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Figurförteckning 

Figur 1: Antal beviljade och avslagna stiftsprojektansökningar inför 2013 fördelade 
per stift. 

Figur 2: Antal stiftsprojektansökningar inför 2013 fördelade på objektstyp och stift. 

Figur 3: Antal stiftsprojektansökningar inför 2013 fördelade på åtgärd och stift.  

Figur 4: Antal beviljade och avslagna stiftsprojektansökningar inför 2014 fördelade 
per stift.  

Figur 5: Antal stiftsprojektansökningar inför 2014 fördelade på objektstyp och stift.  

Figur 6: Antal stiftsprojektansökningar inför 2014 fördelade på åtgärd och stift.  

Figur 7: Antal beviljade och avslagna stiftsprojektansökningar inför 2015 fördelade 
per stift.  

Figur 8: Antal stiftsprojektansökningar inför 2015 fördelade på objektstyp och stift.  

Figur 9: Antal stiftsprojektansökningar inför 2015 fördelade på åtgärd och stift.  

Figur 10: Antal beviljade och avslagna stiftsprojektansökningar inför 2016 
fördelade per stift.  

Figur 11: Antal stiftsprojektansökningar inför 2016 fördelade på objektstyp och 
stift.  

Figur 12: Antal stiftsprojektansökningar inför 2016 fördelade på åtgärd och stift.  
  



 7 

Förkortningsförklaring 

AHD – Authorized Heritage Discourse. 

KAE – Kyrkoantikvarisk ersättning. 

KML – Kulturmiljölag (1988:950). 

PHS – Svenska kyrkans projekthanteringssystem. 

RAÄ – Riksantikvarieämbetet. 
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Inledning 

Kulturarv kan beskrivas på många olika sätt, men de flesta kan nog hålla med om 
att oavsett vad det består av är det någonting som vi alla inte bara bör ha tillgång 
till, utan även rätt till. Kulturarv kan vara lokala, regionala, nationella eller 
internationella. Det kan också betraktas som något universellt och orelaterat till 
platsbundenhet. Kulturarv tillgängliggörs genom olika institutioner, och det är av 
erkänd vikt. Statliga pengar går till dess bevarande och tillgängliggörande, och 
privatpersoner skänker donationer till olika organisationer för dess främjandes 
skull. 

Idag har det kyrkliga kulturarvet en särställning inom den svenska 
kulturmiljövården som en följd av Svenska kyrkans forna relation med staten. Detta 
genom en stark skyddslagstiftning och möjlighet till ekonomisk ersättning som inte 
möjliggörs i samma utsträckning för andra kategorier av det som klassas som 
kulturarv. Frågan om vad kyrkligt kulturarv är kan med all rätt diskuteras, men det 
som definierar begreppet i en värld av värderingar, åsikter och prioriteringar är det 
som preciseras i Kulturmiljölagens (KML) fjärde kapitel: de kyrkobyggnader, 
kyrkotomter eller begravningsplatser uppförda och tillkomna före utgången av år 
1939, samt kyrkliga inventarier tillhörande kyrkobyggnad, annan kyrklig byggnad, 
kyrkotomt eller begravningsplats.1 Detta skydd innebär att samtliga förändringar är 
tillståndspliktiga och kräver godkännande från länsstyrelsen. Det innebär också att 
det kyrkliga kulturarvet förvaltas av Svenska kyrkan, tillsammans med ett 
överinseende av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) som den centrala myndigheten för 
frågor som rör kulturmiljö och kulturarv.  

Det som definieras i lagen är det som kallas kyrkliga kulturminnen. Detta blir 
underordnat begreppet kyrkligt kulturarv, som är vidare i sin definition och används 
fortsättningsvis i uppsatsen för att prata om det kulturarv som är kopplat till Svenska 
kyrkan utöver det som lagen täcker. Dessa begrepp används i fortsättningen med 
följande skillnad: Kyrkliga kulturminnen är det som skyddas enligt 4 kap. KML, 
medan kyrkligt kulturarv är ett större begrepp som involverar kyrkliga 
kulturminnen, men åsyftar även immateriella värden kopplade till kulturminnena. 
Dessa värden är bland annat kyrkliga traditioner, kyrkohistoria och det kyrkliga 
bruket. De kyrkliga kulturminnena besitter inte endast materiella värden, men vid 
användning av begreppet åsyftas det som är direkt skyddat av 4 kap. KML.  

Det kyrkliga kulturarvet är Sveriges största sammanhållna kulturarv, men 
bevarandet löper stora risker då det traditionella användandet av kyrkorummet har 
sjunkit i samma takt som medlemsutträdandet ur Svenska kyrkan har ökat.2 Förutom 
detta tillkommer även att flera landsbygdskyrkor står tomma, inomhusklimatet är 
                                                
1 SFS (1988:950) Kulturmiljölag. 
2 Svenska kyrkans hemsida > Internationellt arbete > Kyrkan i siffror [2016-05-10]. 
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fluktuerande, obehagligt och till och med skadligt för kyrkobyggnaden och dess 
inventarier, och i många fall lider församlingarna av en brist på ekonomiska 
tillgångar. Men trots att det finns fall där avkristnande av kyrkorna har varit den 
slutgiltiga lösningen minskar inte intresset för det kyrkliga kulturarvet inom varken 
akademien eller det yrkesverksamma fältet, varav det senare syns på efterfrågan av 
kyrkoantikvarier på flera olika arbetsplatser, allt från privata till statliga. Flera 
forskningssatsningar har tillkommit de senaste åren vid svenska lärosäten, 
exempelvis Göteborgs universitet och Uppsala universitet främst inom ämnena 
kulturvård och konstvetenskap. Svaret på frågan om varför det är aktuellt kan 
formuleras i sin korthet: Nya förutsättningar för förvaltningen innebär nya problem, 
som i sin tur kräver nya lösningar. I tider av omstrukturering är det lämpligt att 
ifrågasätta hur en verksamhet har varit och hur framtiden kan komma att bli för att 
på olika sätt optimera möjligheter och i bästa möjliga mån kunna minimera reella 
risker. Den på senare år tillkomna problematiken som till stor del, om inte till och 
med störst del, beror på separationen mellan kyrka och stat tvingar förvaltningen av 
det kyrkliga kulturarvet att utvecklas på grund av förändrade ekonomiska 
förutsättningar.  

Att det finns ett otvivelaktigt intresse från akademien och den yrkesverksamma 
kulturmiljövården är i sig inte skäl nog för ett bevarande. Och i detta fall är det 
snarare andra samhällsaktörer och faktorer som är en anledning till varför forskning 
och professionen behövs och är aktiv inom området. Om inte allmänhetens aktiva 
intresse ökar kommer fler kyrkor att behöva ställas av, byggas om eller till med 
avkristnas och säljas. Många har ett passivt intresse och nyttjar endast kyrkans 
lokaler vid traditionella högtider eller ceremonier. En stor del av problemet är även 
den demografiska utvecklingen, vilket är en starkt ökad inflyttning till städerna. Ett 
minskat befolkningsantal leder på sikt till fler kyrkobyggnader än församlingar, och 
man uppnår vad som kallas ”kyrklig övertalighet”.3  

 Idag sker avkristnande och försäljning av det kyrkliga kulturarvet i ett 
behärskat men allt stegrande tempo. Men utan nämnvärda förändringar på någon 
nivå inom förvaltningen kommer detta med all säkerhet att öka. Det finns med andra 
ord reella risker för en förlust, eller åtminstone splittring och uppdelning, av denna 
del av det betydande nationella kulturarvet. Om inte yrkesverksamma 
byggnadsantikvarier och andra i rollerna som beslutsfattare och rådgivare inom 
yrkesfältet kan argumentera för och bidra till ett ökat intresse för det kyrkliga 
kulturarvet är risken stor att förlusten kommer att ske både i ökad takt och i större 
utsträckning än nödvändigt.  

Eftersom bevarande av det kyrkliga kulturarvet ses som en nationell 
angelägenhet får Svenska kyrkan varje år en statlig ersättning som stöd till och 
kompensation för de kyrkoantikvariska åtgärder som de ansvarar för. Ersättningen, 

                                                
3 Översyn av regelverket om de kyrkliga kulturminnena. Redovisning av Ku2013/1343/KA, [2016-05-01], s. 
28–29. 
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som benämns som kyrkoantikvarisk ersättning (KAE), fördelas mellan stiften av 
Svenska kyrkan centralt och baseras på tidigare givna anslag, ramansökningar som 
är baserade på vård- och underhållsplaner upprättade av församlingarna, samt antal 
kvadratmeter skyddad kyrka. Ersättningen finns till för så kallade kulturhistoriskt 
motiverade överkostnader, vilket innebär de extra kostnader som tillkommer för att 
bevara kulturminnenas kulturvärden. En stor del av ersättningen går till själva 
kyrkobyggnaderna eftersom de är mest kostsamma att underhålla. En viss del av 
KAE finns även för stiften att söka för särskilda projekt, så kallade stiftsprojekt. 
Dessa finns till för att underlätta för församlingarnas och stiftens arbete med vården 
av det kyrkliga kulturarvet, i många fall där stiftets egen organisation inte räcker 
till. Stiftsprojekten skiljer sig även från den övriga tilldelningen av KAE inom 
ramen för vilka kulturhistorisk motiverade kostnader som det blir beviljat för. De 
täcker endast en mindre del av den totala summan på 460 miljoner kronor som KAE 
uppgår till, men når upp mot ca 30 miljoner kronor per år. 

Varken fördelningen eller användningen av KAE har varit problemfri, vilket 
bland annat har visat sig i att vissa församlingar inte har nyttjat den summa som de 
blivit beviljade. Detta beror inte nödvändigtvis på bristande kompetens hos 
anställda, utan snarare på att KAE inte kan beviljas för att täcka 100 procent av 
summan för ett projekt eller en åtgärd. Församlingarna, eller stiften om det gäller 
ett stiftsövergripande projekt, behöver själva stå för resten av kostnaden, vilket 
varierar procentuellt beroende på vilken typ av åtgärd det gäller. På grund av de 
försämrade ekonomiska förutsättningarna har beviljade åtgärder behövt åsidosättas, 
även om arbetena är ur antikvariskt perspektiv mycket angelägna. 

Detta är ett exempel på att KAE är en nödvändighet för en fortsatt förvaltning 
av det kyrkliga kulturarvet i Svenska kyrkans regi. Eftersom de kyrkliga 
kulturminnena är skyddade enligt svensk lag och förvaltningen av dem 
tillhandahåller ett årligt statligt bidrag är det tydligt att Svenska kyrkan och den 
svenska staten har ett gemensamt bevarandemål i frågan. Men det är också tydligt 
att det finns stora svårigheter för kulturmiljövården att överkomma. 

Syfte och frågeställningar 
Som ovan formulerat tjänar stiftsprojekten till att underlätta för församlingarnas och 
stiftens arbete. De är övergripande på stiftsnivå, och möjliggör projekt som är för 
stora för församlingarnas egna organisationer att klara av. Detta innebär att de 
skiljer sig från andra projekt och den kontinuerliga vård som KAE i övrigt kan gå 
till, eftersom det är begränsat till långsiktiga vård- och underhållsplaner tillhörande 
församlingarna. Stiftsprojekten står för en mindre del av den totala årliga summan 
KAE som fördelas i landet, varför studiet av dessa möjliggör både en överskådlig 
helhetsbild och en närstudie av projekten. Avsikten med studien är att studera 



 11 

fördelningen i landet genom dessa projekt, vilket till stor del inkluderar den 
kategorisering som sker av projekten i Svenska kyrkans projekthanteringssystem.   

Att ifrågasätta varför det finns vissa traditioner och praktiker inom ett fält är 
viktigt för en positiv utveckling, varför det finns en poäng med att studera både 
stiftsprojekten och tilldelningen av KAE. Svenska kyrkan har i flera rapporter 
presenterat statistik över användningen av KAE, vilket också 
Riksantikvarieämbetet har gjort baserat på underlag tillhandahållet från Svenska 
kyrkan. Vad KAE fördelas till ska utgå från det statliga underlag bestående av regler 
och riktlinjer som existerar. Utifrån detta har Svenska kyrkan även formulerat 
villkor och handböcker till stöd för fördelningen av KAE. 

Syftet med undersökningen kan delas upp i två grenar: Det ena syftet är att 
belysa stiftsprojektens kategoriindelning genom att statistiskt visa till vilka stift, 
objektstyper och åtgärdskategorier som registrerats i Svenska kyrkans 
projekthanteringssystem. Det andra syftet är att analysera och diskutera de 
bakomliggande motiveringarna och värderingarna till varför den kyrkoantikvariska 
ersättningen beviljas för vissa projekt, hur befogat det är att en viss del av 
ersättningen går till dessa projekt och fördelningens korrelation med gällande 
statliga riktlinjer. 

För att uppnå det formulerade syftet besvaras följande frågeställningar: 

•! Hur fördelas kyrkoantikvarisk ersättning till olika stiftprojekt?  

•! Hur ser fördelningen ut geografiskt, per objekt och typ av åtgärd? 

•! Stämmer projektens kategoriseringar överens med deras faktiska karaktär? 

•! Hur korresponderar fördelningen till stiftprojekt med syftet och målet med 
kyrkoantikvarisk ersättning? Stämmer det överens med statliga riktlinjer? 

Disposition 
I den resterande delen av inledningen presenteras forskning inom främst 
disciplinerna kulturvård och konstvetenskap, vilka är de två forskningsområden 
som har publicerat störst andel forskning av hög relevans både för denna uppsats 
och för kulturmiljövården i stort. Skillnaden på kyrkliga kulturminnen och kyrkligt 
kulturarv har gjorts i uppsatsens inledning, men definitioner av begreppet kulturarv 
följer tillsammans med forskningsläget.  

Nästkommande del presenterar de teoretiska utgångspunkter som används i 
analysen av materialet. En av de två centrala författarna är Michel Foucault, med 
hänseende till hans idéer kring diskurs- och maktbegreppen. Foucaults idéer har 
blivit kritiserade från många håll, vilket även tas upp här. Den andra centrala 
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författaren är Laurajane Smith som dels tillskriver sig Foucaults diskursbegrepp, 
och dels resonerar och diskuterar begreppet och betydelsen av kulturarv. 
Inledningskapitlet avslutas med hur studien har gått till med avseende till använt 
material och använda metoder, samt vilka avgränsningar som har gjorts. 

I nästföljande kapitel presenteras de styrdokument som reglerar både vården av 
det kyrkliga kulturarvet och användningen av KAE. Här presenteras även de mest 
centrala av de rapporter som har tagits fram med hänseende till KAE, samt hur 
fördelningsprocessen går till och vilka aktörer som är inblandade. Resultaten från 
undersökningen presenteras dels här, men också i nästkommande kapitel som 
redovisar stiftsprojekten under den undersökta fyraårsperioden 2013–2016. 
Avslutningsvis presenteras de slutsatser som kan dras utifrån den empiriska 
undersökningen, och uppsatsens frågeställningar besvaras. 

Tidigare och pågående forskning 
Forskning kring kulturarv och det kyrkliga kulturarvet specifikt har pågått länge 
inom ett flertal olika ämnesområden. I flera fall betraktas det som tvärvetenskapligt 
och är ibland även överskridande ämnesområden emellan. Inom det 
konstvetenskapliga ämnesområdet finns det en lång och väl etablerad 
forskningstradition, medan kulturvårdsämnet är jämförelsevis nytt och angränsar 
ibland åt byggnadsteknik och konserveringsvetenskap.  

Andra ämnesområden som även behandlar kulturarv är exempelvis arkeologi, 
etnologi, antropologi, stadsbyggnad och sociologi. Dessa områden är i flera fall 
högst aktuella, men eftersom det centrala i det här fallet är det kyrkliga kulturarvet 
avgränsas de behandlande ämnena till konstvetenskap och kulturvård som är de 
med den mest framstående forskningen kring denna del av kulturarvet. Inom 
religionsvetenskap, och kanske framför allt kyrkohistoria, är det kyrkliga 
kulturarvet också aktuellt eftersom det otvivelaktigt är starkt bundet till den 
religiösa verksamheten som Svenska kyrkan bedriver. Detta perspektiv är högst 
relevant eftersom det är en stor del av det som det kyrkliga arvet representerar, 
oavsett om betraktaren är religiöst orienterad eller inte. Eftersom denna uppsats 
fokuserar på kyrkligt kulturarv är det viktigt att vara medveten om denna relation 
mellan materialiteten och kyrkans historia, men även de traditioner, ceremonier 
som är del av en levande verksamhet. Dessa beskrivs och diskuteras inte mer 
detaljerat eftersom det är sambandet mellan det materiella och immateriella som är 
det viktiga. Kort sagt kan sambandet beskrivas med att det är de immateriella 
värdena som de kyrkliga kulturminnena är kodade med. Detta perspektiv är främst 
återkommande i uppsatsens avslutande diskussion. 

Kulturarvsbegreppet är centralt för kulturarvsförvaltningens arbete och därför 
behöver begreppet klargöras innan vi kan gå vidare. Inom olika institutioners 
kulturarvsförvaltning är definitioner en återkommande problematik som med all rätt 
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återkommande omtolkas som ett resultat av kunskapen om skiftande värderingar i 
tiderna. Jonas Grundberg formulerar ett bred förklaringsmodell som kan täcka in 
samtligt av det som vi kallar för kulturarv, nämligen att kulturarv är ” (…) ett 
begrepp som sammanfattar det som ett pågående historiebruk i samhället omfattar 
och uttrycker”.4 Utifrån detta är kulturarv inte bara ett vitt begrepp, utan möjliggör 
också för en varierad tolkning som kan appliceras på flera tiders värderingar. 
Närmare förklaringar för vad kulturarv är återfinns i exempelvis Stefan Bohmans 
bidrag till antologin Museer och kulturarv, där han listar tre huvudbetydelser: 

1.! Kulturarv är de lämningar vi ser som vårt eller andras positiva arv (som vi 
kan gilla) vilka därför skall prioriteras i bevarandet och användandet. 

2.! Kulturarv är de mest symbolbärande lämningarna (oavsett om vi gillar dem 
eller inte) vilka format oss eller andra och därför skall prioriteras i 
bevarandet. 

3.! Kulturarv är i grund och botten allt vi ärvt.5 

Oavsett vilken av ovanstående betydelser som appliceras i praktiken eller teorin är 
det viktigt att ställa frågan om varför det betraktas som kulturarv. Jag anser att 
samtliga av ovanstående definitioner skulle kunna appliceras på olika objekt och i 
olika fall. Vad beträffar definitionen av det kyrkliga kulturarvet faller det enligt mig 
bäst in på den andra av Bohmans listade betydelser. Beträffande det första 
alternativet anser jag det inte vara hållbart eftersom det kräver ett ”gillande” av de 
aktuella objekten. Detta eftersom bevarande kan anses vara viktigt utan att individer 
lägger någon vikt vid exempelvis dess estetiska värden, vilket är vanligt 
förekommande värdeperspektiv. Det är också ett argument utan tyngd eftersom ett 
subjektivt gillande och ett subjektivt ogillande alltid slår ut varandra. Den tredje 
förklaringen är visserligen en korrekt definition, men eftersom allting vi ärvt inte 
går att bevara är det inte ett tillräckligt argument för bevarande. Det är helt enkelt 
en resurs- och kapacitetsfråga. Det andra alternativet bör sålunda inte bara vara det 
mest tillämpbara utifrån en uteslutningsmetod, utan även för att det är ett sådant 
perspektiv som präglar kulturmiljövården: ett perspektiv där individuellt och 
subjektivt tycke åsidosätts. 

Inom kulturmiljövården syftar det kyrkliga kulturarvet nästan uteslutande på de 
kyrkobyggnader, inventarier, kyrkogårdar och övriga byggnader som omfattas av 4 
kap KML. Det är dessa som är ersättningsberättigade och även dessa som kräver 
tillstånd från länsstyrelsen för att Svenska kyrkan ska kunna göra ändringar eller 
utföra andra typer av ingrepp. Detta utesluter med andra ord samtliga andra 
religiösa samfunds objekt, och i de fall som sådana finns skyddade som exempelvis 
byggnadsminne är de täckta under andra skyddsbestämmelser som faller inom 3 
                                                
4 Grundberg (2004), s. 10. 
5 Bohman (2003), s. 14. 
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kap KML och förvaltas således inte av Svenska kyrkan. Det kan tänkas att dessa 
objekt i andra sammanhang ryms inom samma definition, men eftersom denna 
uppsats inte behandlar dessa utesluts de ur definitionen. 

Kulturarvsinstitutioner i Sverige har vuxit fram tillsammans med en 
ideologitradition och en värdetradition. Antologin Kulturarvens dynamik ger en 
historisk överblick av institutionernas uppkomst och i kapitlet ”Att prägla 
landskap” behandlar Molin ämnet om landskapet som intresse för 
kulturmiljövården.6 Molin lyfter bland annat rollen som kyrkan i landskapet har för 
tolkningar av miljön, men också den redan förlorade kunskapen om tolkning av 
kyrkans bildspråk.7 Även Grundberg har gjort en historisk överblick relaterad till 
kulturmiljövårdens förvaltning, vilken sträcker sig från stormaktstiden fram till 
idag.8 Här analyserar han kulturarvsförvaltningens samtida uppdrag i teori och 
praktik. Boken är en bra vägledning i fråga om förståelse för kulturarvens 
utveckling och fortsatta bestående i en kulturpolitik med skiftande agendor.9 

Manifesteringen av kulturarv är också en fråga kopplad till kulturarvspolitik 
och kulturarvsförvaltning. De lagar och styrmedel som råder i Sverige är inte 
överensstämmande i sin helhet med de internationella riktlinjer som finns inom 
bland annat UNESCO, men deras processer är desamma. Genom att kulturarv är 
den del av historien som samtiden väljer att upphöja för ekonomiska, kulturella, 
politiska eller sociala ändamål, är det således en kulturell produkt och en politisk 
resurs.10 I sin artikel On defining the Cultural Heritage gör Janet Blake en historisk 
redogörelse över internationella kulturarvslagar som tyder på att dessa skiftat i 
perspektiven och gått från att omfatta fysiska ”hög- eller fin”-kulturella objekt till 
mer världsliga objekt som representerar samhället på ett mer generellt plan.11 

I Ett nationellt kulturarv behandlar Mia Geijer utvecklingen av den profession 
som förvaltar statliga byggnadsminnen.12 I avhandlingen Makten över monumenten 
som handlar om formandet av nationella kulturarv genom statlig kontroll skriver 
hon: ”Att ha makt över monumentens gestaltning innebär att ha makt att påverka 
vår bild av historien”.13 Detta perspektiv är relaterat till det kyrkliga kulturarvets 
utformning och gestaltning som resultat av den forna relationen mellan kyrka och 
stat. 

I Agneta Thornberg Knutssons avhandling från 2007 skriver hon om 
kulturmiljövårdens principer och praktik berörande arbetet med byggnadsminnen, 

                                                
6 Molin (2005). 
7 Molin (2005), s. 43–44. 
8 Grundberg (2000). 
9 Grundberg (2005). 
10 Ashworth, Graham & Tunbridge (2007), s. 29–30. 
11 Blake (2000), s. 72. 
12 Geijer (2004). 
13 Geijer (2007). 
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vilket är ett grundligt verk vad beträffar den delen av det byggda kulturarvet som 
skyddas enligt 3 kap KML.14  

Beträffande beröringsområdet mellan natur- och kulturmiljövården återfinns ett 
bidrag till antologin Kulturarvets natur av Johan Hedrén, där han skriver om att 
natur- och kulturmiljövården kan vara överskridande, vilket kan medföra vissa 
negativa effekter eftersom de förvaltas huvudsakligen av två olika institutioner.15 

En stor del av forskningen kring kyrkobestånd, kulturhistoriska värden och 
konsthistoriskt värde är kopplad till det konstvetenskapliga forskningsfältet, och är 
också exempel på det tidigare nämnda gränsöverskridande forskningsfältet som 
också berör kulturvård och kulturarvsvetenskap. Ett av de större och mest kända 
verken är projektet Sveriges kyrkor där ett större antal forskare och antikvarier har 
bidragit.16 Idag har verket nått upp till 235 volymer och påbörjades redan 1915 av 
dåvarande landsantikvarien Sigurd Curman och professorn i konsthistoria Johnny 
Roosval.17 Ännu ett tidigare känt verk med hänseende till det svenska 
kyrkobeståndet är Högkyrkligt, lågkyrkligt, frikyrkligt i svensk arkitektur 1800–
1950.18 Krister Malmströms avhandling från 1990, Centralkyrkor inom Svenska 
kyrkan 1820–1920, räknas också som ett värdefullt bidrag till forskningen om 
Sveriges kyrkobestånd.19 

Bland forskning som har publicerats på senare tid kan Sockenkyrkorna: 
Kulturarv och bebyggelsehistoria nämnas, som är ett verk som sträcker sig från 
medeltiden fram till 1950.20 Sockenkyrkoprojektet har med verket haft som avsikt 
att ge en översiktlig bild över kyrkorna som landskapselement och byggnadsverk. 
Ämnet för Jakob Lindblads avhandling från 2009 med titeln 470 nya kyrkor kom 
till då han under sitt bidragande arbete till Sockenkyrkoprojektet noterade en brist 
på dokumenterad kunskap om kyrkobyggnader tillkomna under andra halvan av 
1800-talet.21 

2015 publicerades antologin De kyrkliga kulturarven: Aktuell forskning och 
pedagogisk utveckling som innehåller ett stort antal artiklar om forskning kring det 
kyrkliga kulturarvet där alla visar exempel på forskningsämnets aktualitet.22 Denna 
antologi har tagits fram på Uppsala universitet i inom ramarna för Forum för 
Forskning kring de Kyrkliga Kulturarven (FFKK) på konstvetenskapliga 
institutionen.23 

                                                
14 Thornberg Knutsson (2007). 
15 Hedrén (1998). 
16 Curman & Roosval (red.) (1915). 
17 Curman & Roosval (red.) (1915). 
18 Lindahl (1955). 
19 Malmström (1990). 
20 Dahlberg & Franzén (red.) (2012). 
21 Lindblad (2009). 
22 Karlsmo, Lindblad & Widmark (red.) (2014). 
23 Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitets hemsida > Konstvetenskap > Forskning > FFKK 
[2016-05-09]. 
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Förlusten av kulturarv är även det ett aktuellt ämne att betrakta. När det gäller 
det kyrkliga kulturarvet är det framför allt den medvetna förstörelsen som är av 
betydande vikt i detta sammanhang. Det första exemplet är ’ett Herranom värdigt 
tempel’. Kyrkorivningar och kyrkobyggen i Skåne 1812–1912 som berör bland 
annat de omfattande rivningarna av medeltidskyrkor som faktor bakom nya 
kyrkobyggen i Skåne under den undersökta tiden.24 D-uppsatsen Nybyggnad – 
Restaurering – Rivning – En studie av kyrkorna i Balingsta och Ramsta 1869–
1934,25 och den senare boken Maglarp. Kyrkan som försvann från 2009 om det 
uppmärksammade fallet där vanvård och förfall resulterade i rivning av kyrkan år 
2007 kan också nämnas.26 

