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Vårt arbetssätt

• Projektgrupp RAÄ Cissela Génetay (V), Ulf Lindberg (S), Krister Olsson (S), Erika 
Hedhammar (F), Karin Sterner (I), Marie Hessland Kihlstedt (AB), Ola Jensen (AB), 
Anders Hedman (V)

• Kontinuerlig förankring på RAÄ:s avdelningar

• Deltagande i interna pågående arbeten som har direkt koppling till 
projektet

• Extern referensgrupp länsstyrelse, länsmuseum, kommun, universitet, Statens 
Fastighetsverk, Hembygdsförbundet (fram till februari 2013), Svenska kyrkan, 
ICOMOS, Trafikverket, Studio Västsvensk Konservering, ICOM, Tyréns, Statens 
konstråd, Statens maritima museer, Riksantikvaren

• Externa sammanhang länsstyrelser, Statens Fastighetsverk, Svenska kyrkan, 
Högskolan på Gotland m.fl.



Våra utgångspunkter
• Samlat förhållningssätt - plattform för kulturhistorisk värdering och urval

– inte facit på företeelser som ska väljas
– inte modell

• Process
– tydlighet, transparens och spårbarhet

• Många olika situationer - flexibilitet
– från föremål till landskap

• Kulturhistorisk värdering och urval är en del i olika samhällsprocesser

• Resonemang kring begrepp och deras användning

• Inspiration från tidigare utvecklade policies, vägledningar och metoder
• Rutin för översyn och uppdatering, fortsatt förvaltning

Målgrupp: alla yrkesverksamma inom kulturarvsarbetet
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Kulturhistorisk värdering och urval
Att sortera mellan olika typer av ställningstagande n



Observation och beskrivning av 
- kulturhistorisk bakgrund samt 
- fysiska och immateriella egenskaper 

→ Bestämning av områdets 
kulturhistoriska sammanhang 

Kulturhistorisk värdering och gradering avseende 
- möjlighet till kunskap och förståelse  
- innehållets/egenskapernas helhet
- kulturhistorisk relevans

Prioriteringar avseende de kulturhistoriska värdena 
med 

- utgångspunkt i förutsättningar och hotbild
- avvägningar gentemot andra typer av värden och 
intressen 

Val av styrmedel 
- regelverk & bestämmelser
- finansieringsformer
- åtgärder för vård- och utveckling      
- kommunikationsinsatser
- metoder för uppföljning och utvärdering

Vad har hänt?
Vad finns?

Vad återspeglas?

Vad krävs?

Vilka värden 
& vilka 

höga värden?

Vad är möjligt?

Vad göra?

Hur göra?

A
Observerande

B
Analyserande

C
Planerande

D
Beslutande



Ans
pr

åk

Sty
rn

in
g

Kunskap

Lagstiftning 
och konven-
tioner     
Beslut och 
ställnings-
taganden

Framtid:          
-sannolikt        
-möjligt            
-önskvärt

Aktörer/motiv:                 
-sociala/kulturella        
-politiska                
-ekonomiska          
-civilsamhället

Värderings-
modeller: 
miljöekonomi, 
fastighetsekonomi

etc.

Kompetens 
och 
sakkunskap

Förändring:     
-direkt             
-indirekt             
-kort sikt          
-lång sikt

Bakgrund:           
Tidigare arbeten, 
rapporter och 
utredningar

Kulturpolitiska 
mål 

Begrepp och 
definitioner

Organisatorisk 
ram     
Utgångspunkter

Andra 
politikområden

Kunskaps-
utveckling

Utveckling  
Omvandling 
Övergivenhet     
och förfall     
Katastrofer och

olyckor

Förändring

C
Planerande

D
Beslutande

A
Observerande

B
Analyserande

Kulturhistorisk Kulturhistorisk 
vväärdering och rdering och 

urvalurval



Begrepp



Att förhålla sig till idag – lagar och förordningar
• Kulturhistoriskt värde (Kulturminneslagen, 3 kap. och 4 kap. Förordning om 

statliga byggnadsminnen, Förordning om bidrag till kulturmiljövård, Förordning 
om bidrag till arbetslivsmuseer, Förordning om bidrag till förvaltning av värdefulla 
kulturmiljöer, Plan- och bygglagen)

• Kulturvärde (Förordning om statliga byggnadsminnen, avsnitt om värdefulla 
fastigheter, Miljöbalken, Plan- och bygglagen, Plan- och byggförordning)

