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Vetenskapsrådet har granskat utredningens förslag utifrån sitt uppdrag att ge 

stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom 

samtliga vetenskapsområden samt de särskilda uppgifter som myndigheten 

har i sin roll som forskningsfinansiär och forskningspolitisk rådgivare. 

Sammanfattning 

Vetenskapsrådet har inget att erinra mot de förslag som framförs i 

utredningen om hur Forum för levande historias framtida uppdrag ska 

utformas efter inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen. 

Vetenskapsrådet stöder att samlingarna av vittnesmål och berättelser från 

överlevande från Förintelsen förvaltas av det nya museet inom ramen för 

myndigheten Statens historiska museer. Vetenskapsrådet stöder vidare 

förslaget att utveckla och stärka myndighetens vetenskapliga kompetens. 

4.1.4 Samverkan mellan Forum för levande historia och Statens 

historiska museer 

Vetenskapsrådet ställer sig positivt till att samlingarna av vittnesmål och 

berättelser från överlevande från Förintelsen förvaltas av det nya museet 

inom ramen för myndigheten Statens historiska museer. Som utredningen 

framhåller är en fortsatt dialog om samarbetet kring överlevandes vittnesmål 

viktigt. För forskningens vidkommande är det centralt att samlingarna 

hanteras av den myndighet som har den främsta kompetensen vad gäller 

bevarande och tillgängliggörande för forskare. 

4.2.1 Utveckla och stärka Forum för levande historias 

utbildningsvetenskapliga kompetens 

Vetenskapsrådet stöder utredningens förslag att Forum för levande historia 

bör ges i uppdrag att utveckla och stärka myndighetens vetenskapliga 

kompetens. Det bör dock inte begränsas till historiedidaktik, utan även 

utsträckas till annan forskning om Förintelsen och förintelsens offer. 

Vetenskapsrådet vill här betona vikten av att stöda sig på den forskning som 
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är av högsta vetenskapliga kvalitet, vilket talar för ett kontinuerligt 

samarbete med framstående forskare och forskningsmiljöer inom fältet, 

istället för att anställa forskare inom myndigheten. 

Yttrandet har beslutats av generaldirektören Sven Stafström efter 

föredragning av koordinatorn Anders Sundin. Vid den slutliga 

handläggningen har även tillförordnade chefsjuristen Victoria Söderqvist 

deltagit. 
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