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Förord
Arbetet med förstudien har varit intressant och inspirerande särskilt alla de samtal
jag har haft förmånen att ha med kollegor inom myndigheten. Jag vill verkligen
tacka för de insikter och erfarenheter ni bidragit med inom detta viktiga område –
forskning och utveckling (FoU). Ett särskilt stort tack till utredare Jan Turtinen för
att du delat med dig av din djupa kompetens inom området och bidragit med sakligt
innehåll.

Britt-Inger Andersson
FoU-strateg
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Sammanfattning
Syftet med förstudien är att ta fram ett underlag till en FoU-strategi för
myndigheten. Den ska användas som inspel till myndighetens kommande
strategiska plan 2021– 2023.
Myndigheten saknar en FoU-strategi som omfattar hela verksamheten. Idag utförs
en liten del egen forskningsverksamhet främst runforskning och en större del annan
FoU-verksamhet. I stort sett all FoU utförs i samarbete och/eller samverkan med
externa parter exempelvis museer, universitet och högskolor. I rapporten har sex
kategorier av FoU-verksamhet identifierats. De flesta avdelningar utför FoUverksamhet främst Kulturvårdsavdelningen, men även Arkiv och bibliotek samt
Informationsavdelningen. Kulturmiljöavdelningen arbetar främst operativt med
FoU-anslaget och det tillhörande externa FoU-programmet. Staben arbetar
strategiskt med FoU-frågor i Sverige och inom EU samt ansvarar strategiskt för det
externa FoU-programmet.
Inledningsvis ges en översikt om vad forskning och utveckling (FoU) är och varför
det är viktigt. Myndighetens roll och ansvar tydliggörs. Begrepp som används inom
FoU redovisas. I förstudien konstateras att myndigheten har behov av
gemensamma begrepp, för att uppnå ökad förståelse både internt och externt.
Därför ska begrepp som SCB och Vetenskapsrådet definierat användas.
En genomgång har gjorts av de globala utmaningarna och de FoU-behov som
kulturarvet står inför. De handlar främst om skydd av kulturarvet på grund av
klimatförändringens konsekvenser, brand, terror och krig. Även andra utmaningar
lyfts fram som urbaniseringen, hotet mot jordens ekosystem inklusive den
biologiska mångfalden och därmed kulturmiljön, behov av ny kunskap inom
material- och konserveringsvetenskap för bevarande, stort behov av forskningsinfrastruktur. För kulturarvet i Sverige lyfts FoU-behov särskilt fram vad gäller de
stora samhällsutmaningarna med hållbart samhällsbyggande, god gestaltad
livsmiljö och digitalisering. Vetenskapsrådet konstaterar i Forskningsöversikten
(2019) att ”i internationell jämförelse har den svenska digitaliseringen och
tillgängliggörandet av kulturarvssamlingar i stora stycket släpat efter med påtagliga
tillkortakommanden som en konsekvens”. Ett ökat FoU-behov för skydd av
kulturarvet på grund av klimatet och förändringar av landskapet lyfts fram av andra
forskningsråd och myndigheter liksom att Riksantikvarieämbetet lyfter fram ökat
behov av forskningsinfrastrukturer exempelvis Heritage Science.
Forskningsfinansiärerna uttrycker ett stort behov av ökad FoU inom humaniora och
samhällsvetenskap därför att dessa vetenskaper kan bidra till att lösa de stora
samhällsutmaningarna. Större delen av FoU för kulturarvet finns inom dessa
discipliner. En översiktlig sammanställning av forskningsmedel för kulturarvet
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redovisas i förstudien. Det är en ansenlig summa och en del av forskningsfinansiärer har identifierat kulturarvet som intressant och har riktade utlysningar
eller inkluderar det inom större utlysningar av forskningsmedel.
Forskningsfinansiärerna påpekar behovet av att öka tillgängliggörandet av FoUresultaten så att de kommer till nytta. I förstudien konstateras detta även för
myndighetens egen FoU-verksamhet.
Inom EU finns forskningsprogram och stora möjlighet till finansiering, dock är inte
myndigheten så kunnig eller aktiv inom området. Kompetensen om forskningssystemet inom EU behöver öka inom myndigheten.
I förstudien ges reflektioner från de 20 intervjuer och fördjupade samtal som förts
med medarbetare och chefer samt att 18 förslag ges på förbättringar av
myndighetens FoU-verksamhet. Förslagen gäller fem områden:


Effektivare hantering av FoU-anslaget och behov av ett mer fokuserat
externt FoU-program



Behov av ny kunskap baserad på FoU för att stärka myndighetens
verksamhet



Ökad strategisk samverkan med forskningsfinansiärer i Sverige och EU



Synliggörande av myndighetens hela FoU-verksamheten



Ökad resultatförmedling av FoU till myndighetens målgrupper

I slutet av arbetet genomfördes en intern workshop där positionsförflyttningar och
önskat läge för myndighetens FoU-verksamhet diskuterades. Slutsatsen är att
myndigheten föreslås ta fram en FoU-strategi för hela myndighetens FoUverksamhet.
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1. Om förstudien
Denna förstudie har beställts av verksledningen och behovet identifierades i arbetet
med myndighetens verksamhetsplanering 2019. Arbetet som redovisas i denna
rapport syftar till att ge inspel till arbetet med myndighetens strategiska plan 2021–
2023.
Förstudien har utförts som ett utredningsarbete. Arbetet inleddes med intern
faktainsamling av tidigare utförda kartläggningar, FoU-översikter, rapporter om
olika regeringsuppdrag samt inläsning av externa dokument bland andra
forskningspropositionen, offentlig utredningar, externa forskningsprogram,
forskningsöversikter, forskningsfinansiärers årsredovisningar m.m.
Utredaren har även deltagit i fyra seminarier/workshoppar och en internationell
konferens. Därutöver har över 20 nyckelpersoner intervjuats inom myndigheten
samt att fördjupade samtal har förts med flera andra medarbetare och chefer.
Slutligen har nuläget av myndighetens FoU-verksamhet och förbättringspotentialer analyserats och redovisats. Två rapport (del A och del B) har skrivits
och en intern workshop med 18 deltagare genomfördes 5 juni 2019.
Förstudien rapporteras i två delar:
Del A ger främst en överblick över utmaningar, aktörer inom forskningssystemet,
FoU-begrepp, exempel på externa FoU-kartläggningar och en sammanställning av
tillgängliga FoU-medel i Sverige för forskning om kulturarv.
Del B beskriver myndighetens FoU-verksamhet, reflektioner från de 20 st.
intervjuerna och fördjupade samtal med medarbetare och chefer, myndighetens
FoU-verksamhet med dess nuläge samt att förslag till förbättringar ges.
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1. Varför är forskning viktigt?
Ny kunskap skapar nytta
I propositionen (2016/17:50) för Sveriges forskningspolitik ”Kunskap i samverkan
- för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft” ges ett övergripande svar
på varför forskning är viktigt:
”Forskning är ett verktyg som rätt använt ger ny kunskap, men även resultat som
kan användas inom akademien och i samverkan med det offentliga och näringslivet
för att stärka konkurrenskraften i landet och bidra till att lösa de utmaningar
samhället står inför.”
Vetenskapsrådet leder ett nätverk för de drygt 60 forskande statliga myndigheterna
som bedriver eller finansierar forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU).
Riksantikvarieämbetet ingår bland dessa myndigheter och i nätverket. Inom det har
värdet och nyttan med FoU diskuterat och följande framkom1:
”Samverkan mellan FoU-myndigheter, högskolesektorn/forskningsinstitut och
näringsliv ger Sverige en unik möjlighet att lösa samhällsviktiga utmaningar och
vara ett stöd för myndigheternas uppgifter och myndighetsutövning. Gemensamma
forskningsprojekt med inriktning på tillämpning utgör ett viktigt komplement till
akademins grundforskning.”
”För myndigheterna innebär samverkan med akademin en förankring av den
tillämpade FoU som ligger i myndigheternas uppdrag och utökad tillgång till
vetenskaplig kompetens och infrastruktur, samt möjlighet till en förbättrad
kvalitetssäkring av FoU-verksamheten.”
Inom forskarsamhället är arbetet främst inriktat på att forskare:




utför forskning, tar fram forskningsresultat och ny kunskap som publiceras
i vetenskapliga rapporter m.m. till olika nyttor,
medverkar i högre utbildning och handleder framtidens forskare
(doktorander),
ger expertråd inom olika organisationer exempelvis myndigheter och bistår
beslutsfattare med tillförlitliga underlag.