Relaterat till ödekyrkor är också Anna Elmén Bergs avhandling Fem ödekyrkor 
i Norrland, där hon skriver om händelseförloppet av ödekyrkorestaureringar i en 
kulturhistorisk kontext.27 Hon pekar även på de skilda perspektiven som kan 
återfinnas mellan kulturmiljövården och kyrkans organisation när det gäller det 
kyrkliga kulturarvet, nämligen blicken på det sakrala, heliga och det som faktiskt 
är grunden i den kristna kyrkan. Slutsatsen som dras är att klyftan inte var särskilt 
stor under 1900-talets början och att många inom kulturmiljövården har stor respekt 
för det sakrala.28 Detta för att dåvarande riksantikvarien Sigurd Curmans åsikter om 
att kyrkobyggnaderna skulle kunna brukas i likhet med deras originalfunktion blev 
vägledande inom kulturmiljövården. Men enligt Elmén Berg ansågs det även finnas 
ett stort behov av experters överinseende angående kyrkors bevarande och 
restaureringar. Det hade uppdagats exempel då viss vård av exempelvis kyrkliga 
inventarier missköttes, och församlingarna ansågs inte ha tillräckliga kunskaper för 
att sta för vården på egen hand.29 Curman ska ha sagt ”Kyrkan är ej bott den 
nuvarande församlingens egendom”, som än idag går i enlighet med synen på 
kyrkligt kulturarv som ett nationellt kulturarv.30  

Elmén Berg visar också exempel på myndigheternas inställning till 
församlingarnas perspektiv på bevarandet av kyrkobyggnaderna. Församlingarna 
ansågs ha rätt till praktiska behov som exempelvis värme och utrymme, men när 
det gällde byggnadsvårdens principer skulle det överlåtas helt till myndigheterna.31 
För närvarande forskar Elmén Berg inom projektet Medeltidskyrkornas 
modernisering: Kyrkorestaureringar i Övre Norrland, mot bakgrund av den 
svenska restaureringsdiskursen och moderniseringsprocessen i Luleå stift.32 
                                                
24 Fernlund (1982). 
25 Zetterholm (1998). 
26 Dahlberg, Romberg & Wienberg (red.) (2010). 
27 Elmén Berg (1997). 
28 Elmén Berg (1997), s. 214. 
29 Elmén Berg (1997), s. 73–75. 
30 Elmén Berg (1997), s. 74. 
31 Elmén Berg (1997), s. 74. 
32 Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitets webbsida > Konstvetenskap > Forskning > FFKK 
[2016-05-09]. 
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På institutionen för kulturvård på Göteborgs universitet pågår för närvarande 
forskning kring kyrkligt kulturarv som alla ryms inom projektet Religious Heritage 
in Transformation, vilket handlar om förändring av religiöst kulturarv, och till stor 
del handlar om bevarandeproblematiken av det kyrkliga kulturarvet.33 Det hela är 
ett tvärvetenskapligt samarbete med medarbetare från bland annat Göteborgs 
universitet, Linköpings universitet och Svenska kyrkan. I samband med projektet 
har bland annat Tobias Harding skrivit en artikel om hur relationerna mellan 
religiositet, nationens kulturarv och den svenska statens roll under tiden mellan 
1920 och 1939 har kommit att påverka utvecklingen av Svenska kyrka-stat 
förhållandet i Sverige och policys inom kulturmiljövården.34 Förvaltningen av det 
kyrkliga kulturarvet är inte bara ett resultat av utvecklingen av det sekulära 
samhället och det brutna kyrka-stat förhållandet, utan även av det beslutsfattande 
som sker på stifts- och församlingsnivå grundar sig i förändringar i kyrkans hierarki 
som drevs igenom under 1930-talet. Harding menar att processen som Svenska 
kyrkan befinner sig i innebär ett allt mer närmande in i den nuvarande 
förvaltningsformen blir för kyrkans del en kombination av att vara en fristående 
samfundsorganisation som samtidigt tar emot statliga subventioner.35  

Teoretiska utgångspunkter 
En stor del av den traditionella västerländska kulturmiljövården fokuserar på vård, 
underhåll och bevarande av materiellt kulturarv. Det immateriella kulturarvet tas 
dock i beaktande, men i mindre utsträckning. Definitioner av kulturarv kan vara 
mer eller mindre generösa, men hur den praktiska kulturmiljövården ter sig baseras 
på riktlinjer och definitioner som i sin tur ligger inbäddade i maktstrukturer. Den 
professionella kulturmiljövården har såsom andra yrkesfält utvecklats i takt med 
samhällsförändringar och värderingar. Ett exempel är olika restaureringspraktiker 
som skiftat i takt med ideologiska idéströmningar, och resulterat i exempelvis kända 
stilrestaureringar som idag anses vara både icke-antikvariska och närmast oetiska.36 
Restaurering, vård och underhåll, konservering eller andra typer av bevarande 
utvecklas och utförs även det i takt med förändringar, och mycket av arbetet som 
utförs baseras på officiella riktlinjer och stadgar. 

Michel Foucaults diskurs- och maktteorier ligger till grund för de teoretiska 
utgångspunkterna för denna uppsats. Foucaults filosofiska arbeten har gått från att 
tidigt kallas strukturalistiska till poststrukturalistiska och postmoderna. De kritiska 

                                                
33 Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitets webbsida > Forskning > Religious Heritage in 
Transformation (Hur förändras det religiösa kulturarvet?) [2016-05-09]. 
34 Harding (2015). 
35 Harding (2015), s. 12. 
36 Se exemplet Uppsala Domkyrka, I: Bengtsson & Bengtsson Melin (2014). 
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rösterna mot Foucault har varit många, liksom redogörelserna för hans skrivna 
material. Inom strukturalismen studeras strukturer och system för att förklara hur 
mening konstrueras inom olika kulturella traditioner.37 När Foucault utvecklade sina 
poststrukturalistiska idéer gjorde han det bland annat genom att göra kopplingar 
mellan meningskonstruktioner och makt, där han bland annat menade att diskurser 
aldrig är oskyldiga och att varje diskurs bidrar till hur vi uppfattar vår omvärld.38 
Han har också gett svar till de som kritiserat honom för att vara strukturalist, där 
han tog avstånd från påståendena och sa bland annat att han varken använder 
metoder eller koncept som kännetecknar en strukturell analys.39 Foucaults verk har 
haft olika teman, och ibland har han rättat sina tidigare uttalanden allt eftersom hans 
idéer utvecklats, men gemensamt för hans arbeten var att de strävade efter att hitta 
nyckelkoncept inom den moderna kulturen och placera dessa i en historisk 
kontext.40 

I verken Orden och tingen och Vetandets arkeologi utvecklar Foucault sina 
idéer om diskursbegreppet.41 Han menar att bland annat att diskursen utgör ett 
socialt konstruerat regelverk som resulterar i att vissa handlingar kan accepteras 
inom diskursen och vissa inte.42 En diskurs som råder inom en social kontext är den 
ordning eller det ramverk som har skapats inom kontexten.43 Diskursen blir således 
också en reproducerad produkt av sig själv och kan användas för att förstå relationer 
och beteenden i sociala kontexter. Inom den yrkesverksamma kulturmiljövården i 
Sverige råder det en viss konsensus om att det kyrkliga kulturarvet är 
bevarandevärt, men vetskapen om de svårigheter som finns är ständigt närvarande. 
Diskurs är enligt Foucault beroende av sociala förhållanden, vilket också innebär 
att dess relation till rådande maktförhållanden är oundviklig.44 Det som Foucault är 
intresserad av angående diskursbegreppet är således inte bara det som är möjligt att 
säga, utan också vilka yttranden som bevaras eller försvinner, vilka yttranden som 
anses legitima, vilka historiska diskurser som anses värdefulla, och vem eller vilka 
grupper i samhället som har möjlighet att ta del av vilka diskurser och yttranden.45 

Om en diskurs är en produkt av någonting kräver en diskurskritik även en kritik 
av den kontext den befinner sig inom. Likadant kräver en kritik av tolkningar eller 
fenomen inom en diskurskritik av själva diskursen. Eftersom språket för Foucault 
fungerar som samhällets meningsbärande enhet är det via språket som diskursen 
visar sig, tar plats och tar form. Diskursen förkroppsligas således som en mängd 

                                                
37 Layton (2006), s. 29. 
38 Layton (2006), s. 29. 
39 Merquior (1985), s. 15. 
40 Merquior (1985), s. 15. 
41 Foucault (2011); Ericsson (2011). 
42 Foucault (2011), s. 144. 
43 Foucault (2011), s. 57 f. 
44 Foucault (2003), s. IX. 
45 Foucault (1991a), s. 59–60. 
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samlade yttranden i form av till exempel påståenden, information, värderingar, 
åsikter m.m. I The Body, the Materiality, and the Senses ställs frågan ”Are the limits 
of my language the limits of my world?”.46 Om en diskurs är språkligt begränsande 
finns det således också begränsningar för den livsvärld individen befinner sig i. Hur 
vi talar om vår omvärld ligger inbäddat i detta. Om vi alla är delar av och bidrar till 
en eller flera diskurser finns det vissa ramar som vi håller oss inom, och vi använder 
de etablerade begrepp, definitioner, klassificeringar och kategorier som finns. Men 
eftersom att människan är mer komplex än att vi alltid håller oss till de regler som 
finns har vår relation till makt mer dimensioner än så.  

Enligt Foucaults idéer om meningskonstruktioner blir människans 
verklighetsuppfattning styrd av diskursens maktcentrum, vilket även är kopplat till 
språket. Det kan förklaras som ett medel för oss människor att strukturera och ordna 
samhälleliga förhållanden. Språket bidrar till att upprätthålla sociala hierarkier, 
bland annat genom att använda sig av dikotomier och kategoriseringar. Sociologen 
och filosofen Jürgen Habermas formulerade teorin om språklig kommunikation och 
menade bland annat att språket är det medel som skiljer människan från naturen.47 
Enligt Heine Anderson och Lars Bo Kaspersen använder Habermas begreppet 
livsvärld, vilket är ursprungligen hämtat från Edmund Husserl och den 
fenomenologiska traditionen, och som konstitueras av den subjektiva världen som 
individen själv upplever. Men livsvärlden delas även med andra individer på så sätt 
att den kan bestå av en intersubjektivt delad förståelse av exempelvis ett samtal.48 
Eftersom språkets syfte är att skapa en inbördes förståelse är det ett medium som 
bidrar till en pågående samtalssituation, och även den aktuella diskursen. 
Livsvärlden är således till stor del kontextuellt konstituerad. 

I Övervakning och straff som anses vara en av Foucaults mest inflytelserika 
civilisationskritiska undersökningar, behandlar han makt och dess dynamik i form 
av institutionen och dess makt över individen.49 Han menar bland annat att makt är 
inget som innehas, utan något som utövas, och att makt skapar kunskap, vilket 
innebär att det inte existerar makt utan ett motsvarande kunskapsfält. I och med att 
makt enligt Foucault är något som endast existerar vid utövande menar han också 
att det endast existerar i relationen mellan aktörer.50 På så sätt tar makt sig uttryck i 
handling, vilket också kan vara språkliga handlingar. 1985 gjorde José Guilherme 
Merquior en genomgående kritik av Foucaults större skrivna verk och de idéer som 
presenterades av honom, och inleder sin text med att säga att Foucault var möjligen 
inte den största tänkaren av vår tid, men att han otvivelaktigt var centralfiguren 
inom fransk filosofi sedan Jean-Paul Sartre.51 I Merquiors beskrivning av 
                                                
46 Spyer (2006), s. 125. 
47 Habermas (1996), s. 77. 
48 Andersen & Kaspersen (red.) (2007), s. 391–392. 
49 Foucault (2003). 
50 Foucault (2003), s. 36. 
51 Merquior (1985), s. 11. 
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Övervakning och straff säger han att Foucault har utvecklat ett maktkoncept som 
kan ta formen av både objekt och subjekt, och att han här beskriver makt på ett 
annat sätt än tidigare.52 Foucault har här gått från att beskriva makt i negativa 
ordalag, såsom exkluderande, förtryckande, censurerande och döljande, till att se 
makt som något producerande. Enligt Merquior går Foucault till ett mer marxistiskt 
klassteoretiskt håll än tidigare, då han säger att makt är ”a total structure of actions”, 
men kritiken ligger i att Foucault varken väljer att analysera makt som aktiva 
handlingar eller som en totalitet, utan väljer en snäv väg fast med ett ospecificerat 
studieområde.53  

The Foucault Effect: Studies in Governmentality, är ett samlingsverk 
innehållande artiklar kring temat av det som kallas ”the activity or art called 
government”.54 Detta är ett ytterligare område där diskurs har en stark relation till 
makt enligt Foucault. Governmentality (som kan översättas till regerande-
komplexet) syftar till att beskriva de verksamma processer i regeringsstyrande som 
aktivt styr dem som verkar inom makten. Det handlar med andra ord om att 
maktutövaren strävar efter att bevara diskursen och den relation som den har till det 
som är maktens innehåll.55 För att bevara diskursens säkerhet kan alternativa 
tolkningar, med andra ord passiva motstånd, behöva tystas ner eftersom de utgör 
faror, även om nedtystandet inte sker i en offentlig debatt.56 Det centrala temat för 
regerandekomplexbegreppet är att de aktiva processerna inte är instinktiva eller 
naturliga utan är uppfunna och lärda. För makthavaren innebär det i praktiken att 
kunna introducera ekonomi, med andra ord att på ett korrekt sätt kunna hantera 
individer, varor och välstånd och applicera det inom politiken.57  

Även om Foucault har kallats strukturalist, poststrukturalist och postmodernist 
är hans verk genomgående konstruktivistiska. Inom konstruktivismen anses all 
kunskap vara konstruerad och är således inte en avbild av verkligheten. Detta går 
hand i hand med både Foucaults idéer om makt som kunskapskapande och att även 
makt är något som utövas och inte något som innehas. Intressant är också att 
Foucault enligt Sven-Åke Lindgren egentligen aldrig var intresserad av maktens 
intentioner, utan snarare av effekterna av maktutövning.58 Angående diskursen som 
analysobjekt säger han bland annat att han vill undvika att analysera de personer 
som – kanske ofrivilligt – är skaparna till yttranden inom diskursen.59  

P. Steven Sangren har i artikeln ”Power” against Ideology: A Critique of 
Foucaultian Usage som titeln avslöjar kritiserat Foucault och hans användning av 

                                                
52 Merquior (1985), s. 109. 
53 Merquior (1985), s. 109–110. 
54 Burchell, Gordon & Miller (red.) (1991). 
55 Foucault (1991b), s. 90. 
56 Foucault (1991b), s. 90. 
57 Foucault (1991b), s. 92. 
58 Lindgren (2007), s. 355. 
59 Foucault (1991), s. 59. 
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maktbegreppet.60 Sangrens kritik ligger till stor del i att Foucault inte tillskriver de 
individer eller sociala grupper som representeras som ”objects of power” 
(makthållare), den roll som maktproducenter som Sangren menar att de har 
(agency). Att endast se individer som subjekt av en historisk maktproduktion är 
enligt Sangren ett felerkännande av den sociala verkligheten.61 Med andra ord har 
Foucault avskrivit människan ett visst ansvar för den makt hon producerar. 
”Agency” i betydelsen makt, inverkan och verkande kraft är här centralt då det är 
den aspekten Sangren menar saknas i Foucaults teorier. Om mänskliga incitament 
har en större roll i människans handlingar och yttranden än att hon är subjektet för 
en av språket begränsad verklighet bör hon också rimligtvis ha en större möjlighet 
att förändra maktrelationer i hennes omgivning. Viktigt att ha i åtanke är dock också 
att i den verkliga praktiken är det troligtvis inte endast en individs incitament och 
handlingar som har effekt, utan snarare summan av de som ryms inom samma 
diskurs. Människan är en mer okontrollerad varelse än att vi följer alla de språkliga 
regler som vi ges. Detta tillsammans med människans anpassningsförmåga gör att 
det är viktigt att ha i åtanke inte bara de språkliga möjligheter som existerar, utan 
också de som är ständigt under utveckling. 

En viktig forskare i sammanhanget är arkeologen Laurajane Smith som bland 
annat skrivit om Authorized Heritage Discourse (AHD) i Heritage, Communities 
and Archaeology tillsammans med Emma Waterton.62 Här beskriver de den 
auktoriserade diskursen som upprätthållen av experter inom fältet, vilka skyddar 
den egna maktpositionen genom att upprätthålla verksamhetsmönstret som gör det 
möjligt för den existerande ensamrätten att definiera kulturarv.63 Detta görs bland 
annat genom marginalisering av externa gruppers tolkningar, vilket bidrar till det 
fortsatta bevarandet av diskursen. Den rådande maktsituationen innebär 
möjligheten att definiera kulturarv och dess värden. Denna typ av definiering ger 
sken av att vara objektiv men eftersom subjektivitet är oundvikligt följs 
auktoriserade beslut av en politisk agenda.64 Marginaliseringen är även någonting 
som kan jämföras med Foucaults ovan nämnda regerandekomplexbegrepp. Genom 
att tysta ner och marginalisera behåller makthavare sin position. Detta behöver inte 
innebära att samtliga makthållare är av slaget som medvetet marginaliserar, utan 
kan uttrycka sig i en viss elitism som inte möjliggör andra röster än just experters 
röster att bli hörda. 

Någonting som just visar att AHD är subjektivt är dess retoriska sociala 
inkluderande som i själva fallet är ett exkluderande. Det handlar om att hela världen 
ska homogeniseras när i själva fallet den mångfald av kulturer som existerar är en i 

                                                
60 Sangren (1995), s. 3–4. 
61 Sangren (1995), s. 4–5. 
62 Smith & Waterton (2009). 
63 Smith & Waterton (2009), 30. 
64 Smith & Waterton (2009), 33–34. 
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mycket hög grad heterogen grupp, menar Smith och Waterton.65 Detta sätt att 
behandla världen sker i enlighet med Alfred Schützs idéer som menar att det inte 
finns någon ren fakta, utan att allt är tolkande fakta utifrån vår existerande 
livsvärld.66 Livsvärld enligt Schütz faller inom samma ovan nämnda 
fenomenologiska tradition som Husserl och Habermas.  

Smith har i Uses of Heritage tagit sig an att på nytt teoretisera kring kulturarv, 
och ifrågasätta det materiella fokus som västerländsk kulturmiljövård många gånger 
är bunden till.67 Smith menar att definitionerna om vad kulturarv (heritage) är 
fokuserar i för stor utsträckning på det materiella, det monumentala och det som är 
”gammalt” eller estetiskt tilltalande, och lämnar i för stor utsträckning ut sådant 
som kopplas till minne, identitet, immaterialitet, dissonans och plats.68 Smith 
använder begreppet kulturell process (cultural process) och menar att det är genom 
denna process som kulturarv blir manifesterade genom dess materialitet. 
Materialiteten är dock inte en nödvändighet för kulturarvet i sig, men fungerar som 
ett verktyg för förmedlande och förståelse.69 Smith har enligt henne själv ett 
foucauldianskt förhållningssätt till diskursen, men hennes epistemologiska 
utgångspunkt kommer ursprungligen från kritisk realism, och hon förhåller sig 
främst till sociala relationer utifrån att de är materiella och har materiella 
konsekvenser.70 

Manifestationen av kulturarv i form av monument eller andra typer av fysiska 
monument är enligt Smith en del av en hegemonisk diskurs. Hon förklarar det på 
liknande vis som Foucault beskriver diskursbegreppet: 

 The ’heritage’ discourse (…) naturalizes the practice of rounding up the usual suspects to 
conserve and ’pass on’ to future generations, and in so doing promotes a certain set of Western 
elite cultural valuesas being universally applicable.71  

En sådan diskurs inom den yrkesverksamma kulturmiljövården är också 
ihopkopplat med de praktiker och handlingar som i sin tur föder inneboende idéer 
och förförståelser om kulturarv.72 Beträffande vad kulturarv är säger Smith: ”There 
is no such thing as ’heritage’”, och menar att den diskursiva konstruktionen är en 
del av den kulturella och sociala process som är kulturarv.73 Med andra ord finns 
det inget som i sig är kulturarv utan att mänskliga värdekonstruktioner är 
närvarande. Befintliga diskurser, tillsammans med bakomliggande värderingar, 

                                                
65 Smith & Waterton (2009), s. 33–34. 
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reflekteras i de praktiker som är relaterade till vård och hantering av kulturarv i 
olika former, till exempel kuratorer, antikvarier, arkeologer med flera.74  

I!Sorting things out: Classification and its consequences!utforskar Geoffrey C. 
Bowker och Susan Leigh Star hur kategorier hjälper till att forma vår värld genom 
olika typer av klassificeringssystem.75!Kulturarv delas ibland krasst in i materiella 
och immateriella för att underlätta förståelsen av vad det är vi pratar om, vilket kan 
ge sken av en oväsentlig korrelation mellan de två. Enligt Bowker och Star har 
Foucault genom sitt diskursbegrepp varit den som kommit närmast att systematiskt 
ta itu med de pragmatiska styrkrafter som ligger bakom kategorierna som formar 
vår moderna värld. Trots att de påpekar att han inte nått hela vägen fram anser de 
hans arbete vara en påminnelse om den oundvikliga påverkan som denna typ av 
indelningar har på människors sociala och moraliska liv.76 

Bowker och Star exemplifierar klassificeringar inom offentliga verksamheter 
med bland annat de som ryms inom policydokument inom regional planering. Ett 
område som är klassat som exempelvis naturskyddsområde eller planerat för en viss 
typ av byggnation kan kräva långa och byråkratiska processer för att förändras.77 
Olika skydd eller planerade områden kan omklassificeras, men oavsett om det 
gäller att gå från eller till lagskydd innebär en förändring av det här slaget en 
omvärdering eller omdefinition.  

För att förstå vad begreppet klassificering innebär behövs en tydlig definition 
av begreppet. Definitionen som Bowker och Star gör, och som är den som används 
genomgående i uppsatsen vid användning av begreppet, är att en klassificering är 
en rumslig och tidsbestämd uppdelning av världen. Ett klassifikationssystem är ett 
system där olika objekt kan placeras inom vissa satta ramar.78 De färdiga 
definitionerna som utgör ramarna i ett sådant system är i och med bestämmande för 
vad som kan rymmas inom systemet, och ger sällan utrymme för avvikelser eller 
tolkningar. Detta förutsätter också att användare har samma förförståelse. 
Författarna hänvisar till sociologen Max Webers ord om ”byråkratins järnbur”. 
Klassificeringar kan hindra variationer och byråkratiska system kan vara 
hämmande för förändringar.79 

Material och metod 
För att uppnå syftet med uppsatsen och utföra den undersökning jag åtog mig har 
en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod använts. Den kvantitativa 
metoden bestod i att sammanställa statistik för att visa på förekomsten av olika 
                                                
74 Smith (2006), s.13. 
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fenomen, och den kvalitativa metoden utfördes i form av intervjuer. Den 
kvantitativa datasammanställningen har även till viss del hört samman med 
textanalys eftersom materialet innehöll yttranden, kommentarer och motiveringar 
som har varit till stor vikt för undersökningen.  

Inför undersökningen krävdes det en komplett förståelse för hur 
tilldelningsprocessen berörande KAE går till. Inledningsvis tog jag kontakt med 
handläggare på Svenska kyrkans kansli i Uppsala och fick ta del av information 
som gav en introducerande överblick i arbetsgången. En omfattande 
materialinsamling utfördes sedan för att kunna göra en sammanställning över 
fördelningsprocessen. Detta inkluderade lagar, förordningar, propositioner, 
skrivelser, riktlinjer, vägledningar, villkor, rapporter m.m. Delarna ur detta material 
som är de mest relevanta för uppsatsens undersökning presenteras i kapitlet 
Kyrkoantikvarisk ersättning – Riktlinjer, villkor och tilldelningsprocessen.80 

Insamlings- och analysmetod av kvantitativ data 
Det material som uppsatsens kvantitativa undersökning baseras på är dels ett utdrag 
från Svenska kyrkans projekthanteringssystem (PHS) från 2016-02-03 och som 
erhölls 2016-02-03, och dels det underlag som kyrkostyrelsen använder vid beslut 
om fördelning av KAE.81 Fördelningsprocessens handläggning påbörjas två år innan 
tilldelningsåret som även benämns som ramår. Om ramåret är 2013 påbörjades 
handläggningen under 2011. De ramår som undersöks är 2013–2016, till vilket 
handlingar från 2011–2014 har studerats. Underlagen till kyrkostyrelsens beslut 
består av ett antal bilagor: 1) Beslutsunderlag till kyrkostyrelsens arbetsutskott, 2) 
Sammanställning av ansökta stiftsprojekt, 3) Sammanställning av nationella 
projekt, 4) Kyrkostyrelsens arbetsutskotts justering av stiftens ramansökan, 5) 
Riksantikvarieämbetets yttrande över fördelningen i landet, 6) Bedömningsgrunder 
för kyrkostyrelsens beslut, 7) Ersättningsnivåer och 8) tabeller över stiftens ansökta 
och tilldelade medel.82 Vilka bilagor som finns med i underlaget respektive år något 
varierande. Exempelvis innehåller besluten inför ramår 2013 inte 
bedömningsgrunderna för kyrkostyrelsens beslut och inte heller 
ersättningsnivåerna. 

Av dessa är det Sammanställningen av ansökta stiftsprojekt som 
undersökningen har utgått från. Den innehåller de inkomna 
stiftsprojektansökningarna inför det aktuella ramåret. Varje ansökt projekt 
presenteras i sammanställningen med 1) projektnamn, 2) den totala beräknade 
kostnaden för projektet, 3) den ansökta summan KAE, 4) projektets syfte, 5) 
förväntade mål/resultat, 6) förväntade effekter efter projektets slut, 7) 

                                                
80 Se s. 29.  
81 Se Bilaga 1–4, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2013–2016.  
82 Se samtliga handlingar under: Käll- och litteraturförteckning > Uppsala, Svenska kyrkans kansli. 
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kyrkokansliets kommentar samt motiv till förslag till beslut, och 8) förslag till hur 
mycket kyrkostyrelsens beslut bör uppgå till.  

