Liber, Malmö, 2012. 



63 
 

Hooper, Keith, Kearins, Kate, Green, Ruth, “Knowing ’the price of everything and the value of 

nothing’: Accounting for heritage assets”, Accounting, Auditing and Accountability 

Journal, 18:3, 2005, s. 410–433. 

Ivarsson Westerberg, Anders, Nilsson, Torbjörn (red.), Den mångsidiga staten, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2016. 

Jacobsen, Dag Ingvar, Thorsvik, Jan, Hur moderna organisationer fungerar, 2., [rev. uppl.], 

Studentlitteratur, Lund, 2002. 

Jacobsson, Bengt, Kulturpolitik: styrning på avstånd, Studentlitteratur, Lund, 2014. 

Johansson, Roine, Nyinstitutionalismen inom organisationsanalysen: en skolbildnings 

uppkomst, spridning och utveckling, Studentlitteratur, Lund, 2002. 

Johansson, Tove-Lia, Olsson, Caroline, Riksantikvarieämbetet – Identifieringen av balanserat 

styrkort i en offentlig verksamhet, examensarbete för magisterexamen vid Institutionen 

för redovisning och finansiering, Handelshögskolan i Stockholm, 2010. 

Lindqvist, Katja, ”Effects of Public Sector Reforms on the Management of Cultural 

Organizations in Europe”, International Studies of Management & Organization, 42:2, 

2012, s. 9–28. 

Montin, Stig, Bergström, Tomas, Klausen, Kurt Klaudi, Ståhlberg, Krister (red.), New public 

management i Norden: nye organisations- og ledelseformer i den decentrale 

velfærdsstat, Odense Universitetsforlag, Odense, 1998. 

Moore, Mark H., Creating public value: strategic management in government, Harvard 

University Press, Cambridge, Mass., 1995. 

Moore, Mark H., Recognizing Public Value, De Gruyter, Berlin, 2013. 

Pierre, Jon, Sundström, Göran (red.), Samhällsstyrning i förändring, 1. uppl., Liber, Stockholm, 

2009. 

Premfors Rune, Ehn Peter, Haldén Eva, Sundström, Göran, Demokrati och byråkrati, 

Studentlitteratur, Lund, 2009. 

Proposition 1974:28. Kungl. Maj:ts proposition angående den statliga kulturpolitiken. 

Proposition 1986/87:99. Ledning av den statliga förvaltningen. 

Proposition 1987/88:150. Med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 

1988/89, m.m. (kompletteringsproposition). 

Proposition 1996/97:3. Kulturpolitik. 

Proposition 2012/13:96. Kulturmiljöns mångfald. 

Proposition 2016/17:116. Kulturarvspolitik. 

Regeringskansliet, Kulturdepartementet Ku10.007, Styrning av myndigheter och institutioner 

inom kulturdepartementets område. Rapport juni 2010, XGS Grafisk Service, 2010. 

Regleringsbrev Ku2008/2172/SAM. Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens 

historiska museer. 

Regleringsbrev Ku2009/1275/KT. Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende 

Riksantikvarieämbetet. 



64 
 

Regleringsbrev Ku2009/1863/KT. Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Riksarkivet 

och landsarkiven. 

Regleringsbrev Ku2014/2121/RFS. Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Riksarkivet. 

Regleringsbrev Ku2014/2121/RFS. Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens 

historiska museer. 

Regleringsbrev Ku2015/02429/KL. Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende 

Riksantikvarieämbetet. 

Riksantikvarieämbetet, Agenda kulturarv: slutrapport, Riksantikvarieämbetets förlag, 

Stockholm, 2004. 

Saz-Carranza, Angel, “The Quest for Public Value”, Public Administration Review, 72:1, 2012, 

s. 152–153. 

Scott, Carol A., “Searching for the ‘public’ in Public Value: arts and cultural heritage in 

Australia’, Cultural Trends, 19:4, 2010, s. 273–289. 

SOU 1965:10. Antikvarieutredningen. Antikvitetskollegiet. Centralorgan för svensk 

kulturminnesvård: betänkande. 

SOU 1972:66. Kulturrådet. Ny kulturpolitik: betänkande. 

SOU 1994:51. Museiutredningen. Minne och bildning. Museernas uppdrag och organisation: 

betänkande. 

SOU 1995:84. Kulturutredningen. Kulturpolitikens inriktning: slutbetänkande. 

SOU 2002:78. Arkivutredningen. Arkiv för alla – nu och i framtiden: betänkande. 

SOU 2007:75. Styrutredningen. Att styra staten – regeringens styrning av sin förvaltning. 

SOU 2009:16. Kulturutredningen. Betänkande av kulturutredningen. 

SOU 2010:11. Kultursamverkansutredningen. Spela samman – en ny modell för statens stöd till 

regional kulturverksamhet. 

SOU 2012:37. Kulturmiljöutredningen. Kulturmiljöarbete i en ny tid: betänkande. 