• Större kulturhistoriskt värde (Förordning om bidrag till kulturmiljövård)
• Särskilda antikvariska värden (Förordning om bidrag till kulturmiljövård)
• Värdefulla kulturmiljöer (Förordning om bidrag till förvaltning av värdefulla 

kulturmiljöer, Miljöbalken)
• Värdefulla kulturpräglade landskap (Miljöbalken)
• Kulturmark (Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken)
• Historiska värden (Plan- och bygglagen)
• Miljömässiga värden (Plan- och bygglagen)
• Konstnärliga värden (Plan- och bygglagen)
• Kulturmiljövärden (Skogsvårdslagen)



Att förhålla sig till idag – konventioner
• Kulturvärde (Haagkonventionen, Världsarvskonventionen)

• Kulturegendom (Haagkonventionen)
• Särskilt universellt värde (Världsarvskonventionen)

– Särskilt stort universellt värde ur historisk , konstnärlig eller vetenskaplig
synpunkt (gäller bebyggelse)

– Särskilt stort universellt värde ur historisk , estetisk , etnologisk eller 
antropologisk synpunkt (gäller miljöer)

• Autenticitet (Världsarvskonventionen)
• Integritet (Världsarvskonventionen)

• M.fl. 



Kunskapsvärde
Bruksområdet har välbevarade byggnader och funktionerna kan tämligen
lätt uppfattas, även om masugnen inte finns kvar. Den elektrifierade järnvägen
finns delvis kvar med sina lok och har stort kulturhistoriskt värde.
Trädgårdsanläggning vid brukskontoret.

Upplevelsevärde
Mångfacetterad upplevelse av välbevarad bruksmiljö med industribyggnader
och bostäder. Tydlig kontinuitet i industriverksamheten från 1700-
tal till våra dagar. Bruksmuseum och bruksjärnväg är intresseväckande
besöksmål.

Bruksvärde
Levande industrimiljö, gjuteri och kraftstation i drift. Kulturturistisk
Potential med bruksjärnväg, bruksmuseum etc.

Svårigheter vid värdebeskrivning



Mångtydiga värderingsbegrepp

Autenticitet
• Ursprungligt / oförändrat
• Äkta / originalskick
• Kontinuerligt förändrat / överlagrat
• Präglat av tidens tand / patinerat
• Har spår av användning
• Rekonstruerat med historisk trovärdighet

Unicitet
• Udda / avvikande
• Kännetecknande / utmärkande 

(typiskt) för viss företeelse
• Sällsynt förekommande
• Ovanligt tydlig, komplex eller välbevarad
• Av särskilt god kvalitet eller stort intresse
• ”Äldst / störst / först …”

Upplevelsevärden
• Ger möjlighet att läsa och förstå historiska 

sammanhang
• Lämpar sig väl för rekreation och friluftsliv
• Är vackert eller på annat sätt tilltalande
• Har symbolisk eller andlig innebörd för vissa 

grupper / individer 
• Har betydelse för människors identitet

Andra genvägar / återvändsgränder
• Framstående arkitekter eller historiska 

personligheter
• Stora berättelser som saknar uttryck

• Ögonblicksstatus (välhävdad odlingsmark, 
levande industrimiljö…)



Kulturhistoriskt värde

Bygger på en bedömning av möjligheterna att genom 
materiella och immateriella företeelser utvinna och 
förmedla kunskaper om och förståelse av olika skeenden 
och sammanhang - samt därigenom människors livsvillkor 
i skilda tider inklusive de förhållanden som råder idag. 



Sociala Estetiska

Kulturhistoriska

Perspektiv på värdering



Sammanfattande budskap

• Alla värden är tillskrivna – bygger på bedömningar

• Skilj mellan olika typer av värden – värdering utifrån olika perspektiv

• Beskriv och förklara vad som har kulturhistoriskt värde, på vilket sätt och varför

• Begrepp är levande och ständigt föränderliga och måste definieras i sitt 
sammanhang

• Sortera och dokumentera olika former av ställningstaganden

• Redogör för vilka faktorer som har påverkat resultatet och på vilket sätt



Fortsatt arbete

• Remiss december-februari

• Implementering och utbildningsinsatser fr.o.m. februari 2014

• Fortsatt förvaltning och vidareutveckling



Kontakta oss gärna!

cissela.genetay@raa.se
ulf.lindberg@raa.se