Efter kontakt med handläggare på Svenska kyrkans kansli i Uppsala erhöll jag 
även sammanställningarna för tidigare år, men på grund av uppsatsens begränsade 
omfattning bedömdes de senaste åren vara de mest aktuella att undersöka eftersom 
de visar på de senaste årens trender, och utifrån ett värdeperspektiv var det mer 
intressant att studera dessa än tidigare år. I en annan studie kan även dessa 
förändringar vara av intresse att studera för att se exempelvis värde- eller 
trendförändringar över tid. Ett längre tidsperspektiv skulle även kunna utveckla 
studien och notera aspekter såsom arbetsprocessen över tid, och eventuella effekter 
på det faktiska bevarandet av det kyrkliga kulturarvet. Ett längre tidsperspektiv 
hade för denna undersökning inneburit nedslag i tid eller ett tidigt urval av 
stiftsprojekt att studera, istället för att inkludera samtliga under en begränsad 
tidsperiod. 

Materialet innefattade 122 projekt att studera, vilket även gjordes tillsammans 
med det ovan nämnda utdraget ur PHS. Detta möjliggjorde att uppföra statistik över 
inte bara hur tilldelningen har sett ut stiftsvis baserat på antal stift eller summor, 
utan också vilka objekts- och åtgärdskategorier som har angetts av stiften i 
registreringen i PHS. Utdraget innehåller projekt-ID, vilket anges med fem siffror 
och används i senare kapitel för att hänvisa läsaren till rätt projekt tillgängligt i 
bilagorna 1–4, projektnamn, ekonomisk enhet som sökt, vilket stift, vilket/vilka län, 
aktuellt ramår, objektstyp och underordnad objektkategori, vilken typ av åtgärd 
samt om projektet är avslutat, fortfarande bereds eller är pågående (status). Av 
dessa har uppgifterna om ekonomisk enhet, län, underordnad objektkategori samt 
aktuell status valts att utesluta ur de bifogade bilagorna eftersom det av författaren 
bedömdes som irrelevant för resultaten och inte bidrog till en ökad förståelse hos 
läsaren.83 

Bilaga 5 innehåller sammanställningar över summorna för de ansökta 
stiftsprojekten mellan 2013 och 2016.84 De baseras också på underlagen till 
kyrkostyrelsens beslut eftersom dessa innehåller den ansökta summan KAE, 
summan som rekommenderas att beviljas samt projektens totala kostnad, vilket 
inkluderar den kostnad som Svenska kyrkan står för själv. 

Detta har inneburit att statistiken som jag förde över objektstyper och 
åtgärdskategorier baserats på uppgifterna införda i PHS. Detta innebar att jag 
räknade med eventuella felangivelser, vilket jag presenterar närmare i 
resultatkapitlet. Valet att visa på de redan angivna kategorierna baserade jag på att 
jag ville belysa den problematik som kategorier och klassificeringar kan innebära 
enligt Bowker och Star. Om jag istället hade valt att utföra mina egna kategoriska 
indelningar, och själv valt vilka kategorier som fanns att tillgå, hade resultaten 

                                                
83 Se Bilaga 1–4, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramåren 2013–2016. 
84 Se Bilaga 5, Sammanställning ansökta stiftsprojekt 2013–2016. 



 26 

istället kunnat visa på mer i detalj vilka typer av objekt och åtgärdskategorier KAE 
har gått till. I en framtida undersökning skulle detta vara av stort värde, men 
eftersom intresset för uppsatsen är starkt ihopkopplat med de statliga riktlinjer som 
finns inom kulturmiljövården för bevarandet av det kyrkliga kulturarvet gjordes 
valet att istället studera korresponderandet mellan riktlinjerna och Svenska kyrkans 
kategoriangivelser, och de eventuella avvikelserna. 

Förutom detta användes även kyrkokansliets kommentarer och motiv till beslut 
som återfanns tillsammans med varje stiftsprojektansökan i stor utsträckning, och 
även RAÄ:s årliga yttrande om fördelningen i landet. I kyrkokansliets kommentarer 
motiverade de inte bara beviljande eller avslag för det aktuella projektet och om 
ersättningsnivån borde regleras, utan där återfanns även svar till RAÄ:s yttranden. 
Inkluderandet av kyrkokansliets kommentarer och motiv innebar att jag kunde 
studera de belägg som finns för projekt som rekommenderades bifall, särskilt för 
de projekt som RAÄ rekommenderade avslag i sina yttranden.  

Intervjuer 
För att komplettera materialet som redovisas ovan utfördes även intervjuer både för 
att bredda analysmaterialet och för att kunna söka efter svar på frågor som kommit 
upp i samband med den kvantitativa undersökningen eller textanalysen. Av denna 
anledningen var det väsentligt att både konstruera och utföra intervjuerna efter att 
jag satt in mig i det övriga materialet.  

Intervjuformen konstruerades efter vad som skulle undersökas. Som Lantz 
påpekar bestämmer syftet och situationen metodformen, vilket krävde att jag innan 
kunde avgränsa vilken kunskap som var viktig att få ut från sammanhanget för att 
vidare kunna avgränsa vad jag skulle belysa i intervjuerna.85 Tack vare att jag hade 
arbetat med det övriga materialet innan formulerandet av intervjufrågorna 
möjliggjordes detta. Detta resulterade ibland annat frågor kring resultaten jag fått 
fram som jag inte hade kunnat ställa om jag hade gjort på annat vis. I beslutet om 
hur intervjun skulle utformas ansågs den halvstrukturerade intervjuformen 
lämpligast eftersom den möjliggör både öppna och fasta svar, och möjliggör både 
för objektiva redogörelser och respondentens egen syn på olika företeelser.86  

Lantz beskriver både ett hermeneutiskt och ett positivistiskt vetenskapligt 
synsätt i relation till vilken typ av information som söks efter i samband med 
intervjuer.87 Eftersom den positivistiska vetenskapstraditionen eftersträvar att 
förklara vad som orsakar ett fenomen och den hermeneutiska att förstå ett fenomens 
mening gör att samtliga av mina utformade intervjuer placeras mellan de båda. 
Syftet var dels att få en muntlig redogörelse av de som är inblandade i 
tilldelningsprocessen vad som är eller kan vara orsaken till vissa av de kvantitativa 
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resultaten, men också vad de personligen anser vara de viktigaste eller mest akuta 
frågorna och vad arbetet med kyrkoantikvariska frågor innebär för dem. Det 
förstnämnda står således för den mer strukturerade och positivistiska delen som 
baseras på kvantitativa resultat, och den andra representerar intervjuns öppna och 
hermeneutiska del som möjliggör en kvalitativ analys. 

 Jag utförde tre intervjuer för att få svar på mina frågor. Den första intervjun 
var med en handläggare på RAÄ som har sedan länge arbetat med frågor kring det 
kyrkliga kulturarvet och även hade erfarenhet från andra arbetsplatser, exempelvis 
länsstyrelsen i Stockholms län.88 De andra två intervjupersonerna är båda anställda 
på Svenska kyrkan som stiftsantikvarier: en på Luleå stift och en på Karlstad stift.89 
Att just de två stiften var intressanta baserades på resultat framkomna från det 
dittills insamlade materialet som visade att Luleå stift var det med minst antal 
stiftsprojekt under de ramår som undersöks (2013–2016), och Karlstad var ett av 
stiften med flest ansökningar. Samtliga intervjuer utfördes på plats och var 
semistrukturerade. Intervjupersonerna hade tagit del av frågorna innan, men jag 
informerade också om att vissa följdfrågor kunde förekomma. I de fallen då 
frågorna besvarades i längre resonemang togs de inte upp igen, utan tiden lades 
istället på andra frågor som dykt upp under intervjuns gång. Samtliga intervjuer 
spelades in och återfinns i min ägo, tillsammans med de fullständiga 
transkriberingarna.  

Svaren från intervjuerna presenteras separat i uppsatsen, efter resultaten från 
den kvantitativa studien. Detta för att svaren till stor del har fungerat som 
kompletteringar till övriga resultat. Men också för att separera resultaten 
förtydligade ett jämförande perspektiv. 

Initialt var tanken att utföra fler intervjuer och inkludera anställda på 
kyrkokansliet i Uppsala och medlemmar ur kyrkostyrelsen. Detta för att 
kyrkokansliet kommenterar och formulerar motiv till förslag för beviljanden eller 
avslag som kyrkostyrelsen fattar för de ansökta stiftsprojekten. Eftersom tid och 
utrymme krävde ytterligare avgränsningar uteblev detta till förmån för de utvalda 
intervjuerna som prioriterades baserat på att handläggaren på RAÄ kunde svara 
utifrån myndighetsperspektivet, och de två stiftsantikvarierna kunde svara på frågor 
rörande stiftsprojekten i de två stiften som avvek från övriga i den framtagna 
statistiken. 

                                                
88 Intervju 1: Handläggare på Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 2016-03-09 (ljudupptagning och 
transkription). 
89 Intervju 2: Stiftsantikvarie i Luleå stift, Luleå, 2016-03-10 (ljudupptagning och transkription); Intervju 3: 
Stiftsantikvarie i Karlstads stift, Karlstad, 2016-03-29 (ljudupptagning och transkription). 
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Kyrkoantikvarisk ersättning – Riktlinjer, villkor 
och tilldelningsprocessen 

Kyrkoantikvarisk ersättning är som tidigare förklarat den årliga statliga ersättningen 
som Svenska kyrkan tillhandahåller efter relationsändringen med svenska staten år 
2000.90 Bestämmelserna berörande kyrkliga kulturminnen är lagstadgade men 
riktlinjer och förtydliganden finns i ett antal rapporter och skrivelser från bland 
annat Riksantikvarieämbetet. Processen kring tilldelningen av KAE sträcker sig 
över en fyraårsperiod från ansökan till avslutning av projekt. Det är ett flertal 
intressenter och aktörer inblandade och riktlinjerna är många. Förvaltningen av det 
kyrkliga kulturarvet var innan relationsändringen mellan kyrka och stat säkrad, men 
efter förändringarna redovisar Svenska kyrkan användningen av ersättningen 
årligen till regeringen, delvis för att de sköter fördelningen inom organisationen på 
egen hand. Nedan ges en överblick av de statliga lagar och riktlinjer som finns 
tillgängliga, med särskilt fokus på bestämmelserna kring KAE. Även riktlinjer 
formulerade av Svenska kyrkan till sina anställda berörande tilldelningen av KAE 
redovisas. 

Lagar och riktlinjer 
De statliga riktlinjerna och lagarna som reglerar skyddet av det kyrkliga kulturarvet 
är både övergripande och definierande. I och med att Svenska kyrkan skiljdes från 
staten år 2000 skedde en överenskommelse angående de kulturhistoriska värdena 
för att säkra skyddet av den största sammanhållna delen av det som anses vara ett 
nationellt kulturarv.91 Enligt riksdagsbeslutet om ändrade relationer är 
överenskommelsen långsiktig och Svenska kyrkan ska få ersättning av staten för 
”(…) kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård och underhåll av 
de kyrkliga kulturminnena (…)”.92 Överenskommelsen säger bland annat att 
Svenska kyrkan svarar för att de kyrkliga kulturminnena fortsätter att vara 
tillgängliga, att Svenska kyrkan och staten ska samarbeta kring övergripande frågor 
som gäller de kyrkliga kulturvärdena, att Svenska kyrkan ska årligen lämna en 
redovisning där bland annat användningen av KAE redovisas samt uppnådda 
resultat, och även att vart femte år med start från 2009 ska så kallade 
                                                
90 Prop. 1995/96:80, Ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan; Bet. 1995/96:KU12 Ändrade 
relationer mellan staten och Svenska kyrkan; Rskr. 1995/96:84 Ändrade relationer mellan staten och Svenska 
kyrkan. 
91 Ku2000/470/Ka, Överenskommelse mellan staten och Svenska kyrkan i frågor som rör de kulturhistoriska 
värdena inom Svenska kyrkan.  
92 Ku2000/470/Ka, s. 1. 
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kontrollstationer ske.93 Vid kontrollstationerna görs en analys av frågor angående 
de kyrkliga kulturvärdena samt en uppföljning och utvärdering av uppnådda 
resultat. Överenskommelsen säger även att om Svenska kyrkans ansvar kring de 
kyrkliga kulturminnena har minskat väsentligt ska KAE reduceras.94  

Kulturmiljölagen (KML) är den centrala lagen för kulturmiljövården i Sverige 
och innehåller detaljerade bestämmer i kap. 4 om kyrkliga kulturminnen.95 RAÄ bär 
det övergripande ansvaret för kulturminnesvården i landet i form av överinseende, 
och länsstyrelserna ansvarar för tillsynen på länsnivå. Enligt bestämmelserna i 4 
kap. KML skyddas kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, 
kyrkliga inventarier och begravningsplatser. Som kyrkobyggnader räknas de som 
före 1 januari 2000 var invigda för gudstjänst i Svenska kyrkan och som 1 januari 
2000 ägdes eller förvaltades av Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska 
delar. För kyrkobyggnader och kyrkotomter ska även ha tillkommit innan utgången 
av år 1939 för att omfattas av lagen, men kan också gälla om de tillkommit efter 
1939 om det finns ett högt kulturhistoriskt värde enligt länsstyrelsen eller RAÄ. 
Begravningsplatser är sådana områden eller utrymmen för förvaring av avlidnas 
stoft eller aska och definieras ytterligare i 1 kap. 1§ Begravningslagen (1990:1144). 
Kyrkliga inventarier är lösören som hör till en kyrkobyggnad, en annan kyrklig 
byggnad, en kyrkotomt eller en begravningsplats och anses också ha högt 
kulturhistoriskt värde. 

Enligt Kulturmiljöförordningen ska RAÄ och länsstyrelserna samråda med 
stiften vid behov om ärenden enligt 4 kap. KML.96 I förordningen förtydligas också 
bland annat vilka typer av kyrkliga inventarier som det krävs tillstånd för innan vård 
och åtgärder får utföras.97 

Proposition 1998/99:38 som ledde fram till bestämmelserna kring KML 
innehåller bland annat regeringens förslag till omfattningen av KAE. Regeringens 
förslag till villkoren för KAE är: 

Den kyrkoantikvariska ersättningen skall fördelas av Svenska kyrkan. På nationell nivå skall 
ersättningen fördelas mellan stiften. Stiften skall besluta om fördelningen inom sitt område. 
Varje beslut om fördelning skall föregås av samråd med myndigheter inom kulturmiljöområdet. 
Riksantikvarieämbetet skall ges tillfälle att yttra sig över fördelningen mellan stiften. 
Respektive länsstyrelse skall ges tillfälle att yttra sig över fördelningen inom stiftet. Den 
kyrkoantikvariska ersättningen omfattar de kyrkliga kulturminnena enligt 4 kap. 
kulturminneslagen [numera kulturmiljölagen]. Ersättningen får endast användas för 
kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga 
kulturminnena.98 

                                                
93 Ku2000/470/Ka, s. 1–2. 
94 Ku2000/470/Ka, s. 2. 
95 SFS (1988:950) Kulturmiljölag. 
96 SFS (1988:1188) Kulturmiljöförordning, 18§. 
97 SFS (1988:1188) Kulturmiljöförordning, 19§. 
98 Prop. 1998/99:38, Staten och trossamfunden – begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, 
avgiftsbetalning, m.m., kap. 5.1.3., s. 141 f. 
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Detta innebär alltså att KAE endast får användas för de kostnader som tillkommer 
extra till följd av bestämmelserna enligt KML. 

Propositionen säger även att ”[…] de synpunkter som lämnas av de antikvariska 
myndigheterna inför beslutet givetvis [bör] tillmätas stor betydelse”.99 Detta innebär 
att Svenska kyrkan bör ha med sig de yttranden som RAÄ och länsstyrelserna 
lämnar inför den slutliga fördelningen av KAE varje år, men också att det inte finns 
något lagstadgat att de ska följa dessa rekommendationer.100 

Regeringens skrivelse 2008/09:220 Kyrkoantikvariska frågor redovisar bland 
annat hur KAE har använts mellan 2000 och 2009, men behandlar också 
tillståndsgivning, tillsyn, registerfrågor, tillgänglighet, brottslighet kopplad till 
kyrkliga kulturminnen, samarbete mellan Svenska kyrkan och berörda 
myndigheter, samt kompetens- och kunskapsfrågor.101 I mars 2014 överlämnade 
regeringen skrivelsen Den kyrkoantikvariska ersättningen till riksdagen.102 Som 
grund till skrivelsen finns bland annat en rapport inför kontrollstationen 2014 från 
RAÄ om huruvida målet med den kyrkoantikvariska ersättningen har uppnåtts 
mellan åren 2002 och 2013.103 Detsamma gjorde de inför kontrollstationen 2009 då 
de tog fram en rapport om åren mellan 2002 och 2008.104 

Enligt kulturmiljöförordningen får RAÄ meddela föreskrifter om 
tillämpningen av 4 kap. KML.105 Dessa är bindande råd när det gäller fjärde 
kapitlet.106 Föreskrifterna återfinns i Kulturrådets författningssamling (KRFS) 
2012:2.107 

Föreskrifterna klargör en rad bestämmelser som rör kyrkobyggnader och 
kyrkotomter, tillståndsplikten, vård- och underhållsplaner samt kyrkliga inventarier 
m.m.108 I 17§ anges även vad KAE ska användas till och formuleras: 

Kyrkoantikvarisk ersättning ska användas till kulturhistoriskt motiverade kostnader som följer 
åligganden enligt 4 kap. kulturminneslagen [numera kulturmiljölagen]. Kyrkoantikvarisk 
ersättning får inte användas till kostnader för förvaltning av annan kyrklig egendom, för allmän 
kompetensutveckling, för att bedriva verksamhet eller för administration. 

2014 började nya nationella mål för kulturmiljöarbetet gälla som föranleddes av 
regeringens proposition Kulturmiljöns mångfald.109 Det mål som inkluderar de 
                                                
99 Prop. 1998/99:38, s. 145. 
100 Intervju 1: Handläggare på Riksantikvarieämbetet, 2016-03-09. 
101 Skr. 2008/09:220, Kyrkoantikvariska frågor. 
102 Skr. 2013/14:152, Den kyrkoantikvariska ersättningen. 
103 Kyrkoantikvarisk ersättning 2002–2013 : effekter för vården och bevarandet av det kyrkliga kulturarvet 
[2016-05-09]. 
104 Kyrkoantikvarisk ersättning 2002–2008 : effekter för vården och bevarandet av det kyrkliga kulturarvet : 
redovisning av regeringsuppdrag [2016-05-10]. 
105 SFS (1988:1188) Kulturmiljöförordning, 22§. 
106 Intervju 1: Handläggare på Riksantikvarieämbetet, 2016-03-09. 
107 KRFS 2012:2, Riksantikvarieämbetets föreskrifter om kyrkliga kulturminnen.  
108 KRFS 2012:2, 17§. 
109 Prop. 2012/13:96, Kulturmiljöns mångfald. 
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fysiska kulturmiljöerna formuleras: ”Ett hållbart samhälle med en mångfald av 
kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas”.110 Detta innefattar enligt 
propositionen att bevarande, användande och utvecklande sker med långsiktig 
hållbarhet och svarar mot olika behov. 111 I en rapport från 2015 redovisar RAÄ vad 
ansvariga myndigheter har gjort och avser göra för att uppfylla de nya målen.112  

RAÄ har också formulerat en vägledning som främst riktar sig till 
länsstyrelserna om tillståndsprövningen för kyrkliga kulturminnen, men också till 
andra intressenter.113 Vägledningen är brett täckande och innehåller bland annat 
bakgrund till lagskyddet, vad de kulturpolitiska målen säger, bedömning av 
kulturhistoriska värden, definitioner, riktlinjer för förvaring, inventarie-
förteckningar m.m.114 

Vad gäller KAE är vägledningen en informativ text som beskriver ersättningens 
användning, fördelning, redovisning, uppföljning och utvärdering.115 Den är således 
inte bestämmande i sig, men instruktiv för hur processen ska gå till. Enligt 
vägledningen ska ersättningen bidra till ett långsiktigt bevarande av de kyrkliga 
kulturminnena och innebära en möjlighet för Svenska kyrkan att få kompensation 
för de eventuella ökade ekonomiska kostnaderna för vård och underhåll som kraven 
i KML innebär.116 

Svenska kyrkan har också gett ut riktlinjer att följa i samband med arbetet kring 
de kyrkliga kulturminnena. De premisser som finns för KAE förtydligas i Villkor 
för kyrkoantikvarisk ersättning som kyrkostyrelsen beslutade om 2012.117 De utgår 
från ovan nämnda skrivelse Kyrkoantikvariska frågor samt från kulturutredningen 
Tid för kultur.118 Villkoren innehåller bland annat mål för arbetet med det kyrkliga 
kulturarvet och KAE, vilka typer av objekt som är berättigade till KAE, vilka 
åtgärder som är berättigade till KAE, hur handläggning och samråd går till samt 
ekonomihantering, arkiv och redovisning av ersättningens fördelning och 
effekter.119  

Till hjälp för handläggare och som komplement till villkoren finns även 
Handbok för kyrkoantikvarisk ersättning, som riktar sig direkt till stiften i deras 

                                                
110 Prop. 2012/13:96, s. 36. 
111 Prop. 2012/13:96, s. 36. 
112 Nya nationella mål för kulturmiljöarbetet. Myndigheters arbete för att bidra till målens uppfyllelse [2016-
05-11]. 
113 Vägledning för tillämpning av Kulturminneslagen [numera Kulturmiljölagen]: Kyrkliga kulturminnen (4 
kap. 1–18§§), 2014-12-18 [2016-05-09]. 
114 Vägledning för tillämpning av Kulturminneslagen [numera Kulturmiljölagen]: Kyrkliga kulturminnen (4 
kap. 1–18§§), 2014-12-18. 
115 Vägledning för tillämpning av Kulturminneslagen [numera Kulturmiljölagen]: Kyrkliga kulturminnen (4 
kap. 1–18§§), 2014-12-18, s. 63–65. 
116 Vägledning för tillämpning av Kulturminneslagen [numera Kulturmiljölagen]: Kyrkliga kulturminnen (4 
kap. 1–18§§), 2014-12-18, s. 63. 
117 Villkor för kyrkoantikvarisk ersättning, antagna 2012-09-24, reviderade 2013-03-05. 
118 Villkor för kyrkoantikvarisk ersättning, rev. 2013-03-05, s. 1. 
119 Villkor för kyrkoantikvarisk ersättning, rev. 2013-03-05. 
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handläggningsarbete.120 Syftet med handboken är att tydliggöra förutsättningen för 
KAE, men även att öka samsynen mellan stiften beträffande handläggningen.121 
Med andra ord strävar Svenska kyrkan efter en jämställd värdering hos deras 
handläggare. 

Svenska kyrkan har gett ut ett flertal rapporter där de redovisar sitt arbete med 
frågor om det kyrkliga kulturarvet och den kyrkoantikvariska ersättningen, vilket 
som nämnts instrueras i överenskommelsen mellan kyrka och stat. Varje år lämnas 
en rapport till regeringen, och i samband med kontrollstationerna vart femte år sker 
en större utvärdering av arbetet inför den nästkommande femårsperioden.122 Inför 
den senaste kontrollstationen 2014 gavs rapporten Ett rum öppet för alla ut, som 
redovisar användningen av KAE mellan åren 2000 och 2013.123 

Villkor för ersättning 
Villkoren för KAE är 28 till antalet och innehåller premisser i olika grad. Här anges 
bland annat vilka typer av objekt och åtgärdskategorier som är berättigade till 
ersättning, men även hur handläggning och samråd ska gå till. De objekt som är 
berättigade till KAE anges i ovan nämnda Villkor för kyrkoantikvarisk ersättning 
under villkor två. Detta är den skyddade egendom som anges i 4 kap KML, vilket 
som ovan nämnt för kyrkobyggnader innebär att de ska vara uppförda innan 
utgången av 1939 eller särskilt utpekade av RAÄ, alternativt är under utredning och 
att kulturhistoriska värden riskerar att förloras, vilket alltså innebär ett undantag. 
Dessutom tillkommer att byggnaden är invigd för gudstjänst i Svenska kyrkan före 
1 januari 2000 och ägdes/förvaltades av Svenska kyrkan eller dess organisationer 1 
januari 2000.124 Till kyrkobyggnader räknas också klockstaplar. 

Kyrkotomter och begravningsplatser ska även de, som nämnt ovan ha 
tillkommit före utgången av år 1939 eller vara särskilt utpekade eller under 
utredning av RAÄ.125 Kyrkotomt är det område kring en kyrkobyggnad som hör 
samman med dess funktion och miljö, vilket kan innebära byggnader, fasta 
anordningar och växtlighet.  