Forskning levererar resultat och dessa resultat leder i sin tur ofta till olika nyttor,
eller effekter, på kort eller längre sikt. Resultaten och nyttorna av akademisk

1

PM av nätverkets arbetsgrupp (ref: Jan Turtinen). Se även den kommande Handboken från VR:s nätverk som
publiceras i september år 2019.
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forskning och utveckling kan som sagt beskrivas i form av publicering
(vetenskapliga artiklar, rapporter, böcker m.m.), olika typ av utbildningar,
forsknings- och utvecklingssamarbete, uppdragsforskning, patent och licenser m.m.
Utifrån dessa nyttor kan ny FoU utföras liksom att samverkan och samarbete kan
ske med olika aktörer i samhället inklusive näringsliv och myndigheter.
FoU

UTBILDNING

INNOVATION

Figur 1. Det finns relationer mellan utbildning, forskning och utveckling (FoU)
samt innovation.

Gemensamma begrepp ger ökad förståelse
Inledningsvis är det helt grundläggande att ha en gemensam begreppsvärld. Detta
för att underlätta förståelsen om det vi arbetar med och för att underlätta samarbete
och samverkan. Det är viktigt att använda sig av begrepp som är definierade av
trovärdiga organisationer med uppdrag inom forskning och därför har myndigheten
valt Statistiska centralbyrån SCB2 och Vetenskapsrådet.
Riksantikvarieämbetet återrapporterar vart annat år sin forsknings- och
utvecklingsverksamhet (FoU) till SCB. Den myndigheten har i uppdrag att förse
användare och kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning.
Därför är det rimligt att myndigheten att använda oss av SCB:s definitioner och
begrepp inom forskningsområdet. Begreppen som SCB använder relaterar till
omfattande internationella arbeten – vanligtvis från arbeten som utförts inom
OECD. Om SCB inte har definierat något begrepp, så föreslås att myndigheten
använder sig av begrepp som Vetenskapsrådet (VR) definierat. Detta eftersom VR
är det största statliga forskningsrådet och har hög trovärdighet.

2

I detta avsnitt finns många referenser till SCB beträffande begrepp, se referensen som anges i avsnitt 7. I den
referensen anges en viktig manual för statistik inom detta område - den s k Frascati manual 2015: guidelines for
collecting and reporting data on research and experimental development. (2015). Paris: OECD Publishing
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Forskning
Forskning innebär ett systematiskt arbete för att söka efter ny kunskap eller nya
idéer med eller utan en bestämd tillämpning i sikte. (Ref: SCB)

Utveckling
Utvecklingsverksamhet avser ett systematiskt arbete som utnyttjar
forskningsresultat, vetenskaplig kunskap eller nya idéer för att åstadkomma nya
material, varor, tjänster, processer, system, metoder, eller väsentliga förbättringar
av redan existerande sådana. (Ref: SCB)

FoU – forskning och utveckling
Det kan vara svårt att exakt sätta en gräns mellan forskning och utveckling varför
begreppet FoU ofta används. Se nedan SCB:s definition på FoU.
Forskning och utveckling (FoU) består av kreativt och systematiskt arbete med
syfte att öka kunskapsmängden samt att hitta nya tillämpningar av befintlig
kunskap inom vetenskapens alla fält. För att en aktivitet ska räknas som FoU ska
den karaktäriseras av:


Nyskapande: FoU-verksamheten har som syfte att skapa ny kunskap samt
att hitta nya tillämpningar av befintlig kunskap.



Kreativitet: FoU-verksamheten baseras på originella koncept och
hypoteser.



Ovisshet: FoU-verksamhetens utfall går inte att med säkerhet veta på
förhand. Ovissheten gäller även åtgången av ekonomiska och personella
resurser.



Systematik: FoU-verksamheten utförs systematiskt samt är planerad och
budgeterad.



Överförbarhet och/eller reproducerbarhet: FoU-verksamheten avser leda
till resultat som potentiellt kan överföras och/eller reproduceras.