Statsliggaren 1998, ”Riksantikvarieämbetet”, Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund 

och fritid, Fritze, Stockholm, 1998, s. 122–136. 

Statsliggaren 1998, ”Riksarkivet och landsarkiven”, Utgiftsområde 17. Kultur, medier, 

trossamfund och fritid, Fritze, Stockholm, 1998, s. 101–108. 

Statsliggaren 1998, ”Statens historiska museer”, Utgiftsområde 17. Kultur, medier, 

trossamfund och fritid, Fritze, Stockholm, 1998, s. 139–145. 

Sundström, Göran, ”Strategisk styrning bortom NPM”, Statsvetenskaplig tidskrift, 118:1, 2016, 

s. 145–171. 

Svensson, Jenny, Tomson, Klara (red.), Kampen om kulturen: idéer och förändring på det 

kulturpolitiska fältet, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016. 

Talbot, Colin, “Public Value – The Next ‘Big Thing’ in Public Management?”, International 

Journal of Public Administration, 32:3–4, 2009, s. 167–170. 



65 
 

Thomson, Kerstin, Holmgren, Mikael, Mårtensson Caicedo, Maria, “The Quest for Public 

Value in Swedish Museum Transition”, Public Value Management, Measurement and 

Reporting, Salvatore, Russo (red.), Emerald, Bingley, U.K., 2014, s. 105–128. 

Trulsson, Nina, Kvalitet, konkurrens och kollektiva värden i kulturmiljövården – 

förutsättningar för arkeologisk förmedling, examensarbete för masterexamen inom 

ABM-masterprogrammet, Lunds universitet, 2014. 

Vedung, Evert, “Four Waves of Evaluation”, Evaluation, 16:3, 2010, s. 263–277. 

Vestheim, Geir, “Democratic Aspects of Heritage Policy”, Heritage, democracy and the public: 

Nordic approaches, Guttormsen, Torgrim Sneve, Swensen, Grete (red.), Ashgate, 

Farnham, Surrey, England, 2016, s. 259–270. 

Zan, Luca, Bonini Baraldi, Sara, Lusiani, Maria, Shoup, Daniel David, Ferri, Paolo, Onofri, 

Federica, Managing Cultural Heritage: An International Research Perspective, 

Routledge, London och New York, 2016. 

 

Elektroniska källor 

Génetay, Cissela, Lindberg, Ulf, Plattform Kulturhistorisk värdering och urval: grundläggande 

förhållningssätt för arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla 

kulturarvet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, version 2015-01-19 (2017-04-03). 

Regeringskansliet Ku2010/1396/KV, En analysmyndighet på kulturområdet: promemoria, 

Kulturdepartementet, 2010, 

http://www.regeringen.se/49bb9e/contentassets/4c0b06aca42c4359a66d1dec37a75df

9/pm-om-analysmyndighet-ku20101396kv (2017-05-19). 

Statskontoret, Myndighetsanalys av Riksarkivet, 2017:4, 

http://www.statskontoret.se/nyheter/myndighetsanalys-av-riksarkivet (2017-03-16). 

Svenska Dagbladet, Museidebatten, http://www.svd.se/om/museidebatten (2016-11-18). 

 

Författningar 

SFS 1974:152 Kungörelse om beslutad ny regeringsform. 

SFS 1990:782 Arkivlag. 

SFS 1991:731 Förordning med instruktion för Riksarkivet. 

SFS 1995:679 Förordning med instruktion för Riksarkivet. 

SFS 1997:1171 Förordning med instruktion för Riksantikvarieämbetet. 

SFS 1997:1172 Förordning med instruktion för Statens historiska museer. 

SFS 2000:605 Förordning om årsredovisning och budgetunderlag. 

SFS 2007:1179 Förordning med instruktion för Riksarkivet. 

SFS 2007:1180 Förordning med instruktion för Statens historiska museer. 

SFS 2007:1184 Förordning med instruktion för Riksantikvarieämbetet. 



66 
 

SFS 2009:1593 Förordning med instruktion för Riksarkivet. 

SFS 2014:1079 Förordning med instruktion för Statens historiska museer. 

SFS 2014:1585 Förordning med instruktion för Riksantikvarieämbetet. 

 

Webbplats 

Regeringen, 2016-02-16, ”Offentlig sektor ska styras med tillit som utgångspunkt”, 

http://www.regeringen.se/artiklar/2016/02/offentlig-sektor-ska-styras-med-tillit-som-

utgangspunkt/ (2016-12-04). 

http://www.regeringen.se/artiklar/2016/02/offentlig-sektor-ska-styras-med-tillit-som-utgangspunkt/
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/02/offentlig-sektor-ska-styras-med-tillit-som-utgangspunkt/

	Framsida Lisa W. af Edholm
	Abstract Lisa W. af Edholm
	Innehållsförteckning Lisa W. af Edholm
	Huvuddokument Lisa W. af Edholm