Begravningsplats är områden eller utrymmen för förvaring av avlidnas stoft 
eller aska, vilket även definieras ytterligare i 1 kap. 1§ (1990:1144) Begravnings-
lagen och kan beviljas ersättning till byggnader, fasta anordningar och växtlighet. 
                                                
120 Handbok för arbetet med kyrkoantikvarisk ersättning, [okänt årtal]. 
121 Handbok för arbetet med kyrkoantikvarisk ersättning, [okänt årtal], s. 4. 
122 Svenska kyrkans redovisning för år 2012 angående de kyrkliga kulturvärdena och användningen av den 
kyrkoantikvariska ersättningen: Svenska kyrkans rapport till Kulturdepartement, 2012. 
123 Ett rum öppet för alla: Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska 
frågorna inför kontrollstationen 2014, 2013. 
124 Villkor för kyrkoantikvarisk ersättning, rev. 2013-03-05, s. 2. 
125 Villkor för kyrkoantikvarisk ersättning, rev. 2013-03-05, s. 2. 
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Kulturhistoriskt mycket värdefulla gravanordningar där gravrätten återgått till 
församlingen och gravanordningen tillfallit upplåtaren kan räknas som fast 
anordning. För ersättning till dessa anordningar krävs uppförande på en särskilt 
förteckning för ”kulturhistoriskt mycket värdefulla gravanordningar”.126 

För kyrkliga inventarier gäller att de ska vara kulturhistoriskt värdefulla och 
höra till kyrklig byggnad, kyrkotomt eller begravningsplats samt vara uppförda på 
respektive församlings inventarieförteckning. Ersättning kan även beviljas till 
egendom som inte ägs av Svenska kyrkan om ansvaret genom avtal eller genom 
hävd faller på Svenska kyrkan.127 

Åtgärder berättigade KAE regleras även det i Villkor för kyrkoantikvarisk 
ersättning, och återfinns mellan punkterna 3–10. För ovan nämnda objekt får KAE 
tilldelas vid långsiktig vård- och underhållsplanering, åtgärder för förbättrad 
förvaring av inventarier, anpassade tekniska installationer och skadeförebyggande 
åtgärder, samt inventeringar, utredningar och projekteringar inför vård- och 
underhåll.128 Ersättning kan också ges till upprättade/reviderande av vård- och 
underhållsplanering, driftkostnader om särskilda skäl föreligger, informations- och 
visningsinsatser, kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med arbete för 
ökad tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga samt 
arkeologiska förundersökningar där ingrepp i fornlämning är en följd av andra 
motiverade åtgärder. Det får även lämnas till stiftsövergripande eller nationella 
kunskapsunderlag, samt för informations- och visningsinsatser i syfte att 
tillgängliggöra och förmedla kunskap om de kyrkliga kulturmiljöerna och de 
historiska företeelser och händelseförlopp som de representerar.129 

Enligt målen som förtydligas i Handbok för arbetet med KAE ska förvaltningen 
och tillgängliggörandet av de kyrkliga kulturvärdena utföras på ett sådant sätt att 
största möjliga kulturarvsnytta uppnås.130 Detta förtydligas som: 

Det kyrkliga kulturarvet och dess värden är en samhällsresurs som ska bevaras, användas och 
utvecklas. Den kyrkliga kulturarvsförvaltningen och den kyrkoantikvariska ersättningen är 
viktiga redskap i detta arbete. Målet är att ersättningen ska användas så att förvaltningen sker 
långsiktigt hållbart med största möjliga nytta för de kulturvärden det kyrkliga kulturarvet 
omfattar.131  

Detta innebär med andra ord att ersättningen ska prioriteras till projekt som uppnår 
störst positiv effekt för bevarandet och/eller tillgängliggörandet av det kyrkliga 
kulturarvet. Målen säger också att kyrkorna ska vara öppna och tillgängliga i lika 
stor utsträckning som innan relationsändringen. De säger även att stor samverkan 

                                                
126 Villkor för kyrkoantikvarisk ersättning, rev. 2013-03-05, s. 2. 
127 Villkor för kyrkoantikvarisk ersättning, rev. 2013-03-05, s. 2. 
128 Villkor för kyrkoantikvarisk ersättning, rev. 2013-03-05, s. 2–3. 
129 Villkor för kyrkoantikvarisk ersättning, rev. 2013-03-05, s. 2–3. 
130 Handbok för arbetet med kyrkoantikvarisk ersättning, [okänt årtal], s. 4. 
131 Handbok för arbetet med kyrkoantikvarisk ersättning, [okänt årtal], s. 4. 
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mellan Svenska kyrkan och kulturmiljövården eftersträvas för att kunna bevara 
förstående och respekten mellan de olika aktörerna och för att Svenska kyrkans 
aktiva verksamhet inte ska förringas: 

Kulturarvet är av stor vikt för Svenska kyrkan. Det kyrkliga bruket är en väsentlig del av 
kulturvärdet i detta kulturarv. För att vara fortsatt levande och angelägna behöver därför 
kyrkorna kunna förändras i takt med tiden och med stor hänsyn till kulturvärdena.132  

Svenska kyrkans verksamhet är med andra ord delvis beroende av det kyrkliga 
kulturarvet eftersom bruket är kopplat till bland annat kyrkobyggnaderna och dess 
inventarier. På så sätt är Svenska kyrkans seder, bruk och tradition, även de som 
förändras i takt med hur kyrkan används idag, inte en avskild faktor i frågor 
relaterade till bevarande. 

Tilldelningsprocessen och berörda aktörer 
Svenska kyrkan är ett registrerat trossamfund, vilket innebär att de lyder under lag 
(1998:1593) om trossamfund och lag (1998:1591) om Svenska kyrkan. Svenska 
kyrkan har även sitt eget regelverk Kyrkoordningen, som reglerar bland annat 
inomkyrkligt beslutsfattande. 

40 kap. i Kyrkoordningen bestämmer över kyrkobyggnaden i sig, och berör 
bland annat vården av dessa och dess inventarier. Kapitlets inledning säger bland 
annat följande: 

De [kyrkobyggnaderna] är för många förknippade med avgörande skeden i livet. De rymmer 
också mycket av en bygds identitet och är en del av det offentliga rummet. Kyrkorummet 
behöver vara tillgängligt för alla som söker sig till det.133 

Tillgänglighet kan innebära fysisk i form av framkomlighet och öppethållande, men 
också inkluderande och inbjudande. I 2§ anges det att kyrkobyggnaderna och 
inventarierna ska underhållas så att de kan tjäna sitt ändamål, med andra ord med 
hänseende till bruket. Det anges sedan att i kulturmiljölagen finns ”ytterligare 
bestämmelser om vården av kyrkobyggnader och inventarier”.134 Eftersom kyrko-
ordningen är ett inomkyrkligt regelverk och saknar lagstöd finns inget krav att 
länsstyrelser eller RAÄ tar hänsyn till dess bestämmelser.  

                                                
132 Handbok för arbetet med kyrkoantikvarisk ersättning, [okänt årtal], s. 4. 
133 Kyrkoordning för Svenska kyrkan, Tionde avdelningen: Kyrkobyggnader, 40 kap: Kyrkobyggnader, 
gällande från 2016-01-01, s. 101, [2016-05-09]. 
134 Kyrkoordning för Svenska kyrkan, Tionde avdelningen: Kyrkobyggnader, 40 kap: Kyrkobyggnader, 2§, s. 
101, [2016-05-09]. 
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44 kap. i Kyrkoordningen reglerar den inomkyrkliga ekonomiska utjämningen 
som finns. Eftersom denna existerar fördelas inte KAE i större utsträckning till 
församlingar, pastorat eller stift som har färre ekonomiska resurser än andra.  

Svenska kyrkans organisatoriska uppbyggnad som anges i lagen om Svenska 
kyrkan 4–6§§ återspeglas även i tilldelningen av KAE.135 Församlingarna är de 
lokala enheterna inom Svenska kyrkan, stiften är de regionala enheterna som 
omfattar församlingarna inom stiftets område, och kyrkomötet är Svenska kyrkans 
högsta beslutande organ. Dock får inte kyrkomötet fatta beslut om sådant som stift 
eller församlingar har i uppgift att besluta om.136 

Tilldelningsprocessen för KAE påbörjas ca fyra år innan ett projekt avslutas, 
och kräver initialt ett godkännande från länsstyrelsen för åtgärder som är 
tillståndspliktiga.137 Det är församlingarna själva som tar fram ansöknings-
handlingarna för tillståndsprövningen, vilket bör ha kommit fram till respektive 
länsstyrelse i maj under det första året.138 Från oktober till november ska varje stifts 
ekonomiska enhet ha inkommit med ansökan till stiftsstyrelsen om KAE för 
åtgärder som planeras börja året efter nästkommande år.139 Innan dess har 
länsstyrelsen eller länsstyrelserna fattat beslut som bifogas till ansökningarna. I de 
fall då fler än en länsstyrelse ger tillstånd till åtgärder inom samma stift finns det 
enligt informant från RAÄ exempel på gånger då de inte varit överens, men det 
råder oftast konsensus i dessa fall.140  

I början på det andra året i processen yttrar sig länsstyrelserna till stifts-
styrelserna angående de inkomna ansökningarna från stiften och de ekonomiska 
enheterna. Sedan ansöker stiftsstyrelserna om beslutsram från kyrkostyrelsen, 
vilket med andra ord är ersättningsramen till varje stift.141 Beslutsramen baseras på 
varje stifts kulturarvsansvar, vilket i sin tur baseras på ”stiftets andel av den totala 
ytan av skyddade kyrkor som skyddas av 4 kap. 3–4§ i kulturminneslagen [numera 
kulturmiljölagen]”.142 Enligt informant från Svenska kyrkan i Luleå utgår besluten 
också ifrån vård- och underhållsplaner som togs fram under 2005 till varje 
församling, vilken också bidrar till församlingarnas vetskap om existerande 
behov.143 Enligt informant från Svenska kyrkan i Karlstad är dessa vård- och 
underhållsplaner utformade ur ett fastighetsskötselperspektiv, vilket inkluderar 
planerad framtida arbeten tillsammans med ekonomiska kalkyler som ett stöd inför 

                                                
135 SFS (1998:1591) lag om Svenska kyrkan, 4–6§§. 
136 SFS (1998:1591) lag om Svenska kyrkan, 6§. 
137 Handbok för arbetet med kyrkoantikvarisk ersättning, [okänt årtal], s. 9. 
138 Handbok för arbetet med kyrkoantikvarisk ersättning, [okänt årtal], s. 9, 14. 
139 Handbok för arbetet med kyrkoantikvarisk ersättning, [okänt årtal], s. 14. 
140 Intervju 1: Handläggare på Riksantikvarieämbetet, 2016-03-09. 
141 Handbok för arbetet med kyrkoantikvarisk ersättning, [okänt årtal], s. 14. 
142 Ett rum öppet för alla: Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna 
inför kontrollstationen 2014, 2013, s. 19. 
143 Intervju 2: Stiftsantikvarie i Luleå stift, 2016-03-10. 
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kommande planeringar och KAE-ansökningar.144 Här ingår även sådant som inte 
omfattas av KML och således inte heller är berättigade KAE, till exempel 
församlingsbyggnader. De fungerar som ett stöd främst till församlingarna att 
kunna planera lång tid i förväg.145 

Innan kyrkostyrelsen fattar beslut om ansökningarna inkomna från 
stiftsstyrelserna yttrar sig RAÄ, liksom länsstyrelserna gör tidigare på året. Att 
RAÄ ska ges möjlighet till yttrande är det som är lagligt reglerat beträffande 
relationen mellan myndigheten och Svenska kyrkan, tillsammans med att samråd 
ska ske angående fördelningen av KAE.146 Efter yttranden fördelar kyrkostyrelsen 
beslutsramar till stiften, och även till de nationella projekten under juni månad inom 
det andra året i processen. Utifrån beslutsramen från kyrkostyrelsen bereder sedan 
stiften fördelningen av ramen, och därefter beviljar stiftsstyrelserna KAE till 
stiftsprojekt som ska börja utföras året därpå.147 

I januari inför nästkommande år beslutar regeringen i regleringsbrev om 
anslaget, vilket innebär att projekt och åtgärder därefter kan börja utföras. I januari 
året därpå finns det möjlighet att ansöka om en förlängd dispositionstid om inte 
arbetet har hunnit utföras under föregående år. Samtidigt ska stiften redovisa 
statistik och resultat till kyrkokansliet inför redovisningen av KAE till regeringen, 
vilken lämnas till kulturdepartementet i april.148  

Det är Svenska kyrkan som fördelar ersättningen inom organisationen efter 
tillhandahållandet från staten, vilket innebär att detta är den enda statliga 
ersättningen som fördelas av den mottagande parten, enligt informant från RAÄ.  
Det finns ingen möjlighet till överklagande av fördelningen inom systemet, varken 
från statligt håll eller för någon instans inom Svenska kyrkan efter ett beslut om 
KAE väl är tagit, oavsett om det skett på felaktiga grunder eller ej.149 

Som nämnts anges det i propositionen som ledde fram till bestämmelserna i 
KML ska det innan varje beslut om fördelning ske ett samråd med myndigheter 
inom kulturmiljöområdet.150 RAÄ:s aktörsroll är att de är den centrala myndighet 
som ansvarar för frågor som rör kulturmiljö och deltar i samråden för den nationella 
fördelningen. Myndigheten ska enligt informant vara ledande inom området vilket 
inte innebär att de ska utföra allt jobb själva, utan om att de ska ha en vägledande 
roll för andra aktörer. Detta innebär också att de följer upp om diskrepans råder 
mellan lagstiftning och tillämpning, och om detta i sin tur innebär att lagen behöver 
justeras eller praxis behöver utvecklas.151 

                                                
144 Intervju 3: Stiftsantikvarie i Karlstads stift, 2016-03-29. 
145 Intervju 3: Stiftsantikvarie i Karlstads stift, 2016-03-29. 
146 Intervju 1: Handläggare på Riksantikvarieämbetet, 2016-03-09. 
147 Handbok för arbetet med kyrkoantikvarisk ersättning, [okänt årtal], s. 14. 
148 Handbok för arbetet med kyrkoantikvarisk ersättning, [okänt årtal], s. 14. 
149 Intervju 1: Handläggare på Riksantikvarieämbetet, 2016-03-09. 
150 Prop. 1998/99:38. 
151 Intervju 1: Handläggare på Riksantikvarieämbetet, 2016-03-09. 
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Samrådsgrupperna som sker på både nationell och regional nivå instiftades i 
samband med införandet av KAE och fungerar som ett forum där principiella frågor 
berörande det kyrkliga kulturarvet diskuteras.152 Både enligt handläggare på RAÄ 
och stiftsantikvarien i Luleå är samrådsgruppen en del som får fördelnings-
processen att fungera.153 Informanten från Luleå stift menar att på grund av att 
ersättningsprocessen påbörjas två år innan fördelningsåret kräver det en noggrann 
och långsiktig planering både hos församlingar och stiften.154 Efter införandet av 
KAE har församlingarnas organisation kring ansökning visserligen förbättrats, men 
det finns vissa steg i processen som anses problematiska, till exempel utformning 
av ansökningarna. Det är inte ovanligt att avslag från länsstyrelsen beror på otydliga 
eller ofullständiga ansökningar.155 

 

                                                
152 Intervju 1: Handläggare på Riksantikvarieämbetet, 2016-03-09. 
153 Intervju 1: Handläggare på Riksantikvarieämbetet, 2016-03-09; Intervju 2: Stiftsantikvarie i Luleå stift, 
2016-03-10. 
154 Intervju 2: Stiftsantikvarie i Luleå stift, 2016-03-10. 
155 Intervju 2: Stiftsantikvarie i Luleå stift, 2016-03-10. 
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Fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning till 
övergripande stiftsprojekt 

Svenska kyrkan har återkommande rapporterat över hur KAE fördelas och vad det 
uppnår för resultat. Den tidigare nämnda Ett rum öppet för alla visar bland annat 
hur mycket av ramersättningen som har gått till respektive stift fram till och med år 
2013.156 Statistiken presenterad i detta kapitel är baserat på beslutsunderlagen till 
kyrkostyrelsen inför fördelningen av KAE för ramåren 2013–2016. Varje 
beslutsunderlag innehåller en sammanställning av de ansökta stiftsprojekt som 
omfattar beviljande eller avslag, ansökt summa KAE, total kostnad (inkluderar 
summan som inte omfattas av KAE), förslag till kyrkostyrelsebeslutet, kyrko-
kansliets kommentarer samt motiv, titel, syfte, mål/resultat och förväntade effekter 
för varje projekt. Nedan presenterad statistik är baserad på dessa sammanställningar 
i kombination med utdraget från PHS, där objektstyper och åtgärdskategorier finns 
med. Som nämnts i kapitlet för metod och material finns vissa projekt med i PHS 
men inte i sammanställningen och vice versa.157 Eftersom motiveringarna är centrala 
för undersökningen används endast de projekt som finns tillgängliga i samman-
ställningarna. De som inte finns registrerade i PHS och alltså saknar objektstyp och 
åtgärdskategori har blivit angivna som ”ej valda/saknas” i utdragen ur PHS.158 

De olika objektstyperna som Svenska kyrkan använder i sina kategoriseringar 
är 1) kyrkobyggnader, 2) kyrkotomter, 3) begravningsplatser och 4) kyrkliga 
inventarier. 159 Det finns även en ospecificerad/övergripande kategori som används 
i PHS, men som inte förtydligas i riktlinjerna för handläggningen av KAE. Baserat 
på karaktären av de projekt som i regel tilldelas denna kategori är det dock tydligt 
att se att det rör sig om projekt som är antingen ospecificerade eller övergripande. 
De åtgärdskategorier som används i PHS är något sammanfattande av de 
åtgärdsområden som presenteras i tidigare nämnda kapitel, och anges som 1) 
inventering, 2) vård och underhåll, 3) projektering/utredning, 4) säkerhetsfrågor, 5) 
antikvarisk kontroll och 6) information.160 För både objektstyper och åtgärds-
kategorier finns ett alternativ ”ej vald/saknas”, och antyder att projektet i fråga 
antingen inte finns med i PHS och på sätt saknar objektstyp och åtgärdskategori, 
eller att inget alternativ har valts. 

                                                
156 Ett rum öppet för alla: Svenska kyrkans redovisning till regeringen angående de kyrkoantikvariska frågorna 
inför kontrollstationen 2014, 2013. 
157 Se kapitel: Material och metod, s. 24. 
158 Se Bilaga 1–4, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2013–2016. 
159 Se angivna objektstyper i Bilaga 1–4, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2013–
2016. 
160 Se angivna åtgärdskategorier i Bilaga 1–4, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 
2013–2016 . 
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De summor som presenteras nedan inför ramåren 2013–2016 anger den totala 
summan KAE som har fördelats till samtliga stift. Summorna består av de 460 
miljoner kronor som är den årliga ersättningen som Svenska kyrkan erhåller från 
staten samt ytterligare medel som hämtas av ett ackumulerat överskott från KAE. 
Detta överskott är ett resultat av de gånger som de fördelade pengarna inte har 
använts. Stiftsprojekten står som tidigare nämnts endast för en liten del av den totala 
fördelningen. Av de 460 miljoner kronorna går endast ca 20 till 30 miljoner kronor 
till stiftsprojekten. Resten av ersättningen går till så kallade nationella projekt, och 
allra störst andel går till den årliga ramfördelningen. Summan som går till 
stiftsprojekten handlar alltså om ett jämförelsevis litet belopp. Samtliga summor 
som anges är avrundade till en decimal. 

Stiftsprojekt inför ramåret 2013 
Inför år 2013 fördelade kyrkostyrelsen den totala summan av 599,8 miljoner kronor 
för KAE, varav 139,8 miljoner kronor hämtades ur det ackumulerade överskottet.161 
Av de 35 ansökta stiftsprojekten tillgängliga i det sammanställda underlaget för 
kyrkostyrelsens beslut uppkommer den totala ansökta summan till 25 miljoner för 
projekt med den totala kostnaden 35,6 miljoner.162 Av de stiftsprojekt som 
rekommenderades bifall var den föreslagna summan till kyrkostyrelsen 18,7 
miljoner, och slutgiltigt beviljat medel uppkom till 18,9 miljoner för 31 stifts-
projekt.163 

Spridningen fördelat per stift, objektstyp och åtgärdskategori 
Som visas i figur 1 sökte stiften i Karlstad och Växjö medel för sju projekt var, 
varav ett rekommenderades avslag i Karlstad och detsamma för tre av projekten i 
Växjö. Strängnäs och Uppsala stift ansökte om medel för ett projekt var, och stiften 
i Linköping och Luleå inkom inte med några ansökningar.  

Karlstads var stiftet som blev rekommenderad störst mängd medel på 4,3 
miljoner kronor.164 Förutom stiften utan ansökningar var Göteborgs stift med 525 
tusen kronor det med lägst rekommenderat medel. 

Projektet Inventering, kulturhistorisk bedömning och skadebild murar i 
Karlstads stift inkluderas i statistiken eftersom det fick bifall inför ramåret 2013.165 

                                                
161 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2013. Beslutsunderlag till kyrkostyrelsen 2012-06-13, 
2012-06-01, Dnr: KAE 2012/0003. Kyrkokansliet, Uppsala, s. 2. 
162 Se Bilaga 5, Sammanställning ansökta stiftsprojekt 2013–2016. 
163 Se Bilaga 5, Sammanställning ansökta stiftsprojekt 2013–2016. 
164 Se Bilaga 5, Sammanställning ansökta stiftsprojekt 2013–2016. 
165 Se Bilaga 1, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramåret 2013. Projekt-ID: 36 924 och 44 
673. 
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Detta flyttades sedan fram till 2015, vilket är varför det räknas in i statistiken för 
båda åren.166 

Figur 1. Antal beviljade och avslagna stiftsprojektansökningar inför 2013 fördelade per stift. 

Källa: Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2013. Bilaga 1 Sammanställning av 
ansökta stiftsprojekt, 2012-06-01, Dnr: KAE 2012/0003, Kyrkokansliet, Uppsala. 

Det finns fem projekt som saknas i PHS, varav tre av dessa beror på att de 
rekommenderades avslag. De andra två är alltså projekt som har rekommenderats 
beviljande, varav det ena är projektet Inventering av medeltida takkonstruktioner i 
Växjö stift.167 Detta innebär att dessa projekt saknar objekts- och åtgärds-
kategoriindelning helt. Det finns även fem projekt som återfinns i PHS men inte i 
kyrkostyrelsens beslutsunderlag, till exempel projektet Kompletterande texti-
linventering i Ventlinge kyrka, också det i Växjö stift.168 Det finns även exempel på 
projekt som anger ett projekt-ID i sammanställningen men som återfinns under ett 
annat i PHS, vilket kan bero på ändrat eller missangivet projekt-ID.169 

Figur 2 visar antal stiftsprojekt som rekommenderas bifall av kyrkostyrelsen 
fördelat på objektstyper angivna i PHS per stift. De ospecificerade och över-
gripande är flest med 14 projekt, sex projekt angavs som begravningsplatser, fem 
som inventarier och fyra som kyrkobyggnader. Det fanns inga projekt för 
kyrkotomter och två som saknades i PHS. 

                                                
166 Se Bilaga 3, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramåret 2015. Projekt-ID: 44 673. 
167 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2013. Bilaga 1 Sammanställning av ansökta 
stiftsprojekt, 2012-06-01, Dnr: KAE 2012/0003, Kyrkokansliet, Uppsala, s. 11; Bilaga 1, Utdrag ur Svenska 
kyrkans projekthanteringssystem, ramåret 2013. 
168 Se Bilaga 1. Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramåret 2013. Projekt-ID: 42 360. 
169 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2013. Bilaga 1 Sammanställning av ansökta stiftsprojekt, 
2012-06-01, s. 27; Se Bilaga 1, Projekt-ID: 36 941. 
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Flera av projekten rör objekt som kan passa inom fler än en kategori, 
exempelvis ett inventarieprojekt i Härnösands stift som innebar att revidera 
inventarieförteckningar.170 

Figur 2. Antal stiftsprojektansökningar inför 2013 fördelade per objektstyp och stift. 

Källa: Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2013. Bilaga 1 Sammanställning av 
ansökta stiftsprojekt, 2012-06-01, Dnr: KAE 2012/0003, Kyrkokansliet, Uppsala; Bilaga 1, Utdrag 
ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramåret 2013. 

Även om projektet berör vården av inventarier är det själva förteckningarna som är 
objektet, vilket gör det rimligt att det anges som ospecificerat/övergripande.171 Detta 
exempel kan jämföras med ett projekt i Visby med syftet att upprätta brandskydds-
planer för säkerställande av kyrkoinventarier.172 Detta projekt berör också inven-
tarier men brandskyddsplanerna är objekt. Skillnaden i kategoriseringen är att detta 
projekt anges gälla inventarier istället för ospecificerat/övergripande, vilket visar 
på en viss inkonsekvens när det gäller kategoriangivelserna. Ett av Stockholms 
stiftsprojektprojekt anges gälla begravningsplatser men berör även kyrkogårdar i 
stort och kyrkotomter.173 Att ange kyrkotomt eller den övergripande kategorin hade 
med andra ord även det stämt överens med projektets karaktär. Eftersom orglar 
enligt RAÄ:s Vägledning för tillämpning av Kulturminneslagen (numera kultur-
miljölagen) som presenteras i kapitel Lagar och riktlinjer, sidan 28, både kan vara 
del av inventarierna och kyrkobyggnaden kan orglar anges som antingen 
                                                
170 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2013. Bilaga 1 Sammanställning av ansökta stiftsprojekt, 
2012-06-01, s. 22. 
171 Se Bilaga 1, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2013. Projekt-ID: 36 991. 
172 Se Bilaga 1, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2013. Projekt-ID: 36 976. 
173 Se Bilaga 1, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2013. Projekt-ID: 36 941. 
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kyrkobyggnad eller kyrkliga inventarier.174 I både Skara och Lunds stifts anges dock 
orgelinventeringsprojekten som inventarier.175 

Projekt som har fått en helt missvisande objektstypindelning är också 
förekommande. Projektet Inventering av klockstaplar i Skara stift anges som 
begravningsplats, men som nämns tidigare i kapitel 2.2 räknas klockstaplar som 
tillhörande kyrkobyggnader, och bör således registreras som det.176  

Ett och samma projekt som finns med två gånger är Kyrkan som besöksmål i 
Sjuhärad, från Göteborgs och Skara stift.177 Eftersom Sjuhärad är ett område beläget 
i Västergötland mellan Göteborg och Jönköping och utgör del av båda stiften är 
detta troligen anledningen, men eftersom två identiska projektansökningar finns 
med och båda rekommenderas bifall med samma summa är det oklart om de har 
tillhandahållit den beviljade summan på 125 000 kronor eller samma summa två 
gånger, nämligen 250 000 kronor.178 

Figur 3. Antal stiftsprojektansökningar inför 2013 fördelat per åtgärd och stift. 

Källa: Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2013. Bilaga 1 Sammanställning av 
ansökta stiftsprojekt, 2012-06-01, Dnr: KAE 2012/0003, Kyrkokansliet, Uppsala; Bilaga 1, Utdrag 
ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramåret 2013.. 

                                                
174 Vägledning för tillämpning av Kulturminneslagen [numera Kulturmiljölagen]: Kyrkliga kulturminnen (4 
kap. 1–18§§), 2014-12-18. 
175 Se Bilaga 1, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2013. Projekt-ID: 36 970 och 36 
961. 
176 Se Bilaga 1, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2013. Projekt-ID: 36 971, och 
Villkor för kyrkoantikvarisk ersättning version 1.1. s. 2–3 
177 Se Bilaga 1, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2013. Projekt-ID: 36 973 och 36 
987. 
178 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2013. Bilaga 1 Sammanställning av ansökta stiftsprojekt, 
2012-06-01, s. 7, 15. 
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Som figur 3 visar är den dominerande åtgärdskategorin inventering/planering, och 
två projekt delades in som projektering/utredning. En stor del av de som anges som 
inventering/planering är dock antingen felaktigt angivna eller kan eventuellt anses 
tillhöra någon annan av de andra kategorierna. Projekt som handlar om antikvariska 
tjänster, som exempelvis Antikvarisk och teknisk tillsyn i Skara stift innehåller ett 
flertal olika åtgärder som den anställda arbetar med inom sin tjänst.179 I det här fallet 
är projektet angivet som inventering/planering, liksom de andra projekt inför 
samma år som också berör antikvariska- eller stiftsingenjörstjänster.180 Dessa 
projekt är inte otänkbara att hamna inom sagda kategori, men kategorin antikvarisk 
kontroll anger mer konkret vad projektet syftar till. 

Det finns ytterligare projekt som i praktiken innebär en projektanställning eller 
är kompetensutvecklande, men som inte framgår direkt av projektrubriken och kan 
därför förbises i utdraget från PHS. Ett exempel på detta är projektet Förbättrande 
inventarieförteckningar i Västerås stift.181 Projektet anges gälla uppdatering av 
inventarieförteckningar, och för detta krävs kompetens som vid tillfället inte fanns 
hos stiftet, vilket är anledningen till att KAE söktes.182 Detta är således ett exempel 
på att det kan finnas gränsfall eller frågetecken kring kategorisering av åtgärd.  