OBS! Enligt SCB, och för deras statistik, är inte FoU-verksamhet beroende av
inom vilken del av organisationen den utförs i eller av utbildningsnivå hos de som
arbetar i projektet. Att ett projekt organisatoriskt hör hemma på en FoU-enhet eller
utvecklingsenhet eller utförs av personer med forskarutbildning innebär inte per
automatik att det är ett FoU-projekt.
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Praktiknära utveckling
En praktiknära utveckling syftar till att utveckla kunskap och metoder utifrån en
praktiknära ansats.
För myndighetens Kulturarvscentrum innebär det även att kunskapen och
metoderna ska kunna direkt nyttiggöras i kulturarvsverksamheter, (se propositionen
Kulturarvspolitik 2016/17:116 sidan 77).
I Informationsavdelningens aktivitetsplan år 2019 (insats Digital förmedling) är
målet att kunskaper, metoder och tekniska lösningar för digital förmedling har
utvecklats i samarbete med kulturarvs- och forskningsinstitutioner och har
tillämpats av kulturarvsarbetet. I delmålet framgår att man först ska erbjuda
aktörerna inom kulturarvsarbetet att lära sig om nya metoder, verktyg och tekniska
lösningar för digital förmedling och digitisering. Detta inledande steg med en
lärprocess är en form av utbildning och är en grundförutsättning för all utveckling
oavsett den är praktisk eller teoretisk eller syftar till verksamhetsutveckling.

Egen FoU respektive utlagd FoU
I statistiksammanhang skiljer man på egen FoU respektive utlagd FoU. (Ref: SCB).

Egen FoU
Verksamhet som utförts i Sverige av organisationens egen personal eller av
konsulter i FoU-projekt som letts av organisationen och där organisationens
personal arbetat tillsammans med konsulterna. Till egen FoU räknas även FoU som
gjorts på beställning av andra.

Utlagd FoU
FoU-verksamhet som organisationen gett andra i uppdrag att utföra samt understöd
för FoU som organisationen lämnat till andra enheter, t.ex. bidrag till universitet
och högskolor

Grundforskning
Grundforskning är ett systematiskt arbete för att söka efter ny kunskap eller nya
idéer utan en bestämd tillämpning i sikte. (Ref: SCB)

Tillämpad forskning
Tillämpad forskning är ett systematiskt arbete för att söka efter ny kunskap eller
nya idéer med en bestämd tillämpning i sikte.
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Innovation
Innovation är enkelt uttryckt ”något helt unikt på den ekonomiska marknaden”.
Den syftar till att främjar produktivitet, ekonomisk tillväxt och samhällsekonomisk
välfärd. Patent kan spela en viktig roll i detta sammanhang. Numer används
Oslomanualens definition, som utgår från ett omfattande arbete inom OECD3 och
lyder:
”An innovation is the implementation of a new or significantly improved product
(good or service), or process, a new marketing method, or a new organizational
method in business practices, workplace organization or external relations.”

Kunskapsunderlag
Kunskapsunderlag är ett generellt begrepp. Det bör användas i en kontext för att
tydliggöra vad som avses.
Regeringen ger ibland uppdrag till myndigheter att ta fram kunskapsunderlag i
olika frågor och för olika områden – ofta som ett första steg att insamla kunskap
inför ett strategiarbete m.m. Det används även av myndigheten i årets
verksamhetsplan och några aktivitetsplaner.
Länsstyrelserna kan ge 7:2 bidrag (KMV-bidrag) till att ta fram kunskapsunderlag.
I det sammanhanget avses ofta ett inventeringsunderlag som sammanställs till ett
kunskapsunderlag. Myndigheten har tagit fram en handbok4 till stöd, dock är den
inte uppdaterad. I förordningen (2010:1121) 8§ och 9§ anges villkor för att ta fram
kunskapsunderlag med stöd av bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Forskningsinfrastruktur
Enligt Vetetenskapsrådet är forskningsinfrastruktur exempelvis databaser,
biobanker, instrument, avancerade verktyg, storskaliga beräkningsverktyg, fysiska
och virtuella laboratorier, simulatorcentrum, rymdobservatorium samt andra typer
av anläggningar för att forskare och forskargrupper ska kunna genomföra
forskning. En sådan infrastruktur karakteriseras av att vara omfattande och
långsiktig samt att enskilda forskargrupper inte själva kan driva dem. Ett exempel
är den stora avancerade synkrotronljusanläggning MAX IV-laboratoriet, Lunds
universitet. Många av de svenska universiteten och högskolorna har olika typer av
forskningsinfrastrukturer för gemensam användning. Vetenskapsrådet beskriver
forskningsinfrastruktur m.m. i en guide5.

