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Riksförbundet Sveriges Museer (RSM) har till uppgift att ta tillvara och driva den 
svenska museisektorns gemensamma intressen. Förbundet företräder drygt 200 
medlemsmuseer på nationell, regional och lokal nivå i Sverige. 
 
Riksförbundet Sveriges Museer har beretts möjlighet att yttra sig över 
Riksantikvarieämbetets rapport Kulturhistorisk värdering och urval. Plattform för 
arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet. RSM har i 
nedanstående remissyttrande särskilt sökt lyfta frågor av betydelse för museisektorn.  
 
Rapporten riktar sig till yrkesverksamma inom kulturarvsarbete med syftet att ge stöd 
för ett metodiskt arbete vad gäller kulturhistorisk värdering och urval med stor 
transparens och spårbarhet. Plattformen är tänkt fungera för alla som arbetar med 
kulturarvsarbete oavsett sammanhang och kommer att ligga till grund för RAÄ:s 
utbildningsinsatser under 2014.  
 
Man definierar värde som en tidsbunden och relativ bedömning utifrån olika 
parametrar, syften och aktörer. Men, värden behöver för den skull inte vara 
godtyckliga och instabila. De kulturhistoriska värderingarna rör angelägna 
samhällsresurser och förutsätter därmed en långsiktig hållbarhet. Utgångspunkten är 
att värden alltid ska ses som tillskrivna av någon eller några personer eller 
institutioner. 
 
Rapporten ger en god bild över varför det är viktig att skilja på olika typer av 
bedömningar och avgöranden och visar hur viktigt det är att klargöra alla steg i 
processen, inklusive påverkansfaktorer, för att ställningstaganden ska kunna 
analyseras i ett senare skede. Man visar också hur viktigt det är att förklara 
innebörden i de begrepp som använd vid värdering och urval och vad man lägger in i 
begreppen. 
 
Situationen avgör vem som värderar, men det yttersta ansvaret för värderingen av 
sådant kulturarv som bedöms ha ett bredare samhälleligt intresse och som därmed 
regleras av lagar och förordningar är den offentliga kulturmiljösektorn. Det är 
experterna, på Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelserna samt kommunerna, som 
har medborgarnas sanktionerade uppdrag och tillika ansvar för att göra dessa 
bedömningar.  
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Privata aktörer, bl.a. museer och privata firmor, som finansieras med offentliga medel 
och anlitas i offentliga ärenden sägs råda under samma villkor. Men, vad händer med 
värderingen när det som ska värderas finansieras av privata intressen eller 
förespråkas av t.ex. ideella aktörer.  
 
Det är svårbedömt vem som är tänkt använda denna plattform, trots att målgruppen 
sägs vara alla som arbetar praktiskt med kulturarvsfrågor. Sett ur museisynpunkt är 
det ju varken allmänheten eller museerna som gör de slutliga bedömningarna om 
vad som ska lagskyddas eller ges offentliga medel till informationsinsatser. 
 
Den föreslagna processbeskrivningen, som i mångt och mycket redan brukas på 
många håll, skapar detta till trots bättre förutsättningar för god genomsiktlighet. Det 
som kan saknas är ett uttalat syfte med värderingarna. Att beslut som grundar sig på 
underförstådda kriterier för värderingar och urval är svåra att ifrågasätta och 
omprövas är klart. Men, även beslut som tagits med väl kända kriterier och syften är 
med dagens lagstiftning svåra att ompröva.  
 
Den komplexitet som ligger bakom kulturhistorisk värdering ges en översiktlig 
beskrivning i rapporten, men skulle kanske ha kunnat förtydligas mera ur ett 
normkritiskt perspektiv.  
 
Rapporten är lite svårläst, med 18 hänvisningar till andra delar av rapporten och ett 
stort antal hänvisningar till att se vidare i andra skrifter. Kanske borde en del av 
dessa resonemang även lyfts in här. Först på sid. 17 ges en nu gällande definition på 
kulturhistoriskt värde, vilket sedan på sid. 50 ff ges en beskrivning som belyser 
bakgrunden till tidigare värderingar och urval.  
 
Slutligen vill vi påpeka att det immateriella kulturarvet nog är minst lika hotat som det 
materiella. 
 
Remissvaret har behandlats i styrelsen för Riksförbundet Sveriges museer. 
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