Ett flertal projekt berör uttryckligen utvecklande av kyrkor som besöksmål 
genom bland annat informationsutveckling, till exempel ovan nämnda Kyrkan som 
besöksmål i Sjuhärad och Himlen är här.183 Trots detta är ingen av dem registrerad 
som information utan endast som den dominerande kategorin inventering/ 
planering. 

Det finns flera projekt som gränsar till två eller fler åtgärdskategorier. Ett 
exempel på detta är Visby stiftsprojektprojekt Över tröskeln – Tillgänglighet på 
kyrkogård och i kyrka.184 Det är registrerat som inventering/planering, vilket inte är 
felaktigt, men det skulle även kunna falla inom ramen för projektering/utredning 
eftersom det är ett inledande projekt som ska utarbeta förslag för förbättrad 
tillgänglighet.  

I de två fallen där ingen åtgärdskategori blev vald på grund av att de helt saknas 
i PHS rör det ena inventering av medeltida takkonstruktioner och det andra 
digitalisering av inventarieförteckningar.185 Båda dessa tycks passa in väl i åtgärden 

                                                
179 Se Bilaga 1, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2013. Projekt-ID: 36 936. 
180 Se Bilaga 1, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2013. Projekt-ID: 36 928, 36 451 
och 36 781. 
181 Se Bilaga 1, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2013. Projekt-ID: 36 453. 
182 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2013. Bilaga 1 Sammanställning av ansökta stiftsprojekt, 
2012-06-01, s. 10. 
183 Se Bilaga 1, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2013. Projekt-ID: 36 973, 36 987 
och 36 922. 
184 Se Bilaga 1, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2013. Projekt-ID: 36 977. 
185 Se Bilaga 1, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2013. Projekt-ID: 36 785 och 36 
929. 
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inventering/planering. När projekt faller utanför registreringen som dessa har gjort 
bidrar inte de till en korrekt bild av hur vanligt förekommande olika av åtgärder är. 

Riksantikvarieämbetets yttrande 
I RAÄ:s Anhållan om yttrande över ansökningar anges det att omfattningen och 
inriktningen på bland annat stiftsprojekten stämmer överens med intentionerna i 
överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och staten samt villkoren för KAE.186 
Dock finns det ett antal projekt som RAÄ menar inte är berättigade KAE, nämligen 
de som rör kompetensutveckling, administration och funktionella förbättringar.187 
De hänvisar till prop. 1998/99:38 som anger att KAE ej bör gå till kompetens-
utveckling och liknande ändamål, och i villkoren för KAE är det endast ersättnings-
grundande om det ingår i ett konkret vård- och informationssammanhang.188  

Samtliga av de projekt som detta avser, till exempel Kyrkobyggnadsrådgivning, 
etapp 5 i Västerås stift, blev beviljade med kommentarer som svarar mot RAÄ:s 
yttrande.189 Där noteras myndighetens remissvar, men kyrkokansliet motiverar 
beviljandet med följande återkommande formulering: 

Svenska kyrkans bedömning är att de aktuella ingenjörstjänsterna utgör expert- och 
utvecklingsresurser utöver sådan erforderlig kompetens i respektive stift och som gagnar 
effektiviteten och kvaliteten i förvaltningen av de kyrkliga kulturminnena.190 

I RAÄ:s yttrande kommenteras de tidigare nämnda projekten Himlen är här och 
Kyrkan som besöksmål i Sjuhärad med att de förvisso är angelägna för Svenska 
kyrkan och för det kyrkliga kulturarvet, men att de inte ryms inom ramarna för 
KAE.191 Detta baseras på att information som är relaterad till ersättningsgrundande 
insatser kan vara berättigade KAE om anknytningen till exempelvis vård är tydlig, 
vilket RAÄ menar inte är fallet rörande nämnda projekt.192  

RAÄ uttrycker även synpunkter på tillgängliggörandet av det kyrkliga 
kulturarvet, och hänvisar bland annat till överenskommelsen mellan kyrkan och 

                                                
186 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2013. Bilaga 5. Kyrkoantikvarisk ersättning 2013. 
Anhållan om yttrande över fördelningen i landet, 2012-04-04, Dnr: KAE 2012/0003, Kyrkokansliet, Uppsala, 
s. 1. 
187 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2013. Bilaga 5. Kyrkoantikvarisk ersättning 2013. 
Anhållan om yttrande över fördelningen i landet, 2012-04-04, s. 1. 
188 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2013. Bilaga 5. Kyrkoantikvarisk ersättning 2013. 
Anhållan om yttrande över fördelningen i landet, 2012-04-04, s. 10 
189 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2013. Bilaga 1 Sammanställning av ansökta stiftsprojekt, 
2012-06-01, s. 6, 9, 13–14, 21; Bilaga 1, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2013. 
Projekt-ID: 36 451, 36 781, 36 928 och 36 936. 
190 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2013. Bilaga 1 Sammanställning av ansökta stiftsprojekt, 
2012-06-01, s. 9. 
191 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2013. Bilaga 5. Kyrkoantikvarisk ersättning 2013. 
Anhållan om yttrande över fördelningen i landet, 2012-04-04, s. 3–4. 
192 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2013. Bilaga 5. Kyrkoantikvarisk ersättning 2013. 
Anhållan om yttrande över fördelningen i landet, 2012-04-04, s. 3. 
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staten där det anges att Svenska kyrkan svarar för att de kyrkliga kulturminnena 
fortsätter vara tillgängliga. Dock menar RAÄ att detta bör upprätthållas främst med 
medel från andra håll än KAE, samtidigt som statistik visar att tillgängligheten har 
minskat.193 Enligt remissvaret anser RAÄ att endast den del av kostnaden för 
anpassade tillgänglighetslösningar är berättigade KAE.194 Som visat ovan är det fyra 
projekt som kyrkostyrelsen beviljar medel för med motiveringen att det bidrar till 
tillgänglighet inför 2013. För ett av projekten i Visby stift medger Svenska kyrkan 
att detta inte bör omfattas av KAE, men projektet beviljas medel och med stöd från 
motiveringen att ”Detta projekt avser en övergripande handledning för att man på 
bästa sätt ska kunna tillgängliggöra kulturhistoriskt känsliga miljöer”.195  

Sammanfattande kommentarer 
Fördelningen inför ramåret 2013 skiljer sig som påvisat mellan stiften. Karlstad har 
sju stiftsprojektansökningar varav sex rekommenderades bifall, och Linköping och 
Luleå saknar ansökningar helt. Att en del av projekten saknas i PHS eller endast 
återfinns i PHS bidrar till en missvisning över vilka projekt som rekommenderas 
bifall, och även till vilka objektstyper och åtgärdskategorier som KAE gick till. 

Det råder en inkonsekvens när det gäller vilka kategorier olika projekt anses 
tillhöra. Det gäller både objekts- och åtgärdskategorier. Stiften i Göteborg, Västerås 
och Växjö har projekt som är olika till karaktären men som konsekvent angetts som 
objektstypen ospecificerade/övergripande och åtgärdskategorin inventering/-
projektering, vilket kan vara en tillfällighet eller ett tecken på en osäkerhet i 
registreringen, men skulle också kunna vara ett medvetet val. 

Att det finns en åtgärdskategori som är dominerande över samtliga innebär inte 
i det här fallet att det genomförs betydligt fler inventeringar eller planeringsarbeten 
än någon annan åtgärd, även om dessa onekligen är många till antalet. Det innebär 
snarare att dessa projekt inte angivits enligt den åtgärd som stämmer överens med 
deras karaktär, alternativt att projekten kan falla inom fler än en kategori. Även om 
det finns vissa avvikelser och andra tolkningsmöjligheter för objektkategorierna är 
åtgärderna det som är missvisande i högst grad.  

RAÄ och Svenska kyrkan visar tydliga implikationer på en viss diskrepans 
beträffande vilka projekt som KAE ska gå till. Svenska kyrkan beviljar medel till 
projekt som motsätts i styrdokument och även rekommenderas avslag i RAÄ:s 
remissvar. Besluten motiveras med att det bidrar till bevarandemålet, även om det 
inte är direkt kopplat till exempelvis vård- och underhåll. 

                                                
193Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2013. Bilaga 5. Kyrkoantikvarisk ersättning 2013. 
Anhållan om yttrande över fördelningen i landet, 2012-04-04, s. 9. 
194 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2013. Bilaga 5. Kyrkoantikvarisk ersättning 2013. 
Anhållan om yttrande över fördelningen i landet, 2012-04-04, s. 10. 
195 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2013. Bilaga 1 Sammanställning av ansökta stiftsprojekt, 
2012-06-01, s. 24. 
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Stiftsprojekt inför ramåret 2014 
Inför ramåret 2014 fördelade kyrkostyrelsen 700 miljoner kronor KAE, varav 240 
miljoner kronor hämtades ur det ackumulerade överskottet.196 Av de 34 inkomna 
projektansökningar som anges i det sammanställda underlaget för kyrkostyrelsens 
beslut uppkommer den ansökta summan till 25,4 miljoner kronor för stiftprojekt där 
den totala kostnaden för projekten beräknades till 33,4 miljoner. Av de projekt som 
rekommenderades bifall var den föreslagna summan till beslutet 17,3 miljoner, och 
slutgiltigt beviljat medel uppkom till 17,6 miljoner för 31 stiftsprojekt.197 

Spridningen fördelat per stift, objektstyp och åtgärdskategori  
Figur 4 visar att inför ramåret 2014 ansökte Linköping och Lunds stift om medel 
för sex stiftsprojekt var. Stiften med en ansökan var Göteborg och Uppsala, medan 
stiften i Härnösand, Luleå och Strängnäs inte kom in med några ansökningar. Tre 
av de inkomna ansökningarna fick avslag, varav Lunds, Uppsala och Växjö stift 
stod för en var av dessa.198 

Figur 4. Antal beviljade och avslagna stiftsprojektansökningar inför 2014 fördelade per stift. 

 

Källa: Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2014. Beslutsunderlag till kyrkostyrelsen 
2013-06-13, Dnr: KAE 2013/0002. Kyrkokansliet, Uppsala. 

                                                
196 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2014. Beslutsunderlag till kyrkostyrelsen 2013-06-13, 
2013-06-13, Dnr: KAE 2013/0002. Kyrkokansliet, Uppsala, s. 2. 
197 Se Bilaga 5, Sammanställning ansökta stiftsprojekt 2013–2016. 
198 Se Bilaga 2, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2014. Projekt-ID: 39 761, 39 784 
och 39 823. 
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Linköpings stift fick medel för flest antal projekt, men Lunds stift fick den största 
totala summan på 5,2 miljoner kronor.199 Av de stift med rekommenderat bifall fick 
Västerås stift den lägsta rekommenderade summan på 570 000 kronor.200 

Liksom för 2013 finns det stiftsprojekt som finns med i PHS men som saknas i 
sammanställningen och således inte ingår i statistiken. Dessa är fyra stycken och ett 
exempel är projektet Restaurering av biskopskräkla i Göteborgs stift.201 Ett av 
projekten som finns med i sammanställningen saknas i PHS, nämligen Kulturarvs-
arbete i Skara stift.202 Projektet Granskning av reviderade vård- och underhålls-
planer i Växjö stift är i sammanställningen angett som nummer 39 785, som i PHS 
tillhör ett annat projekt och det faktiska numret är 39 788.203 

Figur 5. Antal stiftsprojektansökningar inför 2014 fördelade per objektstyp och stift. 

Källa: Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2014. Beslutsunderlag till kyrkostyrelsen 
2013-06-13, Dnr: KAE 2013/0002. Kyrkokansliet, Uppsala; Bilaga 2, Utdrag ur Svenska kyrkans 
projekthanteringssystem, ramår 2014. 

Figur 5 visar hur många stiftsprojektansökningar som delades in i respektive 
objektstyp inför ramåret 2014. Av de beviljade stiftsprojekten gick 15 stycken, 
alltså nästan 50 procent till objektstypen kyrkobyggnad. Åtta projekt delades in i 
den ospecificerade kategorin. Till kyrkliga inventarier gick fem projekt, och ett 
projekt var gick till kategorierna begravningsplats och kyrkotomt. Ett av projekten 
blev inte indelat i någon kategori. Fyra ansökningar kom in som samtliga skulle gå 

                                                
199 Se Bilaga 5, Sammanställning ansökta stiftsprojekt 2013–2016. 
200 Se Bilaga 5, Sammanställning ansökta stiftsprojekt 2013–2016. 
201 Se Bilaga 2, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2014. Projekt-ID: 39 173. 
202 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2014. Bilaga 1 Sammanställning av ansökta stiftsprojekt, 
2013-06-13, Dnr: KAE 2013/0002, Kyrkokansliet, Uppsala, s. 12. 
203 Se Bilaga 2, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2014. 
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till finansieringen av kompetenser. En stiftsantikvarietjänst i Lunds stifts, en stifts-
ingenjör i Växjö stift, en byggnadsingenjörstjänst i Karlstads stift, samt en 
konsulttjänst i Linköpings stift.204 De två förstnämnda är båda indelade i den 
ospecificerade kategorin, tjänsten i Karlstad är indelad som kyrkobyggnad och den 
sistnämnda saknar någon kategori. Tre projekt berör orglar som objekt, varav ett är 
registrerat som kyrkliga inventarier och de andra två som kyrkobyggnader.205 Som 
tidigare nämnts hör läktarorglar till fast inredning medan en kororgel kan anses vara 
antingen fast inredning eller en del av inventarierna.206 Ett av de projekt som berör 
orglar och är angivet som kyrkobyggnad, Orgelinventering i Lunds stift, finns också 
registrerat för år 2013, men som kyrkliga inventarier istället för kyrkobyggnad.207 
Ytterligare en objektstyp som registrerats olika är Kyrkornas böcker i Skara stift 
som registrerades två gånger. Den ena registreringen har angetts som kyrkobyggnad 
medan den andra har registrerats som kyrkliga inventarier.208 

Figur 6. Antal stiftsprojektansökningar inför 2014 fördelat per åtgärd och stift. 

Källa: Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2014. Beslutsunderlag till kyrkostyrelsen 
2013-06-13, Dnr: KAE 2013/0002. Kyrkokansliet, Uppsala; Bilaga 2, Utdrag ur Svenska kyrkans 
projekthanteringssystem, ramår 2014. 

                                                
204 Se Bilaga 2, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2014. Projekt-ID: 39 822, 39 787, 
39 591 och 39 711. 
205 Se Bilaga 2, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2014. Projekt-ID: 39 708, 39 819 
och 45 176. 
206 Vägledning för tillämpning av Kulturminneslagen [numera Kulturmiljölagen]: Kyrkliga kulturminnen (4 
kap. 1–18§§), 2014-12-18, s. 44. 
207 Se s. 43. 
208 Se Bilaga 2, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2014. Projekt-ID: 39 749 och 45 
485. 
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Som visas i figur 6 registrerades samtliga projekt som inventering/planering inför 
ramåret 2014. De enda två som registrerades med andra åtgärdskategorier saknas i 
sammanställningen och är därför inte med i statistiken.209 

De ovan nämnda projekten som gällde olika typer av kompetenser eller tjänster 
hos stiften hade mer i enlighet med typen av åtgärd kunnat registrerats som 
antikvarisk kontroll, då den åtgärdskategorin innefattar dessa typer av tjänster. Det 
enda projektet som gjorde det är ett av de som saknas i statistiken.210 Det andra av 
dessa två registrerades som vård/konservering.211 Det fanns även projekt som hade 
kunnat registreras enligt kategorin förebyggande, eftersom där även ryms bland 
annat stöldsäkring och förebyggande åtgärder för brand. Dessa projekt är Karlstads 
stiftsprojekt Avfuktare i kyrkobyggnader, Linköpings stiftsprojekt Stöldsäkring av 
skulpturer och Visbys stiftsprojekt Upprättande av brandskyddsplaner för 
säkerställande av kyrkoinventarier vid brand.212 

Riksantikvarieämbetets yttrande 
I RAÄ:s yttrande för ramåret 2014 framkommer det att myndigheten anser att 
anvisningarna för registreringen av projekt, samt för prioriteringar och ersättnings-
nivåer inte är tillräckligt tydliga.213 De menar att handläggningstiden redan är 
kraftigt begränsad, och att otydligheten leder till detaljgranskningen som inte ryms 
inom tidsramen.214 

Enligt remissvaret innehåller det material som RAÄ tillhandahållit för yttrande 
beskrivningar av nationella projekt, stiftens ramansökningar samt en källfil med 
sammanställning ur PHS.215 Under nyttjandet av detta utdrag noterade myndigheten 
även brister i överrensstämmelsen mellan innehållet i PHS och stiftens 
ansökningar.216 

I yttrandet tas det tidigare nämnda projektet Himlen är här som RAÄ yttrade 
avslag för året tidigare, men som beviljades av kyrkostyrelsen.217 Ansökan inför 
2014 skulle stått för etapp 4, men efter RAÄ:s remissvar rekommenderades 
projektet avslag med följande kommentar: 

                                                
209 Se Bilaga 2, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2014. 
210 Se Bilaga 2, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2014. Projekt-ID: 42 573. 
211 Se Bilaga 2, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2014. Projekt-ID: 39 173. 
212 Se Bilaga 2, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2014. Projekt-ID: 39 774, 39 709 
och 39 771. 
213 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2014. Bilaga 5. Kyrkoantikvarisk ersättning 2014. 
Anhållan om yttrande över fördelningen i landet, 2013-04-02, Dnr: KAE 2013/0002, Kyrkokansliet, Uppsala, 
s. 1. 
214 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2014. Bilaga 5. Kyrkoantikvarisk ersättning 2014. 
Anhållan om yttrande över fördelningen i landet, 2013-04-02, s. 1. 
215 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2014. Bilaga 5. Kyrkoantikvarisk ersättning 2014. 
Anhållan om yttrande över fördelningen i landet, 2013-04-02, s. 1. 
216 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2014. Bilaga 5. Kyrkoantikvarisk ersättning 2014. 
Anhållan om yttrande över fördelningen i landet, 2013-04-02, s. 2. 
217 Kapitel: Spridningen fördelat på stift, objektstyp och åtgärdskategori – 2014, s. 43. 
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Svenska kyrkan behöver (…) återuppta samtalet med Riksantikvarieämbetet angående 
utformningen av villkoren för kyrkoantikvarisk ersättning och den gemensamma tolkningen av 
dessa då det råder olika uppfattningar om hur den kyrkoantikvariska ersättningen kan användas 
för denna typ av projekt och därför föreslås avslag.218  

Även projektet Kyrkornas böcker i Skara stift ställer sig RAÄ tveksamma till.219 
Detta baseras dels på att kostnadsberäkningen med 440 kyrkor inte stämmer, 
eftersom Skara stift enligt yttrandet har 409 kyrkor varav 386 skyddade.220  

I yttrandet avstyrker RAÄ ersättning till samtliga av Växjö stifts fem projekt. 
Ett av Växjö stiftsprojekt där syftet är att trycka en bok innehållande information 
om stiftets textila kulturarv ställer sig RAÄ tveksamma till, och hänvisar till att 
villkoren för KAE säger att ersättningen inte ska utgå till allmän information.221 En 
projektansökan anses inte uppfylla kraven, och två berör områden som enligt RAÄ 
inte är berättigade KAE.222 Ett av dessa två är en stiftsingenjörstjänst.223 RAÄ 
hänvisar till tidigare yttranden som de har gjort och uttrycker att tjänster inte får 
finansieras med KAE, och uttrycker även att detsamma gäller för tjänsterna sökta 
KAE för i Karlstads och Lunds stift.224 Det enda av Växjös projekt som i slutändan 
får avslag är ett pilotprojekt med laserscanning, vilket både enligt RAÄ och 
kyrkokansliet beror på att metoder för 3D-scanning redan är väl utvecklade.225 

Visby stiftsprojekt Över tröskeln som berör tillgänglighet och 
rekommenderades avslag av RAÄ inför år 2013, återkommer här med samma 
rekommendationer, men beviljas KAE av kyrkostyrelsen.226 

Sammanfattande kommentarer 
Som inför ramåret 2013 visar resultaten att det även ramåret 2014 finns ett antal 
projekt som bidrar till missvisningen i PHS. Det gäller både de som inte registrerats 
i PHS och de som endast återfinns där och inte i sammanställningen.  

Inför ramåret 2014 visar de angivna kategorierna att liknande eller samma 
objekt registreras i olika kategorier. Även detta år finns det gränsfall som säkerligen 
                                                
218 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2014. Bilaga 1 Sammanställning av ansökta stiftsprojekt, 
2013-06-13, s. 5. 
219 Se Bilaga 2, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2014. Projekt-ID: 39 749. 
220 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2014. Bilaga 5. Kyrkoantikvarisk ersättning 2014. 
Anhållan om yttrande över fördelningen i landet, 2013-04-02, s. 4. 
221 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2014. Bilaga 1 Sammanställning av ansökta stiftsprojekt, 
2013-06-13, s. 14; Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2014. Bilaga 5. Kyrkoantikvarisk 
ersättning 2014. Anhållan om yttrande över fördelningen i landet, 2013-04-02, s. 4. 
222 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2014. Bilaga 5. Kyrkoantikvarisk ersättning 2014. 
Anhållan om yttrande över fördelningen i landet, 2013-04-02, s. 4–5. 
223 Se Bilaga 2, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2014. Projekt-ID: 39 787. 
224 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2014. Bilaga 5. Kyrkoantikvarisk ersättning 2014. 
Anhållan om yttrande över fördelningen i landet, 2013-04-02, s. 5. 
225 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2014. Bilaga 1 Sammanställning av ansökta stiftsprojekt, 
2013-06-13, s. 16; Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2014. Bilaga 5. Kyrkoantikvarisk 
ersättning 2014. Anhållan om yttrande över fördelningen i landet, 2013-04-02, s. 5; Se Bilaga 2, Utdrag ur 
Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2014. Projekt-ID: 39 784. 
226 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2014. Bilaga 5. Kyrkoantikvarisk ersättning 2014. 
Anhållan om yttrande över fördelningen i landet, 2013-04-02, s. 5. 
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är en av anledningarna till att detta sker. Samtliga projekt har angetts tillhöra samma 
åtgärdskategori, nämligen inventering/planering, trots att variationen är större än 
så. Resultaten visar inte att det endast är denna typ av åtgärd som genomförs, utan 
snarare att kategoriangivelserna är missvisande. 

I RAÄ:s yttrande framkommer att i underlaget inför deras årliga remissvar finns 
brister i överensstämmandet mellan ansökningarna och PHS-registreringen. Detta 
innebär att här liksom hos kategoriindelningarna finns vissa missvisningar, vilket 
kan få effekter på de slutgiltiga bedömningar och rekommendationer som RAÄ 
tillhandahåller i sitt remissvar. 

Svenska kyrkan rekommenderade bifall för projekt som RAÄ rekommenderade 
avslag för. I kommentaren för ovan nämnda projekt Himlen är här skriver 
kyrkokansliet uttryckligen att de behöver ha vidare samtal med RAÄ om vad som 
är ersättningsberättigat, vilket tillsammans med RAÄ:s yttrande visar att 
bedömningen skiljer sig åt mellan samfundet och myndigheten.  

RAÄ:s yttrande om att KAE inte får gå till tjänsterna i Växjö, Lund och 
Karlstad anges inte gälla den nämnda tjänsten i Linköpings stift. Det kan bero på 
skäl som gör den tjänsten berättigad KAE, men baserat på projektets likvärdighet 
med de andra som berör tjänster tyder det snarare på att det har missats i RAÄ:s 
skriftliga kommentarer, alternativt att det anses falla inom samma kategorier som 
de andra och således inte behöver pekas ut för sig. 

Stiftsprojekt inför ramåret 2015 
Inför ramåret 2015 fördelade kyrkostyrelsen totalt 625,1 miljoner kronor KAE, 
varav 165 miljoner från det ackumulerade överskottet som vid tillfället var 451 
miljoner.227 Av de 31 sökta stiftsprojekten som anges i det sammanställda underlaget 
för kyrkostyrelsens beslut uppkommer den totala ansökta summan för KAE till 31,9 
miljoner, där den totala kostnaden för samtliga ansökta projekt beräknades till 35,9 
miljoner.228 Av de 26 projekt som rekommenderades bifall var den föreslagna 
summan till kyrkostyrelsens beslut 19,3 miljoner. 

                                                
227 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2015. Beslutsunderlag till kyrkostyrelsens arbetsutskott 
2014-05-26, 2014-05-26, Dnr: KAE 2013/0014. Kyrkokansliet, Uppsala, s. 2. 
228 Se Bilaga 5, Sammanställning ansökta stiftsprojekt 2013–2016. 



 52 

Spridningen fördelat per stift, objektstyp och åtgärdskategori 

Figur 7. Antal beviljade och avslagna stiftsprojektansökningar inför 2015 fördelade per stift. 

Källa: Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2015. Bilaga 1 Sammanställning av 
ansökta stiftsprojekt kyrkoantikvarisk ersättning 2015, rev. 2014-05-16, Dnr: KAE 2013/0014, 
Kyrkokansliet, Uppsala. 

I figur 7 visas att stiftet med flest ansökningar var Växjö, som kom in med sju 
ansökningar varav sex blev beviljade. Linköpings stift var det enda stift som inte 
inkom med några ansökningar alls, och Göteborgs, Luleå, Stockholms och Uppsala 
stift alla inkom med en ansökan var. Fem av ansökningarna fick avslag varav en 
var kom från stiften i Göteborg, Karlstads, Lunds, Visby och Växjö.  

Strängnäs stift fick störst summa beviljad på 4,2 miljoner kronor, och den lägsta 
beviljade summan var på 234 000 kronor till Uppsala stift.  

Inför ramåret 2015 var det ett stiftsprojekt som saknades i PHS men som 
återfanns i underlaget till kyrkostyrelsens beslut, nämligen Böckernas kultur-
historiska värde i Visby stift.229 Tre av projekten som tillhör Karlstads stift, Luleå 
stift och Visby stift återfinns i PHS men inte i beslutsunderlaget och är således inte 
heller med i eller sammanställningen.230  

I figur 8 visas att av de objektstyper som registrerades inför 2015 stod kyrko-
byggnader för tio stycken, vilket var flest för året. Den ospecificerade/övergripande 
kategorin hade åtta projekt, inventarier fyra, begravningsplatser tre och ett av 
projekten indelades inte i någon kategori. Kyrkotomt var den enda kategori som 
inte representerades av något projekt. 

                                                
229 Se Bilaga 3, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2015. Projekt-ID: 42 037. 
230 Se Bilaga 3, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2015. Projekt-ID: 44 673, 40 357 
och 47 686. 
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Figur 8. Antal stiftsprojektansökningar inför 2015 fördelade per objektstyp och stift. 

Källa: Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2015. Bilaga 1 Sammanställning av 
ansökta stiftsprojekt kyrkoantikvarisk ersättning 2015, rev. 2014-05-16, Dnr: KAE 2013/0014, 
Kyrkokansliet, Uppsala; Bilaga 3, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 
2015. 