3
4

Oslo-manualen har uppdaterats ett antal gånger sedan OECD-rapporten utkom år 1992. Se avsnitt 7 Referenser.
http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/8001

I avsnitt 7 Referenser hänvisas till ”Vetenskapsrådets guide till infrastruktur 2018” och där ges bland annat
övergripande definitioner, målsättningar och principer för finansiering av forskningsinfrastruktur.
5
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2. Regeringens politik - FoU
Inledning
Det finns många politikområden inom vilka kulturarvsarbete och FoU om kulturarv
ingår. I detta avsnitt beskrivs några av dem kortfattat, för mer information se
regeringens hemsida. Här bör nämnas att flera politikområden är involverade i
digitalisering.

Regeringens forskningspolitik
Forskningspropositionen ”Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och
stärkt konkurrenskraft” (prop. 2016/17:50) beskriver ställningstaganden på
övergripande nivå. I den presenterar regeringen sin syn på forskningspolitikens
inriktning i ett tioårigt perspektiv, med särskilt fokus på satsningar 2017– 2020.
Målet är att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation och ett av världens
främsta forsknings- och innovationsländer. En utgångspunkt är att värna den fria
forskningen samtidigt som forskningspolitiken svarar mot globala och nationella
samhällsutmaningar. De prioriterade utmaningarna i forskningspropositionen är






Klimat och miljö
Hälsa
Ökad digitalisering
Ett hållbart samhälle
Förbättrade kunskapsresultat i det svenska skol- och utbildningssystemet

En ny forskningsproposition väntas under år 2019 alternativt nästkommande år.

Regeringens kulturarvspolitik
”Kulturpolitiken handlar om att främja ett levande och oberoende kulturliv.
Området omfattar kulturskaparnas villkor och människors tillgång till kultur i alla
dess former samt hur kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas” 6.
Det som är styrande är de kulturpolitiska målen och de nationella
kulturmiljömålen.

6

Regeringens hemsida: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/kultur/
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I propositionen för ”Kulturarvspolitik” (prop. 2016/17:116)7 ges kulturpolitiska
prioriteringar och ställningstaganden för kulturarvsområdet. En museilag föreslogs
liksom att olika att FoU-behov lyftes fram både på generell och specifika nivå
bland annat vad gäller:


Minne, kunskap och bildning – för att kulturarvet som de offentliga
institutionerna ansvarar för ska kunna vara en resurs så måste
institutionerna vara i kontinuerlig kontakt med vetenskaplig forskning.



Att museerna i det allmänna museiväsendet ska bidra till forskning och
annan kunskapsuppbyggnad genom att ha hög kompetens inom sina
ämnesområden, se 8§ i museilagen.



Att praktiknära utveckling av hela kulturarvsområdet föreslogs ske genom
en centrumfunktion inom Riksantikvarieämbetet.



Att professionernas kunskap är avgörande vid samlingsförvaltning.



Att det krävs en stärkt forskning om kulturmiljön och om dess betydelse
för olika samhällsprocesser.



Att de aktörer som har en roll i uppdragsarkeologiska systemet har ett
gemensamt ansvar att verka för att uppdragsarkeologin bidrar till att bygga
upp ny och angelägen kunskap.



Att FoU och innovationer är centrala för den statliga
fastighetsförvaltningen och i förvaltningen av kulturfastigheter. Några
FoU-behov beskrevs:
-

Grön omställning kräver hållbar fastighetsförvaltning – det lyftes fram
att betydande investeringar behöver planeras på klimat- och
miljöområdet samt att forsknings- och innovationsinsatser är centrala.

-

Vidareutveckla äldre tekniker och metoder – här pekas på
byggnadstekniker och metoder för byggnader, parker, trädgårdar m.fl.
och att det måste uppmärksammas i FoU och i utbildningar.

