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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 ställningstaganden 



 

 Inventering 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 

 

   - utgångspunkt i förutsättningar och hotbild 

    

 

 Val av styrmedel  

   - regelverk & bestämmelser               

   - finansieringsformer 

   - åtgärder för vård- och utveckling       

   - kommunikationsinsatser 

   - metoder för uppföljning och utvärdering 
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Sammanfattande budskap 

 

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

 

• Sortera och dokumentera olika former av ställningstaganden – skilj på värdering 
och prioritering. Hög risk är inte samma sak som högt värde. 

 

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

 

• Värdering och prioritering är en förutsättning för riskhantering 

 
 



 

 

 

Kontakta mig gärna! 

 

 
cissela.genetay@raa.se 
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