Det fanns två orgelinventeringsprojekt inför året, varav ett registrerades som 
inventarier och ett som kyrkobyggnad.231 Samtliga av de tre projekt som 
registrerades som begravningsplatser stämmer väl överens mellan kategori-
angivelsen och projektens karaktär, och likadant med inventariekategorin. De två 
kategorier som har flest missvisande kategoriangivelser är de två största: kyrko-
byggnad och ospecificerad/ övergripande. Det är fyra projekt som ansöker om 
medel för anställningar vilka tillhör Karlstads, Skaras, Västerås och Växjös stift. 
Tre av dem är registrerade som kyrkobyggnad och en som ospecificerad/ 
övergripande.232 

Projektet Upprättade av insatsplaner för särskilt värdefulla inventarier vid 
brand är registrerat som kyrkobyggnad, och projektet Inventarieinventering som 
ospecificerat/övergripande, trots att de båda gäller inventarier.233 Två av projekten 
till kyrkobyggnadskategorin kan i enlighet med deras karaktär tyckas stämma mer 
överens med den ospecificerade/övergripande kategorin eftersom den ena handlar 
om uppdatering av vård- och underhållsplaner och den andra om uppdatering av 

                                                
231 Se Bilaga 3, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2015. Projekt-ID: 42 388 och 42 
462. 
232 Se Bilaga 3, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2015. Projekt-ID: 42 379, 42 466, 
42 574 och 42 104. 
233 Se Bilaga 3, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2015. Projekt-ID: 42 036 och 42 
311. 
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bebyggelseregistret.234 Det är dock inte helt orimligt att dessa projekt angavs som 
kyrkobyggnader eftersom både bebyggelseregistret och vård- och underhålls-
planerna berör självakyrkobyggnadskropparna. Det här är ett exempel då objektet 
för projektet är ett slags dokument, som i sin tur rör kyrkobyggnader. Detta kan 
jämföras med ett par projekt som blev indelade i den ospecificerade/övergripande 
kategorin, nämligen Kvalitetsgranskning av vård- och underhållsplaner och 
Fiskekapell i Gästrikland och Hälsningsland, publikation.235 Detsamma gäller här 
att objekten för projekten är dokument som i sin tur rör kyrkobyggnader, vilket visar 
på ytterligare ett exempel på en inkonsekvens i registreringen eller bedömningen 
av projekten. Även projekten Moderna kyrkor i Västmanland och Inventering av 
muralt måleri stämmer överens med både den ospecificerade/övergripande 
kategorin och kyrkobyggnadskategorin.236 

Figur 9. Antal stiftsprojektansökningar inför 2015 fördelade per åtgärd och stift. 

Källa: Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2015. Bilaga 1 Sammanställning av 
ansökta stiftsprojekt kyrkoantikvarisk ersättning 2015, rev. 2014-05-16, Dnr: KAE 2013/0014, 
Kyrkokansliet, Uppsala; Bilaga 3, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 
2015. 

Figur 9 visar att de registrerade åtgärdskategorierna inför 2015 var som tidigare år 
starkt dominerade av inventering/planering, som stod för 24 av de 26 projekten som 
rekommenderades bifall. Projektet i Luleås stift angavs som förebyggande åtgärd 

                                                
234 Se Bilaga 3, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2015. Projekt-ID: 41 985 och 41 
995. 
235 Se Bilaga 3, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2015. Projekt-ID: 42 376 och 42 
309. 
236 Se Bilaga 3, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2015. Projekt-ID: 41 477 och 42 
314. 

0

1

2

3

4

5

6

7

Information m.m. Antikvarisk kontroll Förebyggande

Projektering/utredning Vård, Konservering Inventering/planering



 55 

och projektet i Stockholms stift som information m.m., vilka båda stämmer överens 
med projektens karaktär.237 

Flera av projekten stämmer överens med den angivna kategorin, till exempel 
Inventering av gravvårdar i gjutjärn och Fördjupad orgelinventering, men flertalet 
av projekten faller ändå in under andra kategorier än den angivna, eller gränsar 
mellan en eller flera åtgärder.238 

Samtliga fyra kompetensprojekten som anges ovan hade kunnat registreras som 
antikvarisk kontroll eftersom att projektens karaktär innefattar dessa tjänster. Detta 
är särskilt tydligt för projektet i Skara stift då det uttryckligen berör Antikvarisk och 
teknisk tillsyn.239 De två projekten Upprättande av insatsplaner för särskilt 
värdefulla inventarier vid brand och Analys av klimatåtgärder faller båda in under 
den förebyggande åtgärdskategorin.240 

Det finns inget projekt som stämmer överens med vård/konservering. Samtliga 
av de projekt som berör vård handlar om inventering av vårdbehov eller 
upprättande/uppdatering av vård- och underhållsplaner. Inga konserverande 
åtgärder anges, utan endast ett par inventarieförteckningsprojekt som har som syfte 
att underlätta inför framtida eventuella konserveringsbehov.241 

Riksantikvarieämbetets yttrande 
Enligt RAÄ:s yttrande angående ansökningarna inför 2015 är det några projekt som 
faller utanför villkoren för KAE, och några anses ha bristande kulturarvsnytta.242 
Inför myndighetens yttrande lämnade Svenska kyrkan ett material som innehöll en 
sammanställning av de planerade projekten samt ett utdrag från PHS, men inte 
något förslag på fördelningen i landet vilket är en av de punkter som myndigheten 
yttrar sig om enligt 4 kap. 16§ KML.243 

Vad beträffar Karlstad, Västerås och Växjö stift som lämnat 
stiftsprojektsansökan gällande ingenjörstjänster hänvisar RAÄ till sina tidigare 
yttranden samt till regeringens skrivelse om den kyrkoantikvariska ersättningen 

                                                
237 Se Bilaga 3, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2015. Projekt-ID: 42 483 och 41 
976. 
238 Se Bilaga 3, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2015. Projekt-ID: 40 570 och 42 
462. 
239 Se Bilaga 3, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2015. Projekt-ID: 42 379, 42 466, 
42 574 och 42 104. 
240 Se Bilaga 3, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2015. Projekt-ID: 42 036 och 42 
308. 
241 Se Bilaga 3, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2015. Projekt-ID: 42 446 och 42 
483. 
242 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2015. Bilaga 5. Kyrkoantikvarisk ersättning 2015. 
Anhållan om yttrande över fördelningen i landet, 2014-04-01, Dnr: KAE 2013/0014, Kyrkokansliet, Uppsala, 
s. 1. 
243 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2015. Bilaga 5. Kyrkoantikvarisk ersättning 2015. 
Anhållan om yttrande över fördelningen i landet, 2014-04-01, s. 1. 
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(skr. 2013/14:152), och påpekar att det är Svenska kyrkan som ska stå för 
kostnaderna för personal.244 

Projektet Inventering av muralt måleri, fortsättning i Växjö stift anses enligt 
yttrandet ha låg kulturarvsnytta, men det rekommenderas ändå bifall av 
kyrkokansliet som på grund av att det även innehåller viss rekonstruktion som inte 
finansieras med KAE rekommenderar ersättning med upp till 50 procent.245 
Stockholms stiftsprojektprojekt Ökad tillgänglighet och kunskapsuppbyggnad 
kring det kyrkliga kulturarvet bör enligt remissvaret endast bekostas av en mindre 
summa KAE, med hänvisningen till regeringens skrivelse om att Svenska kyrkan 
bör stå för kostnader angående informationsspridning.246 Kyrkokansliet 
rekommenderar en ersättningsnivå på 33 procent och formulerar sig med: 

Ansvaret för att informera om de kyrkliga kulturminnena och att kommunicera dess värden till 
en bred allmänhet vilar i hög utsträckning på Svenska kyrkan. Kyrkokansliet föreslår därför en 
justering av ersättningsnivån till 33%.247 

Vidare i yttrandet anser RAÄ att flertalet projekt bör revideras för att kunna beviljas 
KAE, exempelvis i projektet Moderna kyrkor i Västerås stift där tre av de utvalda 
kyrkorna inte omfattas av KML.248 Andra projekt behöver även förtydliga om de är 
förankrade hos länsstyrelsen, den regionala samrådsgruppen eller andra berörda 
personer.249 

Sammanfattande kommentarer 
De registrerade objektstyperna och åtgärdskategorierna skiljer sig inte väsentligt åt 
från tidigare år, men en av skillnaderna är att det är vanligare med kyrkobyggnader 
som objektkategori än ospecificerade/övergripande. Precis som tidigare år finns det 
flera typer av projektobjekt vars kategoriindelning har skett med en inkonsekvens. 
Den största osäkerheten rör kyrkobyggnadskategorin och den ospecificerade/ 
övergripande. De flesta projekten är inte nödvändigtvis angivna fel, utan resultaten 
visar snarare på en inkonsekvens. Detta kan vara ett resultat både av att flera projekt 
passar i mer än en kategori, och att det inte råder samförstånd i registrerings-
processen nationellt sett. 

                                                
244 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2015. Bilaga 5. Kyrkoantikvarisk ersättning 2015. 
Anhållan om yttrande över fördelningen i landet, 2014-04-01, s. 2. 
245 Se Bilaga 3, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2015. Projekt-ID: 42 314; 
Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2015. Bilaga 1 Sammanställning av ansökta stiftsprojekt 
kyrkoantikvarisk ersättning, 2014-05-16, Dnr: KAE 2013/0014, Kyrkokansliet, Uppsala, s. 13–14. 
246 Skr. 2013/14:152. 
247 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2015. Bilaga 1 Sammanställning av ansökta stiftsprojekt 
kyrkoantikvarisk ersättning, 2014-05-16, s. 26. 
248 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2015. Bilaga 5. Kyrkoantikvarisk ersättning 2015. 
Anhållan om yttrande över fördelningen i landet, 2014-04-01, s. 3; Se Bilaga 3, Utdrag ur Svenska kyrkans 
projekthanteringssystem, ramår 2015. Projekt-ID: 41 477. 
249 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2015. Bilaga 5. Kyrkoantikvarisk ersättning 2015. 
Anhållan om yttrande över fördelningen i landet, 2014-04-01, s. 3. 
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Detta års åtgärder anges som tidigare vara dominerande av inventering/ 
projektering, och liksom tidigare visar projektansökningarnas innehåll en bredare 
variation än så. Inventering är visserligen den mest frekventa åtgärden, och 
innefattar även uppdatering eller revidering av befintliga inventeringsförteckningar. 
Men projekt som söker medel för exempelvis olika antikvariska anställningar, eller 
brandförebyggande åtgärder men som anges gälla inventering/planering bidrar till 
missvisande statistik. 

RAÄ anser att flera av ansökningarna inte uppfyller de befintliga kraven för att 
tilldelas KAE, både när det kommer till projektens innehåll och ansökningarnas 
utformning. Det framkommer även att RAÄ anser att underlaget som Svenska 
kyrkan lämnar inför myndighetens yttrande är för undermåligt för att de ska kunna 
yttra sig fullt ut om fördelningen. 

Det framgår inte varför RAÄ ställer sig tveksamma till inventeringsprojektet 
av muralt måleri, bortsett från formuleringen att det är ”tveksamt om det faller inom 
ramarna för villkoren för KAE”.250 Svenska kyrkans kommentar i beslutsunderlaget 
till varför det beviljas KAE innehåller motiv såsom ”metod- och kunskaps-
utvecklande” och ”betydelse för förståelsen av utvändigt medeltida måleri”, vilket 
kan framstå för läsaren som en tydligare anledning till varför ersättningen bör 
beviljas än RAÄ:s remissvar om varför det inte bör göra det.251 Detta kan jämföras 
med svaret till projektet om ökad tillgänglighet och kunskapsuppbyggnad, som 
motiveras med hänvisning till regeringens skrivelse där det framkommer att det är 
Svenska kyrkan som bör stå för kostnader angående information. Detta formulerar 
kyrkokansliet sedan själva i deras kommentar och motiv till beslut.252 

Stiftsprojekt inför ramåret 2016  
Inför ramåret 2016 fördelade kyrkostyrelsen totalt 529,8 miljoner kronor KAE.253 
Totalt kom 24 stiftsprojektansökningar in enligt årets sammanställning, som totalt 
sökte medel för 29,3 miljoner till projekt vars totala kostnad var 32,6 miljoner 
kronor, vilket inkluderar stiftens egna finansiering.254 Av de inkomna projekten 
rekommenderades bifall för 21 stycken, med en ersättningssumma på 21,5 
miljoner.255 

                                                
250 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2015. Bilaga 5. Kyrkoantikvarisk ersättning 2015. 
Anhållan om yttrande över fördelningen i landet, 2014-04-01, s. 2. 
251 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2015. Bilaga 1 Sammanställning av ansökta stiftsprojekt 
kyrkoantikvarisk ersättning, 2014-05-16, s. 14. 
252 Skr. 2013/14:152 
253 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2016. Beslutsunderlag till kyrkostyrelsens arbetsutskott 
2015-05-26, 2015-05-26, Dnr: KAE 2014/0025. Kyrkokansliet, Uppsala, s. 2. 
254 Se Bilaga 5, Sammanställning ansökta stiftsprojekt 2013–2016. 
255 Se Bilaga 5, Sammanställning ansökta stiftsprojekt 2013–2016. 
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Spridningen fördelat per stift, objektstyp och åtgärdskategori 
Figur 10 visar hur många stiftsprojektansökningar som har kommit in inför ramåret 
2016 från respektive stift. Göteborgs, Lunds och Västerås stift inkom samtliga med 
fyra stiftsprojektansökningar var, varav ett av projekten från Lunds stift 
rekommenderades avslag av kyrkokansliet. Varken Härnösands, Skaras, 
Stockholms eller Uppsala stift inkom med några ansökningar, och två av de tre 
projekt som rekommenderades avslag inkom från Karlstads och Växjö stift. 

Figur 10. Antal beviljade och avslagna stiftsprojektansökningar inför 2016 fördelade per stift. 

Källa: Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2016. Bilaga 1 Sammanställning av 
ansökta stiftsprojekt kyrkoantikvarisk ersättning 2016, rev. 2015-05-04, Dnr: KAE 2014/0025, 
Kyrkokansliet, Uppsala. 

Stiftet som inkom med den högsta summan för ansökningarna var Göteborgs stift 
med 4,8 miljoner kronor som också var den högsta beviljade summan. Den lägsta 
summan kom från Luleå stift med 272 000 kronor.  

Inget projekt finns registrerat i PHS inför ramåret som inte också finns i 
sammanställningen för ansökningarna. Likadant finns också alla projekt i 
sammanställningen även med i PHS. Dock finns ett projekt med i PHS som ändå 
inte ingår i figur 11 och 12 på grund av att det rekommenderas avslag av 
kyrkokansliet och således inte fick någon kategoriindelning för objektstyper och 
åtgärdskategorier.256 

Antalet objektstyper per stift per inkommen ansökan inför året 2016 återfinns i 
figur 11. Som för 2015 är kyrkobyggnader den vanligaste objekttypen med tolv 
ansökningar och den ospecificerade/övergripande objekttypen den näst vanligaste 
med fem ansökningar. Både begravningsplatser och inventarier hade två 

                                                
256 Se Bilaga 4, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2016. Projekt-ID: 45 291. 
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ansökningar var och kategorin utan några ansökningar var kyrkotomt. Inga 
ansökningar saknade angiven objektstyp. 

Precis som året innan stämmer angivelserna när det kommer till objekten för 
inventarier och begravningsplatser, men som presenteras nedan finns det fler 
avvikelser och missvisningar för kategorierna kyrkobyggnad och den 
ospecificerade/övergripande objekt. Ett av projekten som är registrerat som 
kyrkobyggnad handlar om att upprätta brandskyddsplaner för säkerställande av 
inventarier, vilket stämmer mer överens med inventarier som objekt.257 Den 
ospecificerade/övergripande kategorin hade också stämt överens om angivet, 
baserat på att projektet berör brandskyddsplaner för inventarier.  

Figur 11. Antal stiftsprojektansökningar inför 2016 per objektstyp och stift. 

Källa: Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2016. Bilaga 1 Sammanställning av 
ansökta stiftsprojekt kyrkoantikvarisk ersättning 2016, rev. 2015-05-04, Dnr: KAE 2014/0025, 
Kyrkokansliet, Uppsala; Bilaga 4, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 
2016. 

Ett av två projekt som för året gällde orglar i formen av orgelinventering 
registrerades som kyrkobyggnad.258 Övriga inom samma kategorisering var 
antingen av typerna Inventering av medeltida taklag, Modernismens kyrkor i 
Dalarna eller Samordning av vård- och underhållsplaner, varav de två första 
exemplen onekligen är rätt kategoriserade då de gäller kyrkobyggnader.259 Den 
sistnämnda typen är exempel på de projekt som även hade kunnat angetts som 

                                                
257 Se Bilaga 4, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2016. Projekt-ID: 42 811. 
258 Se Bilaga 4, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2016. Projekt-ID: 44 977. 
259 Se Bilaga 4, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2016. Projekt-ID: 45 442, 44 312 
och 45 401. 
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ospecificerade/övergripande, och ibland även varit mer korrekt angivna om så varit 
fallet eftersom att det är ett projekt av övergripande karaktär. 

Det finns även ospecificerade/övergripande projekt som i enlighet med dess 
karaktär hade kunnat angetts som kyrkobyggnader, till exempel Kulturhistorisk 
karaktärisering och bedömning av stiftets kyrkobyggnader.260 Det andra av de två 
orgelprojekten, Inneklimat i kyrkor och dess påverkan på orglar, är registrerat inom 
denna kategori.261 Detta kan tyckas missvisande vid första anblick då det berör 
orglar och med andra ord kyrkobyggnad eller inventarier, men eftersom det handlar 
om en kombination av inneklimat, kyrkobyggnader och orglar är denna angivelse 
inte orimlig. 

Figur 12. Antal stiftsprojektansökningar inför 2016 fördelade per åtgärd och stift. 

Källa: Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2016. Bilaga 1 Sammanställning av 
ansökta stiftsprojekt kyrkoantikvarisk ersättning 2016, rev. 2015-05-04, Dnr: KAE 2014/0025, 
Kyrkokansliet, Uppsala; Bilaga 4, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 
2016. 

Figur 12 visar hur många stiftsprojektansökningar inkomna till 2016 som 
registrerats inom respektive åtgärdskategori. Precis som samtliga tidigare år är 
inventering/planering övervägande flest med 19 ansökningar totalt. Ett av projekten 
i Linköpings stift är angivet som en förebyggande åtgärd och projektet i Luleå stift 
är angivet som projektering/utredning. 

Som samtliga tidigare år är en stor del av projekten inventeringar av stiftens 
kyrkobyggnadsbestånd, byggnadsdelar eller inventarier, till exempel ovan nämnda 
Modernismens kyrkor i Dalarna. Men också liksom tidigare år finns det ett antal 
projekt som är missvisande på grund av angivelsen av åtgärdskategori. Projektet i 
                                                
260 Se Bilaga 4, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2016. Projekt-ID: 45 327. 
261 Se Bilaga 4, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2016. Projekt-ID: 45 438. 
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Luleå, Skadeinventering inför stenkonservering av värdefulla gravvårdar, är 
angivet som projektering/utredning är det enda av samtliga projekt som är 
eventuellt felaktigt registrerat som någonting annat än inventering/planering.  

Tre av projekten hade helt korrekt kunnat anges enligt den förebyggande 
kategorin, eftersom de alla handlade om inomhusklimatet i kyrkor.262 Projekt såsom 
Revidering av vård- och underhållsplaner är exempel på projekt som kan rymmas 
inom flera av åtgärdskategorierna.263 Det stämmer att det berör vård, men också 
planering/utredning och inventering/planering. Det är inte nödvändigtvis felaktigt 
angivet men dess bredd hade möjliggjort även andra kategoriseringar.  

Riksantikvarieämbetets yttrande 
RAÄ:s yttrande över fördelningen i landet för 2016 inleds med följande uttalande: 

I samband med att Svenska kyrkan har erhållit kyrkoantikvarisk ersättning sedan 2001 har 
Svenska kyrkans egen kompetens byggts upp och utvecklats. För Riksantikvarieämbetet 
innebär detta att ämbetets synpunkter allt mer inriktas på det generella och principiella planet, 
och mindre på detaljfrågor.264 

Myndigheten uttrycker att när de har kommenterat detaljfrågor har det skett då det 
inte varit möjligt att yttra sig om fördelningen generellt, vilket i sig innebär det ett 
dubbelarbete då detta redan sker i Svenska kyrkans regi.265 Det handlar med andra 
ord om att det framlagda underlaget från Svenska kyrkan till RAÄ inför 
remissvaren behöver vara tillräckligt för att kunna effektivisera arbetet. 

Vidare i yttrandet framkommer det att Svenska kyrkan arbetar fram en ny 
fördelningsmodell berörande KAE som avser åstadkomma både en mer balanserad 
fördelning över landet och en effektivisering av handläggning, uppföljning och 
nyttjande av KAE.266 Detta arbete som enligt yttrandet skulle presenteras till RAÄ 
under 2015 ansåg RAÄ vara positivt för att kunna uppnå det tillräckliga underlaget 
som efterfrågas av myndigheten. RAÄ lägger fram följande exempel på frågor som 
skulle kunna förtydligas för att bidra till en bättre bedömning i framtida yttranden: 

•! Ett mer utvecklat underlag från Svenska kyrkan med tabeller för antal 
kyrkor, genomsnittlig kostnad per kyrka, uppskattade behov, och olika typer 
av åtgärder i enlighet med Svenska kyrkans Handbok för arbetet med 
kyrkoantikvarisk ersättning. 

                                                
262 Se Bilaga 4, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2016. Projekt-ID: 45 490, 45 437 
och 45 438. 
263 Se Bilaga 4, Utdrag ur Svenska kyrkans projekthanteringssystem, ramår 2016. Projekt-ID: 42 812. 
264 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2016. Bilaga 5. Kyrkoantikvarisk ersättning 2016. 
Anhållan om yttrande över fördelningen i landet, 2015-04-01, Dnr: KAE 2014/0025, Kyrkokansliet, Uppsala, 
s. 1. 
265Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2016. Bilaga 5. Kyrkoantikvarisk ersättning 2016. 
Anhållan om yttrande över fördelningen i landet, 2015-04-01, s. 3. 
266 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2016. Bilaga 5. Kyrkoantikvarisk ersättning 2016. 
Anhållan om yttrande över fördelningen i landet, 2015-04-01, s. 2. 
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•! Vissa ansökningar kan avse nationella och stiftsövergripande projekt som 
kan påverka den bilden av fördelningen i landet, men remissen saknar 
underlag för detta. 

•! Fördelningen i landet skulle även kunna belysas genom att underlag om 
stiftens och länsstyrelsernas respektive bedömningar sammanställs 
avseende samstämmighet eller skillnader. Hur riksdagens nya nationella 
mål för kulturmiljöarbetet ska tillämpas i den kyrkoantikvariska 
ersättningen är i första hand en fråga för Svenska kyrkan, men 
Riksantikvarieämbetet deltar dock gärna i en dialog.267 

De i citatet nämnda nya nationella målen för kulturmiljöarbetet som började gälla 
1 januari 2014 presenteras, och RAÄ påpekar att det inte framgår hur dessa mål ska 
implementeras i relation till KAE.268 Enligt yttrandet ska följande mål främjas 
genom det statliga kulturmiljöarbetet: 

•! Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, 
används och utvecklas, 

•! människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta 
ansvar för kulturmiljön,  

•! ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till 
kunskap, bildning och upplevelser, samt 

•! en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön 
tas till vara i samhällsutvecklingen.269 

Användningen av målen hos berörda aktörer i samhället bör stödjas av statliga 
myndigheter, vilket främst gäller länsstyrelserna och RAÄ.270 

Sammanfattande kommentarer 
De angivna objektstyperna är mindre missvisande än åtgärdskategorierna, men 
ändå inte helt korrekt angivna. Den visar på att kyrkobyggnadskategorin har precis 
som för 2015 blivit vanligare angiven än den ospecificerade/övergripande 
kategorin, och är i högre grad korrekt angiven än tidigare år. 

                                                
267 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2016. Bilaga 5. Kyrkoantikvarisk ersättning 2016. 
Anhållan om yttrande över fördelningen i landet, 2015-04-01, s. 3. 
268 prop. 2012/13:96; Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2016. Bilaga 5. Kyrkoantikvarisk 
ersättning 2016. Anhållan om yttrande över fördelningen i landet, 2015-04-01, s. 2. 
269 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2016. Bilaga 5. Kyrkoantikvarisk ersättning 2016. 
Anhållan om yttrande över fördelningen i landet, 2015-04-01, s. 2 
270 Ramfördelning för kyrkoantikvarisk ersättning år 2016. Bilaga 5. Kyrkoantikvarisk ersättning 2016. 
Anhållan om yttrande över fördelningen i landet, 2015-04-01, s. 2. 
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Årets åtgärdskategorier är som tidigare år nästan helt dominerade av 
inventering/planering. Många av projekten är olika slags typer av inventeringar, 
men det står inte för lika stor andel som registreringen tyder på. Andelen projekt 
som ryms inom flera kategorier är liksom tidigare också stor, och trots att det finns 
projekt som tydligt hör hemma i andra kategorier är inventering/planering, 
exempelvis förebyggande, anges de ändå inte som det. 

Den ovan citerade kommentaren från RAÄ angående den ökade kompetensen 
hos Svenska kyrkan visar på en något förändrad roll hos myndigheten. I 
remissvaren från 2013–2015 finns också principiella synpunkter att finna, bland 
annat när det rör KAE-finansiering till tillgänglighetsprojekt. Det är sålunda inte ett 
nytt förekommande fenomen för 2016, men avsaknaden av kommentarer till 
enskilda stiftsprojekt eller nationella projekt i årets remissvar visar på denna 
rollförändring som myndigheten menar sig ha. Detta utesluter inte att behovet av 
remissvar angående enskilda stiftsprojekt finns kvar, men det är tydligt att RAÄ 
önskar tillhandahålla ett underlag från Svenska för att kunna göra en generell 
bedömning utan att behöva sätta in sig i detaljfrågor. 

Sammanfattande analys av fördelningen ramåren 2013–2016 
Antalet ansökningar är förhållandevis jämn över ramåren 2013–2016. De inkomna 
ansökningarna går från 35 inför ramåret 2013, 34 inför 2014, 31 inför 2015 och 
slutligen 24 ansökningar inför 2016. De beviljade av de inkomna ansökningarna är 
31 inför ramåret 2013 och inför 2014, inför 2015 beviljades 26 och slutligen 21 
beviljade inför 2016. Skillnaderna i antalet inkomna och beviljade ansökningar 
totalt över landet har med andra ord minskat under den undersökta fyraårsperioden. 
Baserat på det återkommande påpekandet om Svenska kyrkans och RAÄ:s 
meningsskillnader kan en anledning vara behovet av fortsatta diskussioner om 
ämnet för att nå en mer gemensam premiss. Detta är dock nödvändigtvis inte fallet, 
utan kan exempelvis bero på ett minskat behov av stiftsövergripande projekt. 