Regeringen har presenterat en samlad kulturarvspolitik i propositionen ”Kulturarvspolitik” (2016/17:116). Den är
helt central för myndighetens arbete eftersom den föreslår ett utvidgat uppdrag till myndigheten, långsiktiga
stabila ramar för området och beskriver en helhet. Se avsnitt 7 Referenser.
7
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Regeringens politik för gestaltad livsmiljö
I propositionen ”Politik för gestaltad livsmiljö” (prop: 2017/18:110)8 finns mål för
arkitektur-, form- och designpolitik. ”Det övergripande nationella målet är att
arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre
segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda
förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.”(citat).
I propositionen beskrivs sex st. delmål och delmål två handlar om
kunskapsutveckling och spridning. Där anges särskilt att högre utbildning och
forskning är en förutsättning för att arbetet med hållbara gestaltade livsmiljöer ska
kunna utvecklas. Det beskrivs vilka insatser som måste genomföras och att
perspektivet gestaltad livsmiljö innebär en helhetssyn där kulturarvet och
kulturmiljön är självklara delar.
Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag att samla och redovisa kunskap om och
goda exempel på hur kulturhistoriska värden kan integreras och tas tillvara i planoch byggprocessen.

Regeringens politik för miljö och klimat
”Miljöpolitiken handlar om att skapa ett samhälle som är fritt från utsläpp och
farliga gifter med hänsyn till både människor, djur och natur. Den handlar också
om att skapa ett hållbart samhälle som är anpassat till ett förändrat klimat. Många
miljöfrågor är globala och därför sker en stor del av arbetet i samverkan med
andra länder” 9. Regeringen investerar 2 miljarder kronor år 2019 och resurser
kommer även från andra politikområden. Följande områden prioriteras:




Minskad klimatpåverkan
Bevarad och tillgänglig natur
Renare vatten och hav

I propositionen ”Politik för gestaltad livsmiljö” tas ett helhetsgrepp och den utgör samtidigt en samlad
arkitekturpolicy. Se avsitt 7 Referenser.
8

9

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/miljo-och-klimat/

:
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Regeringens politik för hållbar utveckling
Arbete med Agenda 2030 och arbete med hållbar utveckling sker inom om flera
politikområden.
Regeringen har valt att beskriva det arbetet inom politik för internationellt
utvecklingssamarbete. I slutbetänkandet av Agenda 2030-delegationen (SOU
(2019:13) 10 ”Världens utmaning – världens möjlighet”) beskrivs behovet av
kunskap, forskning och innovation. Delegationen lämnade nyligen ett förslag till
regeringen att de inför nästa forskningsproposition bör ge uppdrag till forskningsfinansiärer och myndigheter m.fl. att belysa forskning och innovation i relation till
Agenda 2030. Några forskningsråd gör detta redan, se bland andra Formas11.

Figur 2, Procentuell fördelning av angivna hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 på
samtliga handlagda respektive beviljade ansökningar i årliga utlysningar 2017 och
2018, se Formas Årsredovisning 2018.

10
11

Se kapitel 8 i betänkandet, hänvisning i avsnitt 7 Referenser.
I Formas Årsredovisning 2018 beskrivs detta i figur 23 på sidan 26, hänvisning iavsnitt 7 Referenser.
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Den europeiska forskningspolitiken
European Research Area – ERA
För det europeiska forskningsområdet finns en vision om att EU ska ha en stark
forskning som är öppen för omvärlden och där forskare, vetenskaplig kunskap och
teknologi kan röra sig fritt. Visionen förverkligas genom olika åtgärder inom EU
bland annat genom ramprogrammet för forskning och innovation, men även genom
arbetsgrupper på EU-nivå som arbetar med jämställdhet och öppen tillgång till
vetenskapliga publikationer s k open access och öppen tillgång till forskningsdata.
Sverige har nu sedan april år 2019 en nationell färdplan12 för ERA. Den planen
motsvarar den europeiska färdplanen och innehåller följande områden:








Ett effektivare nationellt forsknings- och innovationssystem
Gemensamt möta samhälleliga utmaningar
Optimera offentliga investeringar i forskningsinfrastrukturer
En öppen arbetsmarknad för forskare
Jämställdhet och jämställdhetsintegrering i forskning och innovation
Öppen vetenskap
Internationellt samarbete

Inom ERA finns även olika partnerskapsprogram, det vill säga forskningsprogram
som EU:s ramprogram och JPI (Joint Programming Initiative). De flesta är
inriktade på att utlysa medel för forskningssamarbete där forskare från flera länder
deltar.