Skillnaderna på antal stiftsprojekt över landet är förhållandevis stor. Under den 
undersökta fyraårsperioden är de som inkommer med lägst antal ansökningar Luleå 
stift med totalt två projekt, Uppsala stift med tre och Strängnäs stift med fyra. Av 
dessa är det ett av Uppsalas stiftsprojekt som rekommenderas avslag. De som 
inkommer med flest ansökningar är Växjö stift med 20 ansökningar, Karlstads stift 
med 18 och Lunds stift med 15. Av dessa får sex av Växjös avslag samt tre av 
Karlstads och tre av Lunds stiftsprojekt, vilket ändå resulterar i att Växjö och 
Karlstads stift står för flest antal projekt som rekommenderats bifall, 14 respektive 
15, och Lunds stifts får lika många beviljade som Skara och Visby stift. 

Anledningen till att antalet stiftsprojektansökningar varierar i hög grad mellan 
vissa stift kan ha flera orsaker. En anledning till att Luleå stift har minst antal kan 
bero på bevarandeförhållanden. Enligt stiftsantikvarien i stiftet är det vanligare med 
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träkyrkor i Luleå stift jämfört med stift i södra Sverige och Mellansverige, samtidigt 
som vintrarna är torra desto längre norrut i stiftet vilket resulterar i ett mindre 
underhållsbehov.271 Vård och underhåll för en träkyrka är inte heller lika kostsamt 
som för en tegel- eller stenkyrka. Exempelvis kan ett takbyte på en träkyrka kosta 
ca en miljon jämfört med om tegel och fogar behöver bytas på en tegelkyrka, vilket 
kan kosta ca fem till sju miljoner.272 

Förutom bevarandeförhållanden kan variationer i antalet stiftsprojekt-
ansökningar bero på organisatoriska eller verksamhetsfunktionella skäl. Karlstad 
stift har haft många stiftsprojekt under den undersökta tidsperioden, vilket kan bero 
på att den nuvarande stiftsantikvariens föregångare bidrog med erfarenheter från 
projektplanering och ett strategiskt tänkande, eller på att stiftet under ett tidigt skede 
hade en mycket bra förteckning över det befintliga fastighetsunderlaget.273 När 
stiftet började sin vård- och underhållsplanering var 750 byggnader kända, vilket 
steg till 1053.274 Efter det har ytterligare några tillkommit och ett antal har sålts, 
exempelvis prästgårdar.275 Det är med andra ord inte samtliga av dessa som är KAE-
berättigade, men det visar på att uppdaterade underlag kan göra skillnad i 
planeringsarbetet. En ytterligare anledning till varför vissa stift har återkommande 
fler ansökningar än andra kan vara att ett projekt kan generera nya projekt.276 
Exempelvis kan ett inventeringsprojekt resultera i upptäckten av vårdbehov. 

Resultaten har visat att det existerar en diskrepans mellan de angivna 
kategorierna som registrerats i PHS och vad projekten i verkligheten gäller, och 
även mellan Svenska kyrkans och RAÄ:s perspektiv på vad för typ av projekt som 
KAE bör gå till. Det förstnämnda visar sig i till exempel den inkonsekvens som 
återkommer när det gäller angivelsen av objektstyper och åtgärdskategorier. Detta 
beror på att flera olika projekt berör objekt och åtgärder som kan falla inom flera 
olika kategorier. Men undersökningen har också visat att det finns också gånger när 
den angivna kategorin är felaktig eller inte stämmer överens med projektets 
karaktär. Det kan bero på ett flertal faktorer, såsom osäkerhet i kategoriseringen, att 
den som registrerar inte känner till projektet, att systemet är svårmanövrerat eller 
att det helt enkelt har skett ett misstag. Det finns med andra ord utrymme för 
felangivelser, och resultaten av detta blir missgivande i den sammanställda 
statistiken.  

De angivna objektstyperna stämmer mer överens än vad de angivna 
åtgärdskategorierna gör i PHS för samtliga av åren 2013–2016. De två sista åren 
gick den övervägande objektstypen från att vara ospecificerad/övergripande till att 
bli kategorin kyrkobyggnader. Om det inte rådde en något missvisande bild av 
objektstyperna skulle detta kunna vara ett tecken på en trendförändring baserat 
                                                
271 Intervju 2: Stiftsantikvarie i Luleå stift, 2016-03-10. 
272 Intervju 2: Stiftsantikvarie i Luleå stift, 2016-03-10. 
273 Intervju 3: Stiftsantikvarie i Karlstads stift, 2016-03-29. 
274 Intervju 3: Stiftsantikvarie i Karlstads stift, 2016-03-29. 
275 Intervju 3: Stiftsantikvarie i Karlstads stift, 2016-03-29. 
276 Intervju 3: Stiftsantikvarie i Karlstads stift, 2016-03-29. 
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antingen på att fler objekt berör kyrkobyggnader, eller att registreringen har blivit 
mer exakt. Denna typ av trender blir tydligare desto längre perioder som studeras, 
vilket kan motivera framtida studier inom området. Men även om de registrerade 
objektstyperna inte är missvisande behöver en förändring över fyra år inte vara ett 
tecken på trendförändring, utan kan vara endast ett undantag för ramåren 2015 och 
2016. 

Att använda en ospecificerad/övergripande kategori är lämpligt för projekt som 
har en övergripande karaktär, men det kan också innebära ett icke-användande av 
kategorier. Om syftet med kategorier är att tydligt kunna presentera statistik över 
hur ersättningen används kan otydliga eller felaktiga kategoriseringar bli 
överflödiga, eller som har visat sig även förekomma som missvisande.  

I RAÄ:s remissvar finns det återkommande kommentarer, bland annat de som 
rör tilldelningen av KAE till projekt som ska gå till finansieringen av kompetenser. 
Myndigheten hänvisar inte bara till sina egna tidigare svar om att KAE inte bör gå 
till dessa projekt, utan även till prop. 1998/99:38 och skr. 2013/14:152, vilka som 
tidigare nämnts säger att dessa kostnader ska Svenska kyrkan stå för själva. Ett 
projekt kan med andra ord finansiera en åtgärd som till exempel inventering, men 
inte en tjänst i form av stiftsantikvarie eller stiftsingenjör. Detta förekommer ändå, 
eftersom Svenska kyrkan i sina svar anger att det är relevant för att kunna säkra ett 
fortsatt bevarande. I RAÄ:s yttranden framkommer även att KAE har sökts för 
projekt som på andra sätt inte bör vara berättigade KAE, exempelvis vissa 
funktionsanpassningar och informationsprojekt. Svenska kyrkan anses vara mer 
benägna att prioritera ersättningen för områden som RAÄ inte instämmer med.277 
Vilka områden det rör varierar och kan gälla exempelvis utveckling av 
kyrkorummen i form av nya värmesystem eller projekt som arbetar med 
kunskapsuppbyggnad.278 Denna benägenhet kan återfinnas på stiftsnivå inom 
Svenska kyrkan i exempelvis Luleå stift. Där har ett informations- och 
kunskapsbehov noterats enligt stiftsantikvarien, vilket har resulterat i planeringen 
av ett informationsprojekt som planeras påbörjas efter 2017.279  

Det framkommer i samtliga remissvar att RAÄ anser att det tillhandahållna 
underlaget från Svenska kyrkan inför yttrande över fördelningen i landet är 
undermåligt och innebär i praktiken att RAÄ inte kan uttala sig som de ska göra 
enligt 4 kap. KML. De yttranden som har skett på regional nivå, alltså berörande 
stiftsprojekten, har skett eftersom det ingår i den nationella fördelningen och 
eftersom någon helhetsbild inte har presenterats.280 När det gäller 
kulturmiljövårdsanslaget, som är ett ekonomiskt styrmedel vilket RAÄ fördelar 
främst till länsstyrelser, yttrar sig myndigheten inte om ansökningarna på 

                                                
277 Intervju 1: Handläggare på Riksantikvarieämbetet, 2016-03-09. 
278 Intervju 1: Handläggare på Riksantikvarieämbetet, 2016-03-09. 
279 Intervju 2: Stiftsantikvarie i Luleå stift, 2016-03-10. 
280 Intervju 1: Handläggare på Riksantikvarieämbetet, 2016-03-09. 
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detaljnivå, men det sker till stiftsantikvarien i Karlstads stifts förvåning över 
stiftsprojekten.281 Detta har noterats i samband med att respondenten tidigare varit 
anställd som handläggare på länsstyrelsen i Värmlands län.282 Även om detta 
förekommer trots att det inte är det som är syftet kan det ge fördelen att stiften får 
ta direkt del av RAÄ:s synpunkter.283 En problematik ligger dock i det dubbelarbete 
som RAÄ påpekar i det senaste remissvaret, nämligen att kommentarer på 
detaljnivå ska ske hos Svenska kyrkan och RAÄ ska ges möjlighet att kommentera 
om generella frågor. Detta kräver att möjligheten finns hos Svenska kyrkan att 
uppfylla detta, vilket i sin tur kräver förutom tillräckliga kompentenser även tydliga 
riktlinjer och bedömningskriterier. Som nämnts tidigare ska Svenska kyrkan ta 
hänsyn till de rekommendationer som följer av RAÄ:s eller länsstyrelsens 
yttranden, men i praktiken kan de avvika från de inkomna råden.284 RAÄ:s 
erfarenhet, som de presenterar i rapporterna som myndigheten skrivit inför 
kontrollstationerna 2009 och 2014, är att rekommenderad hänsyn till deras 
yttranden inte tas.285 Svenska kyrkan har under de senare åren i sina 
återrapporteringar till regeringen hänvisat mer till de nationella målen, och framför 
allt formuleringen om användning och utveckling, medan RAÄ anser att fokus för 
KAE borde utifrån lagtexten ligga på bevarande.286  

                                                
281 Intervju 3: Stiftsantikvarie i Karlstads stift, 2016-03-29. 
282 Intervju 3: Stiftsantikvarie i Karlstads stift, 2016-03-29. 
283 Intervju 3: Stiftsantikvarie i Karlstads stift, 2016-03-29. 
284 Prop. 1998/99:38, s. 145. 
285 Intervju 1: Handläggare på Riksantikvarieämbetet, 2016-03-09. 
286 Prop. 2012/13:96, s. 36; Intervju 1: Handläggare på Riksantikvarieämbetet, 2016-03-09. 
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Slutdiskussion 

I denna uppsats har jag undersökt det som presenterades i inledningen; hur 
fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning sker genom kategoriindelningar och 
om detta stämmer överens med riktlinjer för bevarandet av det kyrkliga kulturarvet. 
Detta har gjorts dels genom att sammanställa de inkomna ansökningarna för 
stiftsprojekt mellan ramåren 2013–2016, och dels genom att jämföra RAÄ och 
Svenska kyrkans kommentarer till fördelningen med varandra och med de rådande 
riktlinjerna. Det KAE möjliggör är bevarande av kyrkliga kulturvärden, vilket 
innebär att utan tillräckliga resurser bedöms dessa värden vara utsatta för stor risk. 
Som ett resultat av denna bedömning existerar en konsensus inom 
kulturmiljövården om att det kyrkliga kulturarvet ska vårdas med ett långsiktigt 
perspektiv.  

Resultaten av de undersökta stiftsprojekten under åren 2013–2016 visar att det 
finns stora skillnader i hur RAÄ och Svenska kyrkan vill uppnå deras gemensamma 
mål, och även att Svenska kyrkan avviker från de råd RAÄ tillhandahåller i sina 
yttranden. De statliga riktlinjer som finns är tydliga i sina definitioner: KAE ska gå 
till kyrkliga kulturminnen och endast till antikvariskt motiverade överkostnader. 
Men går det att bevara kyrkobyggnader, kyrkotomter, begravningsplatser och 
kyrkliga inventarier utan ett bredare perspektiv som även inkluderar kyrkans 
traditioner och fortsatta bruk?  

Fördelningsprocessen för KAE baseras på ett brett underlag, sker under en 
längre period och berör flera aktörer: församlingar, stift, Svenska kyrkan centralt 
(kyrkokansliet), kyrkostyrelsen, samrådsgrupper och myndigheter. Riktlinjerna 
kommer både från statligt håll och inom Svenska kyrkan. Det finns en diskrepans 
mellan båda aktörernas värdeperspektiv som tar sig uttryck i bland annat de 
gällande lagar, riktlinjer och villkor som tagits fram av både Svenska kyrkan och 
RAÄ. 

Elmén Berg visar på synen på bevarandet av det kyrkliga kulturarvet i början 
av 1900-talet som blev vägledande inom kulturmiljövården.287 Även om respekten 
för det kyrkliga bruket finns kvar krävs även sakkunniga än idag för ett fortsatt 
bevarande då församlingarnas kunskaper inte räcker till. Den respekt för det 
kyrkliga bruket som synliggörs återfinns främst i Svenska kyrkans Villkor för 
kyrkoantikvarisk ersättning och Handbok för arbetet med kyrkoantikvarisk 
ersättning som riktar sig till den egna verksamheten. Både i villkoren och i 
handboken formuleras det att KAE kan fördelas till exempelvis kunskapsunderlag 
och informations- och visningsinsatser. Som presenterat i kapitlet om riktlinjer och 
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villkor för KAE återfinns dessa motiv också i kyrkokansliets kommentarer till 
kyrkostyrelsens årliga beslut.288 Att det finns både centrala och regionala 
samrådsgrupper där Svenska kyrkan tillsammans med både RAÄ och länsstyrelser 
diskuterar fördelningen av KAE och de kyrkliga kulturvärdena visar också på denna 
respekt. Däremot formuleras de riktlinjer som baseras på överenskommelsen och 
på KML att det är de kyrkliga kulturminnena som ska bevaras.289 Enligt 
propositionen om staten och trossamfunden får ersättningen endast användas för 
kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård och underhåll av de 
kyrkliga kulturminnena, vilket resulterar i en fråga om definitioner: vad är de 
kyrkliga kulturminnena och vad är kulturhistoriskt motiverade kostnader? 

Kyrkliga kulturminnen är som tidigare presenterat de som formuleras i 4 kap. 
KML: kyrkobyggnader, kyrkotomter, begravningsplatser tillkomna innan utgången 
av år 1939, och kyrkliga inventarier tillhörande dessa. För kyrkobyggnader gäller 
också att de invigts för gudstjänst i Svenska kyrkan innan år 2000. Att det ändå 
fördelas KAE till sådant som inte direkt innebär arbeten på eller med denna typ av 
objekt innebär således att det är de kulturhistoriskt motiverade kostnaderna i 
samband med vård och underhåll av dessa som ger utrymme för en bredare 
tolkning.  

Det kyrkliga kulturarvet är såsom allt materiellt kulturarv bundet till en 
immateriell kontext. De kyrkliga objekten, kanske framför allt kyrkobyggnader, har 
ofta en monumental karaktär och kan anses av många som estetiskt tilltalande. Men 
som Smith säger är dessa manifestationer resulterat av en kulturell process. Det som 
klassas som kulturarv inom den västerländska kulturmiljötraditionen är oftast 
fysiska objekt. Det kyrkliga kulturarvet blir i och med detta inte marginaliserat, men 
förminskat i relation till vad det består av i sin helhet. Smiths och Watertons 
begrepp Authorized Heritage Discourse (AHD) beskriver att expertroller inom 
kulturarvsfältet bevaras på samma sätt som Foucault menar att alla diskurser gör: 
genom att alternativa tolkningar och värderingar nedtystas, eller marginaliseras, 
upprätthålls expertens ensamrätt att definiera kulturarv. 

Som presenterat i föregående kapitel varierar inte kategorierna som 
stiftsprojekten delas in i baserat på objektstyp och åtgärdskategori märkvärt mellan 
åren. Åtminstone inte i tillräckligt stor grad för att någon trend ska kunna 
identifieras. Resultatet från sammanställningen är att Svenska kyrkans registrering 
i PHS är missvisande eftersom stiftsprojektens karaktär inte stämmer överens med 
det som har angetts. Detta gäller både objektstyperna och åtgärdskategorierna, men 
det finns skillnader mellan de två indelningarna. 

Objektstyperna är registrerade med en viss tillförlitlighet, men det existerar en 
inkonsekvens i indelningen som även i vissa fall är felaktig och missvisande. En 
del projekt har vid olika tillfällen delats in i olika objektstyper trots att de har berört 
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samma slags kategorier. Beträffande åtgärdskategorierna visar resultaten att deras 
kategoriangivelse i PHS är missvisande i mycket hög grad eftersom nästan samtliga 
som inte tillhör kategorin inventering/planering har ändå angetts som det. 

Resultaten visar att fördelningen i landet skiljer sig geografiskt men det är inte 
stora skillnader mellan de olika ramåren. Som det framkom under intervjuerna kan 
detta bero på olika anledningar. Luleå stift är det stift som har haft minst antal 
stiftsprojektansökningar, vilket kan bero på att behovet inte har funnits i samma 
utsträckning där som på övriga platser. En anledning till varför det har funnits 
många stiftprojekt i Karlstads stift kan vara en god organisation kring initierandet 
av just dessa projekt, vilket kommer ifrån en eller flera personers engagemang.  

Enligt Bowker och Star har klassificeringar och kategoriseringar en stor roll i 
utformandet av vår värld.290 Klassificeringssystem sätter ramar för att tillåta eller 
förbjuda inkluderingar, vilket bestäms av de begrepp och definitioner som sätter 
reglerna. Kategorier som är konstruerade med ett särskilt syfte, som i samband med 
registreringen i PHS, innebär att användaren behöver anpassa sig till dessa. I 
praktiken innebär det att användaren behöver passa in projekt de redan satta 
kategorierna. Om språket som tillåts att användas är så pass begränsande att det inte 
passar ihop med befintliga behov kommer resultatet bli en missvisande produkt, 
alternativt kommer behoven att anpassas efter språkets möjligheter. Om 
kategoriindelningarna inte stämmer överens med projektens karaktär kommer 
projekten antingen kategoriseras felaktigt eller anpassas för att stämma överens. 

Kategoriangivelserna är baserade på de definitioner av kyrkliga kulturminnen 
som återfinns i lagar och riktlinjer vilket innebär att det är där de pragmatiska 
styrkrafterna bakom kategorierna börjar. Det är här en del av en rådande diskurs 
yttrar sig och tar form. Det är också delvis här som definitioner av kyrkligt kulturarv 
upprätthålls tillsammans med expertroller, vilket också delvis visar sig i RAÄ:s 
yttranden om fördelningen. 

Enligt Foucaults regerandekomplex strävar makthavaren efter bevarandet av en 
diskurs. Diskursen förkroppsligas i yttranden och i detta fall i de begränsningar som 
statliga riktlinjer försöker upprätthålla. De största och mest aktiva aktörerna när det 
rör bevarandet av det kyrkliga kulturarvet är Svenska kyrkan och RAÄ, samt 
länsstyrelserna eftersom de är tillståndsmyndighet. Men det tycks finnas en viss 
variation i maktfördelningen eftersom Svenska kyrkan avviker från statliga 
riktlinjer i vissa fall. RAÄ yttrar sig och formulerar riktlinjerna, Svenska kyrkan 
fördelar KAE på egen hand men måste också rapportera årligen för att kontinuerligt 
erhålla de statliga medlen. Enligt Sangren som kritiserat Foucault har människan 
ett ansvar för sin egen maktproduktion, som enligt Foucault är mer av en produkt 
av en historisk maktproduktion. Foucaults förklaring är något diffus eftersom att 
han samtidigt menar att makt endast existerar i mänskliga relationer. De roller som 
maktproducenter har enligt Sangren blir synliga i bland annat de skriftliga 

                                                
290 Bowker & Star, (1999), s. 3–5. 



 70 

yttranden, motiv och kommentarer som RAÄ och Svenska kyrkan utfärdar. Detta 
för att de egna värderingarna lyser igenom samtidigt som diskrepansen är både 
direkt utskriven när de kommenterar emot varandra, och indirekt utskriven när de 
rekommenderar olika beslut baserat på olika kriterier. De gånger som RAÄ uttalar 
sig emot beviljande av ett projekt beror det på att innehållet i ansökan inte motsvarar 
diskursen. Innehållet i dessa fall är stundtals bristfälligt, men oftast är det på grund 
av att innehållet inte stämmer överens med de givna riktlinjer om objekt och 
åtgärder som kan, eller ska, beviljas KAE. 

Eftersom de givna kategorierna inte bestämmer totalt och eftersom Svenska 
kyrkan avviker från RAÄ:s råd finns det en mänsklig faktor som saknas i Foucault 
resonemang. Om maktförhållanden inte, som enligt Foucaults definitioner, är 
aktörsbundna utan en produkt av en historisk process är beslut inom diskurser 
bundna till strukturer. Men eftersom beslut kan tas som inte följer de strukturella 
och diskursiva ramarna kan förändringar ske och därmed brytas ur strukturen. Det 
är således snarare en process än en struktur som vården av det kyrkliga kulturarvet 
verkar inom.  

Fördelningen till stiftsprojekten uppnår inte på egen hand syftet och målet med 
KAE, men det bidrar till arbetet och projekten får faktiska effekter och resultat. Det 
övergripande målet är som överenskommelsen formulerar: att säkra skyddet av den 
största sammanhållna delen av det som anses vara ett nationellt kulturarv. KAE-
fördelningen bidrar till bevarandet av kyrkliga kulturminnen, men huruvida 
detsamma gäller för det kyrkliga kulturarvet, vilket torde vara det som krävs för ett 
långsiktigt bevarande, är inte lika tydligt. Enligt överenskommelsen ska Svenska 
kyrkan på egen hand stå för både kompetens och tillgänglighet, och det som ska 
bevaras förtydligas som de kyrkliga kulturminnena.  

Som Smith säger är kulturarv mer än de materiella manifesteringarna. I och 
med att värderingar både är platsbundna och tidsbundna är det plausibelt hur de 
kyrkliga kulturminnena och det kyrkliga kulturarvet värderas kommer att förändras 
med tiden. Ett långsiktigt bevarande kan kräva inte bara regelrätta vård- och 
underhållsplaner, utan också insatser för att behålla incitamenten för ett fysiskt 
bevarande, och således att en bredare definition av vad det kyrkliga kulturarvet 
består av blir etablerat. 

Enligt AHD sker definieringar i form av något som ger sken av objektivitet. 
Den subjektiva rollen är oundviklig, och som Foucault menar är diskursen aldrig 
oskyldig. Men om definitioner och diskurser agerar passivt nedtystande precis som 
att motstånd agerar passivt kan det vara oklart hur en maktrelation ser ut. RAÄ 
följer sitt myndighetsuppdrag, men Svenska kyrkan står både för förvaltningen och 
fördelningen av de statliga medlen, vilket förutsätts av att regeringen beslutar om 
ett fortsatt statligt stöd. På så sätt kan inte Svenska kyrkan fördela KAE fritt utan 
behöver hålla sig inom satta ramar och göra en tydlig redovisning för varje års 
fördelning. Men som resultaten visar finns avvikelser trots detta förhållande. 
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Baserat på Foucaults definitioner av diskursbegreppet som någonting som 
aldrig är oskyldigt, och med andra ord aldrig objektivt, vore det av stort intresse för 
framtida forskning att analysera tidigare skrivelser och beslut som har bidragit till 
definitionen av det kyrkliga kulturarvet. Inom diskursanalysen som teori används 
inte bara de yttranden från den rådande diskursen som analysobjekt, utan även i 
vilken kontext de återfinns och vad det är som möjliggör de yttranden att utformas 
såsom de gör. KML uppdaterades senast 2014 för att anpassas till mer aktuella 
förhållanden, och bytte bland annat namn från kulturminneslagen till 
kulturmiljölagen. De definitioner och bestämmelser som idag reglerar vad KAE kan 
gå till skulle säkerligen se annorlunda om de tillkom idag. Detta för att 
organisationen inom Svenska kyrkan har utvecklats kraftigt sedan förvaltningen 
påbörjades efter relationsändringen med staten, och för att värdedefinitioner liksom 
kategoriseringar är både plats- och tidsbundna. 

Avvikelser från statliga riktlinjer återfinns främst i de enskilda fall när Svenska 
kyrkan inte följer råd givna av RAÄ. Om användningen av KAE till enskilda 
stiftsprojekt bidrar till det långsiktiga bevarandemål som finns för de kyrkliga 
kulturarven återkommer skillnaderna på begreppen kyrkliga kulturminnen och det 
kyrkliga kulturarvet. Att bevara kulturminnena är en faktor i bevarandet av 
immateriella kulturvärden, men ett långsiktigt och kontinuerligt bevarande kan 
också kräva andra faktorer såsom tillgänglighet, kunskapsförmedling och 
kompetenser. 

Den kulturella process som Smith beskriver är manifesterad i Svenska kyrkans 
byggnader och föremål, och besitter visserligen arkitektoniska och konsthistoriska 
värden, men är en del av ett kulturarv för att det är kopplat till minne, identitet och 
plats. Kyrkobyggnader är ofta av monumental karaktär och dess placering i 
stadsrummet har historiskt sett blivit än mer definierad genom att placera torgytor 
framför dem. Påtagliga faktorer som dessa är tydliga och användbara för att försvara 
ett bevarande av de arkitektoniska och konsthistoriska värden som existerar. Men 
de värden som gör de materiella objekten till en del av den kulturella processen är 
också desamma som krävs om det ska vara motiverat att bevara det kyrkliga 
kulturarvet: traditioner, symbolers mening, historia och ett kontinuerligt bruk.  
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Sammanfattning 

Det kyrkliga kulturarvet har idag en särställning inom den svenska 
kulturmiljövården. Det skyddas enligt kulturmiljölagen och förvaltas av Svenska 
kyrkan som årligen erhåller statlig ersättning (kyrkoantikvarisk ersättning – KAE) 
för att bidra till dess fortsatta bevarande. Syftet med uppsatsen har dels varit att 
belysa de existerande kategorier och definitioner som formulerar skyddet för 
kyrkligt kulturarv och är vägledande för fördelningen av KAE, och dels att 
analysera bakomliggande motiv och värderingar till varför KAE fördelas som det 
gör. För att uppnå detta besvarades frågorna: Hur fördelas KAE till olika 
stiftprojekt? Hur ser fördelningen ut geografiskt, per objekt och typ av åtgärd? 
Stämmer projektens kategoriseringar överens med deras faktiska karaktär? Hur 
korresponderar fördelningen till stiftprojekt med syftet och målet med KAE, samt 
med statliga riktlinjer? 

Källmaterialet bestod till största del av underlag till kyrkostyrelsens årliga 
beslut om fördelning av KAE, som bland annat innefattar sammanställningar av 
stiftsprojektansökningar, Riksantikvarieämbetets (RAÄ) yttrande om fördelningen 
och kyrkokansliets kommentarer och motiveringar angående huruvida projekten 
bör beviljas eller avslås. Materialet användes för att göra sammanställningar av de 
kategoriseringar som angetts i Svenska kyrkans projekthanteringssystem (PHS) 
under åren 2013–2016, som sedan har jämförts med projektens utformning. För att 
komplettera resultaten har tre intervjuer utförts, varav en var med handläggare på 
RAÄ och två med stiftsantikvarier vid Luleås respektive Karlstads stift. 

Tidigare forskning om kyrkligt kulturarv har till stor del utförts inom 
disciplinerna konstvetenskap samt kulturvård. Forskning om kulturarvsförvaltning 
är starkt kopplad till definitioner av kulturarvsbegreppet, och uppsatsens teoretiska 
utgångspunkter baseras på Foucaults diskursbegrepp och dess relation till teorin 
Authorized Heritage Discourse (AHD) och klassificeringsteorier, vilket bidrog till 
att synliggöra en maktaspekt hos de resultat som undersökningen resulterade i. 

Undersökningen visar att KAE fördelas med hänseende till de riktlinjer som 
finns, men även att kategoriangivelserna för stiftsprojektansökningarna i många fall 
är missvisande när det gäller vilka objektstyper och åtgärdskategorier som de anges 
tillhöra. Fördelningen går i vissa fall till projekt som RAÄ menar att Svenska 
kyrkan ska bekosta på egen hand, och deras yttranden visar tillsammans med 
Svenska kyrkans kommentarer på en diskrepans i deras respektive värdeperspektiv. 
Klassificeringarna är en del av den diskurs som råder inom en traditionell 
västerländsk kulturmiljövård. Enligt AHD är diskursen inte bara ett sätt för experter 
inom fältet att behålla ensamrätten att definiera kulturarv, utan är också det som 
bidrar till ett homogent och materiellt manifesterat kulturarv. 
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Bilaga 1. Utdrag ur Svenska kyrkans 
projekthanteringssystem, ramår 2013 

Ansökta stiftsprojekt inför fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning. 
Datum: 2016-02-23. 
Tillhandahållen 2016-02-24 genom e-postkontakt med handläggare på Svenska 
kyrkans kansli. 

Projekt rekommenderade bifall 
Proj.id  Projektnamn Stift Ramår  Obj. enl. PHS Åtgärd enl. PHS 

36 987 Kyrkan som besöksmål i Sjuhärad. Göteborgs Stift 2013 Ospec./Övergr. Inventering/planering 

36 988 Kimatstyrningssystem i Mark och Bollebygd + Mögelprojekt. Göteborgs Stift 2013 Ospec./Övergr. Inventering/planering 

36 991 Inventarieprojektet, revidera inventarieförteckningar och 
utveckla arbetssätt för effektiv tillsyn. 

Härnösands 
stift 2013 Ospec./Övergr. Inventering/planering 

36 966 Hållbar kalkputs, förstudie kopplad till Skogs kyrka. Härnösands 
stift 2013 Ospec./Övergr. Projektering/utrednin

g 

37 013 Projekteringspott 6. Härnösands 
stift 2013 Ospec./Övergr. Projektering/utrednin

g 

36 924 Murar, flyttat till 2015. Karlstads stift 2013 Begravningsplats Inventering/planering 

36 925 Digitalisering av inventarieförteckningar. Etapp 2, tidigare 
PHS 30 596. Karlstads stift 2013 Inventarier Inventering/planering 

36 926 Vårdåtgärder på smidda gravkors. Etapp 2, tidigare PHS 32 
558. Karlstads stift 2013 Begravningsplats Inventering/planering 

36 927 Uppdatering av vård- och underhållsplaner. Karlstads stift 2013 Kyrkobyggnader Inventering/planering 

36 928 Byggnadsingenjör och energiingenjör. Karlstads stift 2013 Ospec./Övergr. Inventering/planering 

42 232 Fastighetsguide.* Karlstads stift 2013 Kyrkobyggnader Inventering/planering 

36 960 Karakterisering av kyrkobyggnader. Lunds stift 2013 Kyrkobyggnader Inventering/planering 

36 961 Orgelinventering i Lunds stift. Lunds stift 2013 Inventarier Inventering/planering 

36 936 Antikvarisk och teknisk tillsyn i Skara stift. Skara Stift 2013 Inventarier Inventering/planering 

36 970 Orgelinventering. Skara Stift 2013 Inventarier Inventering/planering 

36 971 Inventering av klockstaplar i Skara stift, del 2. Skara Stift 2013 Begravningsplats Inventering/planering 

36 973 Kyrkan som besöksmål i Sjuhärad. Skara Stift 2013 Kyrkobyggnader Inventering/planering 

40 103 Orgelinventering del 2.* Skara Stift 2013 Kyrkobyggnader Inventering/planering 

40 155 Prioritering av kyrkans byggnader. Dnr KAE 2013-29.* Skara Stift 2013 Ospec./Övergr. Inventering/planering 

42 467 Orgelinventering del 3. Dnr KAE 2012-4.* Skara Stift 2013 Kyrkobyggnader Inventering/planering 

36 940 Citybaneprojektet. Stockholms 
stift 2013 Ospec./Övergr. Inventering/planering 

36 941 Karaktärisering av stiftets kyrkogårdar. Stockholms 
stift 2013 Begravningsplats Inventering/planering 

36 245 Takstolsinventering. Strängnäs stift 2013 Kyrkobyggnader Inventering/planering 

36 922 Himlen är här. Uppsala Stift 2013 Ospec./Övergr. Inventering/planering 

36 975 Uppdatering av kyrkogårdsinventeringen. Visby stift 2013 Begravningsplats Inventering/planering 

36 976 Upprättande av brandskyddsplaner. Visby stift 2013 Inventarier Inventering/planering 

36 977 Över tröskeln - Tillgänglighet på kyrkogård och i kyrka. Visby stift 2013 Ospec./Övergr. Inventering/planering 
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36 978 Trädvårdsplaner för kyrkogårdar. Visby stift 2013 Begravningsplats Inventering/planering 

45 247 Upprättande av brandskyddsplaner för säkerhetsställande av 
kyrkoinventarier vid brand.* Visby stift 2013 Kyrkobyggnader Inventering/planering 

36 451 Kyrkobyggnadsrådgivning, etapp 5. Västerås Stift 2013 Ospec./Övergr. Inventering/planering 

36 453 Förbättrade inventarieförteckningar. Västerås Stift 2013 Ospec./Övergr. Inventering/planering 

36 781 Stiftsingenjör. Växjö Stift 2013 Ospec./Övergr. Inventering/planering 

36 784 Slutetapp för metallinventering. Växjö Stift 2013 Ospec./Övergr. Inventering/planering 

36 787 Revisionsarbete med vård- och underhållsplaner. Växjö Stift 2013 Ospec./Övergr. Inventering/planering 

42 360 Kompletterande textilinventering i Ventlinge kyrka.* Växjö Stift 2013 Ospec./Övergr. Inventering/planering 

36 929 Digitalisering av kyrkobyggnadsritningar.** Karlstads stift 2013 Ej vald Ej vald 

36 785 Inventering av medeltida takkonstruktioner.** Växjö stift 2013 Ej vald Ej vald 

Projekt rekommenderade avslag 
Proj.id  Projektnamn Stift Ramår  Status 

36 782 Information om stiftets kyrkor Växjö stift 2013 Avslag 

36 786 Informationsskrift om kyrkliga textilier Växjö stift 2013 Avslag 

36 783 Regionala samrådsgruppens verksamhet Växjö stift 2013 Avslag 

 
* Projekt finns endast tillgängligt i PHS. Ingår inte i presenterad statistik.  
** Projekt saknades ursprungligen i PHS. Saknar helt objekts- och 
åtgärdskategoriindelning. 
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Bilaga 2. Utdrag ur Svenska kyrkans 
projekthanteringssystem, ramår 2014 

Ansökta stiftsprojekt inför fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning. 
Datum: 2016-02-23. 
Tillhandahållen 2016-02-24 genom e-postkontakt med handläggare på Svenska 
kyrkans kansli.  

Projekt rekommenderade bifall 
Proj.id  Projektnamn Stift Ramår  Obj. enl. PHS Åtgärd enl. PHS 

39 173 Restaurering av biskopskräkla. Dnr 73/12/455.* Göteborgs Stift 2014 Inventarier Vård, konservering 

39 831 Kvalitetssäkring av inventarieförteckningar. Dnr 73/14/808 Göteborgs Stift 2014 Inventarier Inventering/Plan. 

39 591 Byggnadsingenjörstjänst. Karlstads stift 2014 Kyrkobyggnader Inventering/Plan. 

39 593 Uppdatering av vård- och underhållsplaner. Karlstads stift 2014 Kyrkobyggnader Inventering/Plan. 

39 774 Avfuktare i kyrkobyggnader. Karlstads stift 2014 Kyrkobyggnader Inventering/Plan. 

39 776 Styr- och regler. Karlstads stift 2014 Kyrkobyggnader Inventering/Plan. 

39 664 Skadeinventering av kyrkliga inventarier av textil och metall - 
avslutande. Linköpings stift 2014 Inventarier Inventering/Plan. 

39 708 Orgelinventering etapp 2: uppordning och magasinering. Linköpings stift 2014 Inventarier Inventering/Plan. 

39 709 Stöldsäkring av skulpturer. Linköpings stift 2014 Inventarier Inventering/Plan. 

39 710 Inventering av kalkmåleri, revidering. Linköpings stift 2014 Kyrkobyggnader Inventering/Plan. 

39 762 Samordning av Vård- och underhållsplaner. Linköpings stift 2014 Kyrkobyggnader Inventering/Plan. 

39 711 Antikvarisk och teknisk tillsyn. Linköpings stift 2014 Ej vald. Inventering/Plan. 

39 822 KAE-finansierad stiftsantikvarietjänst i Lunds stift. Lunds stift 2014 Ospec./Övergr. Inventering/Plan. 

39 820 Prostvisitationer och kyrkliga inventarier, etapp 2. Lunds stift 2014 Inventarier Inventering/Plan. 

39 818 Karaktärisering av kyrkobyggnader i Lunds stift, etapp 2. Lunds stift 2014 Kyrkobyggnader Inventering/Plan. 

39 819 Orgelinventering i Lunds stift, etapp 2. Lunds stift 2014 Kyrkobyggnader Inventering/Plan. 

39 821 Historisk timmermanskonst i Lunds stift. Lunds stift 2014 Kyrkobyggnader Inventering/Plan. 

45 485 Kyrkornas böcker, etapp 2. Dnr KAE 2013-14.* Skara stift 2014 Inventarier Inventering/Plan. 

39 747 Inventering och kategorisering av medeltida takstolar. Dnr 
KAE2013-15. Skara stift 2014 Kyrkobyggnader Inventering/Plan. 

39 748 Kvalitetssäkring av arbeten på vindar med medeltida taklag. 
Dnr KAE2013-16. Skara stift 2014 Kyrkobyggnader Inventering/Plan. 

39 749 Kyrkornas böcker. Dnr KAE2013-14 Skara stift 2014 Kyrkobyggnader Inventering/Plan. 

45 176 Orgelinventering del 3. Dnr KAE 2012-4.* Skara stift 2014 Kyrkobyggnader Inventering/Plan. 

39 775 Kulturarvsarbete.** Skara stift 2014 Ej vald Ej vald 

39 868 Kyrkogårdskaraktäriseringsprojektet. Stockholms stift 2014 Begravningsplats Inventering/Plan. 

39 867 Citybaneprojektet. Stockholms stift 2014 Kyrkobyggnader Inventering/Plan. 

44 906 Inventering av stormaktstidens begravningskistor, 
tilläggsanslag. Strängnäs stift 2014 Kyrkobyggnader Inventering/Plan. 
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47 930 Medeltida taklag, etapp 2, tilläggsanslag. Strängnäs stift 2014 Kyrkobyggnader Inventering/Plan. 

39 770 Över tröskeln - Tillgänglighet på kyrkogård och i kyrka, etapp 
II. Visby stift 2014 Ospec./Övergr. Inventering/Plan. 

39 771 Upprättande av brandskyddsplaner för säkerhetsställande av 
kyrkoinventarier vid brand. Visby stift 2014 Kyrkobyggnader Inventering/Plan. 

39 772 Värdering av kyrkomiljöer. Visby stift 2014 Kyrkotomt Inventering/Plan. 

39 811 Kyrkobyggnadsrådgivning etapp 6. Västerås Stift 2014 Ospec./Övergr. Inventering/Plan. 

39 810 Inventering av medeltida takstolar etapp 1. Västerås Stift 2014 Kyrkobyggnader Inventering/Plan. 

42 573 Tomaskyrkan, fördjupad antikvarisk kontrollrapport.* Västerås Stift 2014 Kyrkobyggnader Antikv. Kontroll 

39 785 Inventering av muralt måleri. Växjö Stift 2014 Ospec./Övergr. Inventering/Plan. 

39 786 Det textila kulturarvet. Växjö Stift 2014 Ospec./Övergr. Inventering/Plan. 

39 787 Stiftsingenjör. Växjö Stift 2014 Ospec./Övergr. Inventering/Plan. 

39 788 Granskning av reviderade vård- och underhållsplaner. Växjö Stift 2014 Ospec./Övergr. Inventering/Plan. 

Projekt rekommenderade avslag 
Proj.id  Projektnamn Stift Ramår  Status 

39 761 Himlen är här, etapp 4. Uppsala stift 2014 Avslag 

39 784 Pilotprojekt laserscanning i 3D. Växjö stift 2014 Avslag 

39 823 Förändrade kyrkorum och den nya handboken. Lunds stift 2014 Avslag 

 
* Projekt finns endast tillgängligt i PHS. Ingår inte i presenterad statistik. 
** Projekt saknades ursprungligen i PHS. Saknar helt objekts- och 
åtgärdskategoriindelning. 
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Bilaga 3. Utdrag ur Svenska kyrkans 
projekthanteringssystem, ramår 2015 

Ansökta stiftsprojekt inför fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning. 
Datum: 2016-02-23. 
Tillhandahållen 2016-02-24 genom e-postkontakt med handläggare på Svenska 
kyrkans kansli.  

Projekt rekommenderade bifall 
Proj.id  Projektnamn Stift Ramår  Obj. enl. PHS Åtgärd enl. PHS 

41 986 Inventering och prioritering av bårhus Karlstads stift 2015 Begravningsplats Inventering/Plan. 

44 673 Inventering och skadebesiktning av kyrkogårdsmurarna i 
stiftet.* Karlstads stift 2015 Begravningsplats Inventering/Plan. 

42 359 Vård- och underhållsplaner för begravningsplatser, etapp 1. Strängnäs stift 2015 Begravningsplats Inventering/Plan. 

40 570 Inventering av gravvårdar i gjutjärn. Västerås Stift 2015 Begravningsplats Inventering/Plan. 

42 037 Böckernas kulturhistoriska värde.** Visby stift 2015 Ej vald/saknas Ej vald/saknas 

42 388 Orgelprojektet etapp 1. Härnösands stift 2015 Inventarier Inventering/Plan. 

40 357 Konservering av röd biskopskåpa, Libraria, 1965.* Luleå Stift 2015 Inventarier Vård, konservering 

42 483 Förbättring av inventarieförteckning. Luleå Stift 2015 Inventarier Förebyggande 

42 446 Kyrkliga textilier i Lunds stift. Lunds stift 2015 Inventarier Inventering/Plan. 

42 460 Kyrkornas böcker, fortsättning. Dnr KAE 2013-15 Skara Stift 2015 Inventarier Inventering/Plan. 

41 985 Uppdatering av bebyggelseregistret. Karlstads stift 2015 Kyrkobyggnad Inventering/Plan. 

41 995 Uppdatering av vård- och underhållsplaner. Karlstads stift 2015 Kyrkobyggnad Inventering/Plan. 

42 375 Dokumentation och skadebild skiffertak. Karlstads stift 2015 Kyrkobyggnad Inventering/Plan. 

42 379 Ingenjörsstöd till församlingarna. Karlstads stift 2015 Kyrkobyggnad Inventering/Plan. 

42 447 Moderna kyrkobyggnader i Lunds stift. Lunds stift 2015 Kyrkobyggnad Inventering/Plan. 

42 461 Inventering och kategorisering av medeltida takstolar, etapp 2. 
Dnr KAE 2013-15 Skara Stift 2015 Kyrkobyggnad Inventering/Plan. 

42 462 Fördjupning av orgelinventering. Dnr KAE 2012-4 Skara Stift 2015 Kyrkobyggnad Inventering/Plan. 

42 466 Antikvarisk och teknisk tillsyn i Skara stift 2015-2016. Dnr 
KAE 2012-4 Skara Stift 2015 Kyrkobyggnad Inventering/Plan. 

42 343 Medeltida taklag, etapp 2. Strängnäs stift 2015 Kyrkobyggnad Inventering/Plan. 

42 036 Upprättande av insatsplaner för särskilt värdefulla inventarier 
vid brand. Visby stift 2015 Kyrkobyggnad Inventering/Plan. 

40 574 Kyrkobyggnadsrådgivning, etapp 7. Västerås Stift 2015 Kyrkobyggnad Inventering/Plan. 

41 976 Ökad tillgänglighet och kunskapsuppbyggnad kring det 
kyrkliga kulturarvet. Stockholms stift 2015 Ospec./Övergr. Information m.m. 

42 376 Fiskekapell i Gästrikland och Hälsingland, publikation. Uppsala Stift 2015 Ospec./Övergr. Inventering/Plan. 

47 686 Över tröskeln - Tillgänglighet på kyrkogård och i kyrka, etapp 
II.* Visby stift 2015 Ospec./Övergr. Inventering/Plan. 

41 477 Moderna kyrkor i Västmanland etapp 1. Västerås Stift 2015 Ospec./Övergr. Inventering/Plan. 

42 104 Stiftsingenjör. Växjö Stift 2015 Ospec./Övergr. Inventering/Plan. 
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42 308 Analys av klimatåtgärder. Växjö Stift 2015 Ospec./Övergr. Inventering/Plan. 

42 309 Kvalitetsgranskning av vård- och underhållsplaner. Växjö Stift 2015 Ospec./Övergr. Inventering/Plan. 

42 311 Inventarieinventering, etapp 1. Växjö Stift 2015 Ospec./Övergr. Inventering/Plan. 

42 314 Inventering av muralt måleri, fortsättning. Växjö Stift 2015 Ospec./Övergr. Inventering/Plan. 

Projekt rekommenderade avslag 
Proj.id  Projektnamn Stift Ramår  Status 

42 410 Pilotprojekt Kyrkomåleri i Västsverige. Göteborgs stift 2015 Avslag 

42 445 Vård- och underhållsplanering av Lunds domkyrka. Lunds stift 2015 Avslag 

41 631 Förstudie Sacré. Visby stift 2015 Avslag 

42 310 Metallinventering, fortsättning. Växjö stift 2015 Avslag 

 
*Projekt finns endast tillgängligt i PHS. Ingår inte i presenterad statistik.  
** Projekt saknades ursprungligen i PHS. Saknar helt objekts- och 
åtgärdskategoriindelning. 

 
  



 87 

Bilaga 4. Utdrag ur Svenska kyrkans 
projekthanteringssystem, ramår 2016 

Ansökta stiftsprojekt inför fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning. 
Datum: 2016-02-23. 
Tillhandahållen 2016-02-24 genom e-postkontakt med handläggare på Svenska 
kyrkans kansli.  

Projekt rekommenderade bifall 
Proj.id  Projektnamn Stift Ramår  Obj. enl. PHS Åtgärd enl. PHS 

45 451 Skadeinventering inför stenkonservering av värdefulla 
gravvårdar. Luleå Stift 2016 Begravningsplats Projekt./Utred. 

44 321 Revidering av gravstensinventering. Visby stift 2016 Begravningsplats Inventering/Plan. 

45 404 Stöldsäkring av skulpturer etapp 2. Linköpings stift 2016 Inventarier Förebyggande 

45 069 Kyrkornas böcker. Strängnäs stift 2016 Inventarier Inventering/Plan. 

44 977 Orgelinventeringsprojektet 2016-2017. Karlstads stift 2016 Kyrkobyggnad Inventering/Plan. 

45 401 Samordning av vård- och underhållsplaner etapp 2. Linköpings stift 2016 Kyrkobyggnad Inventering/Plan. 

45 442 Inventering av medeltida taklag, förstudie. Linköpings stift 2016 Kyrkobyggnad Inventering/Plan. 

45 487 Historisk timmermanskonst i Lunds stift, etapp 2. Lunds stift 2016 Kyrkobyggnad Inventering/Plan. 

45 489 Karaktärisering av kyrkobyggnader i Lunds stift, etapp 3. Lunds stift 2016 Kyrkobyggnad Inventering/Plan. 

45 490 Isolera kyrkor? Valv- och golvkonstruktioner i Lunds stift. Lunds stift 2016 Kyrkobyggnad Inventering/Plan. 

42 811 Upprättande av brandskyddsplaner för säkerhetsställande av 
kyrkoinventarier vid brand. Visby stift 2016 Kyrkobyggnad Inventering/Plan. 

42 812 Revidering av vård- och underhållsplaner samt upprättande av 
plan till Klinte Hamnkyrka. Visby stift 2016 Kyrkobyggnad Inventering/Plan. 

44 311 Moderna kyrkor i Västmanland, etapp 2. Västerås Stift 2016 Kyrkobyggnad Inventering/Plan. 

44 312 Modernismens kyrkor i Dalarna. Västerås Stift 2016 Kyrkobyggnad Inventering/Plan. 

44 313 Takstolsinventering etapp 2. Västerås Stift 2016 Kyrkobyggnad Inventering/Plan. 

45 386 Moderna kyrkor i Örebro. Västerås Stift 2016 Kyrkobyggnad Inventering/Plan. 

45 326 Västsvenskt kyrkomåleri i Göteborgs stift. Göteborgs Stift 2016 Ospec./Övergr. Inventering/Plan. 

45 403 Kvalitetssäkring av inventarieförteckningar etapp 2. Dnr 
73/14/808 Göteborgs Stift 2016 Ospec./Övergr. Inventering/Plan. 

45 437 Klimat- och energianalysprojekt etapp 3. Göteborgs Stift 2016 Ospec./Övergr. Inventering/Plan. 

45 438 Inneklimat i kyrkor och dess påverkan på orglar - Förstudie. Göteborgs Stift 2016 Ospec./Övergr. Inventering/Plan. 

45 291 Metallinventering i Kronobergs, Hallands och Jönköpings län. Växjö Stift 2016 Ospec./Övergr. Inventering/Plan. 

45 327 Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning av stiftets 
kyrkobyggnader etapp 1. Växjö Stift 2016 Ospec./Övergr. Inventering/Plan. 
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Projekt rekommenderade avslag 
Proj.id  Projektnamn Stift Ramår  Status 

44 978 Uppdatering av församlingarnas underhållsplaner 2016. Karlstads stift 2016 Avslag 

45 488 Prostvisitationer och kyrkliga inventarier i Lunds stift, etapp 
3. Lunds stift 2016 Avslag 
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Bilaga 5. Sammanställning över stiftsprojekt 
ramåren 2013–2016 

Sammanställning över stiftprojekt 2013–2016 – inklusive totala kostnader, ansökta 
medel samt beviljade medel. Fördelade på inkomna ansökningar, rekommenderade 
bifall och rekommenderade avslag. 
 

2013 Ansökningar 
Total kostnad, 
tkr 

Ansökt medel, 
tkr Bifall Kyrkokansliets förslag, tkr Avslag 

Ansökt medel, 
tkr 

Göteborgs stift 2 3366 1825 2 525   

Härnösands stift 3 950 750 3 750   

Karlstads stift 7 6345 5108 6 4258 1 500 

Linköpings stift        

Luleå stift        

Lunds stift 2 2200 1980 2 1980   

Skara stift 4 2815 2815 4 2515   

Stockholms stift 2 2400 2000 2 2000   

Strängnäs stift 1 734 724 1 724   

Uppsala stift 1 10560 3930 1 900   

Visby stift 4 1107 1084 4 878   

Västerås stift 2 1090 750 2 545   

Växjö stift 7 4000 4000 4 3633 3 1225 

Totalt 35 35567 24966 31 18708 4 1725 

 
2014 Antal projekt 

Total kostnad, 
tkr 

Ansökt medel, 
tkr Bifall Kyrkokansliets förslag, tkr Avslag 

Ansökt medel, 
tkr 

Göteborgs stift 1 2000 1400 1 1400   

Härnösands stift        

Karlstads stift 4 2888 2075 4 2075   

Linköpings stift 6 4270 3510 6 3510   

Luleå stift        

Lunds stift 6 6400 5200 5 5200 1 250 

Skara stift 4 1757 1757 4 1699   

Stockholms stift 2 1000 750 2 750   

Strängnäs stift        

Uppsala stift 1   0  1 6850 

Visby stift 3 1505 1505 3 1071   

Västerås stift 2 840 570 2 570   

Växjö stift 5 1550 1180 4 980 1 350 

Totalt 34 22210 17947 31 17255 3 7450 
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2015 Antal projekt 
Total kostnad, 
tkr 

Ansökt medel, 
tkr Bifall Kyrkokansliets förslag, tkr Avslag 

Ansökt medel, 
tkr 

Göteborgs stift 1     0   1 652 

Härnösands stift 1 2700 2400 1 2400     

Karlstads stift 5 2625 2200 4 2200 1 500 

Linköpings stift               

Luleå stift 1 1730 1730 1 1730     

Lunds stift 3 3500 2800 2 2800 1 5465 

Skara stift 4 1840 1840 4 1540     

Stockholms stift 1 1950 1070 1 644     

Strängnäs stift 2 4849 4802 2 4232     

Uppsala stift 1 468 234 1 234     

Visby stift 3 850 850 2 850 1 66 

Västerås stift 3 1220 930 3 930     

Växjö stift 6 2425 1925 5 1725 1 4500 

Totalt 31 24157 20781 26 19285 5 11183 

 

2016 Antal projekt 
Total kostnad, 
tkr 

Ansökt medel, 
tkr Bifall Kyrkokansliets förslag, tkr Avslag 

Ansökt medel, 
tkr 

Göteborgs stift 4 6676 4835 4 4835     

Härnösands stift               

Karlstads stift 2 1500 1500 1 1500 1 150 

Linköpings stift 3 4600 4130 3 4130     

Luleå stift 1 272 272 1 272     

Lunds stift 4 5000 4500 3 4500 1 1800 

Skara stift               

Stockholms stift               

Strängnäs stift 1 1346 1346 1 1346     

Uppsala stift               

Visby stift 3 1550 1505 3 1505     

Västerås stift 4 2357 2231 4 2231     

Växjö stift 2 1200 1200 1 1200 1 5900 

Totalt 24 24501 21519 21 21519 3 7850 

 
 