EU ramprogram Horisont Europa 2021–2027
EU organiserar europeiska forsknings- och innovationssamarbeten i form av
ramprogram och det nuvarande programmet13 Horisont 2020 tar slut nästa år. Det
innehöll sju samhälleliga utmaningar varav myndigheten var mest involverad i
utmaning sex: ”Europa i en föränderlig värld: inkluderande, innovativa och
reflekterande samhällen”.
I januari 2021 ersätt det gamla ramprogrammet med ett nytt ramprogram, Horisont
Europa. Det får liksom det förra programmet stor betydelse för forskare i Sverige
och för det svenska forsknings- och innovationssystemet. Den 15 april i år tog

12

https://www.regeringen.se/497f15/contentassets/4565007ced364a2ca2cb5e615585e592/nationell-fardplan-fordet-europeiska-forskningsomradet.pdfs:
13

Horizon 2020, EU:s ramprogramför forskning och innovation i sammanfattning, Europeiska uninon, år 2014.

ISBN-978-92-79-38932-0
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Europeiska rådet beslut om huvudmålen för ramprogrammet. I förslaget till det
beskrivs en struktur med tre pelare:




Vetenskaplig spetskompetens
Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft
Ett innovativt Europa

Joint Programming Initiative JPI
Forskningsfinansiärer och myndigheter med ansvar för forskning i Europa har gått
samman i tio st. JPI:er. Arbetet med detta startade år 2008. Syftet är att på frivillig
basis skapa effektiva samarbeten och att samla resurser för att lösa avgörande
samhällsutmaningar. JPI:er finns inom bland annat områdena vatten, jordbruk,
klimatförändringar, hållbar stadsutveckling, kulturarv. Till grund för arbetet finns
för varje område en vision för forskningsområdet, en strategisk forskningsagenda
och olika aktiviteter för att genomföra den.
Sverige deltar genom myndigheten i JPI on Cultural Heritage and Global Change
(JPICH)14 som behandlar kulturarvsområdets framtidsfrågor. De finns beskrivna i
den strategiska forskningsagendan för området och är sammanfattningsvis:





Utveckling av ett reflekterande samhälle
Människor delaktighet och tillgänglighet till kulturarv
Utveckla kunskap om kulturarv
Skydda och trygga kulturarvet som resurs

Genom gemensam finansiering från Vetenskapsrådet, myndighetens FoU-anslag
och europeisk finansiering kan några forskare i Sverige och myndigheten medverka
i några få projekt respektive aktiviteter, Exempelvis har myndigheten anordnat den
europeiska konferensen15 om migration i maj i år i Stockholm.
Mycket av det som pågår i forskningsområdet inom EU blir även till inspel för
forskning i Sverige inom de flesta områden och så även för forskning om kulturarv.
Syftet är att skapa effektiva forskningssystem och optimera forskningsinvesteringar
samt skapa samverkan och samarbete. Myndighetens FoU-program för kulturmiljö
och kulturarv 2017-2021 relaterar till JPICH:s strategiska forskningsagenda.

14

JPI Cultural Heritage and Global Change Strategic Research Agenda, år 2010. (www.jpi-culturalheritage.eu)

JPI konferens ”Kulturarv och migration – nya metoder och historiska sammanhang” anordnades av myndigheten
15-16 maj år 2019.
15
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Myndigheten deltar i några få EU forskningssammanhang
Riksantikvarieämbetet deltar i några referensgrupper och projekt med direkt
koppling till forskningsaktiviteter inom EU. Det är främst ramprogrammet
Horisont 2020 i vilket myndigheten ingår i referensgrupper för två utmaningar
samt inom JPI. Myndigheten deltar även i E-RIHS (European Research
Infrastructure for Heritage Science)16 och IPERION (Integrated Platform for the
European Research Infrastructure ON Cultural Heritage)17.
Vinnova, ett av de svenska forskningsråden, sammanfattar årligen svenskt
deltagande i europeiska program för forskning och innovation i en årsbok18 . De
konstaterar:
”Sverige återfinns bland de tio mest framgångsrika länderna i ramprogrammet.
Svenska organisationer har beviljats knappt 1,3 miljarder euro, motsvarande 3,5
procent av fördelade medel, en måttlig ökning i jämförelse med de första
utlysningarna. Sverige behåller därmed sin 8:e plats bland deltagande länder, efter
Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Italien, Nederländerna och Belgien”

16

www.e-rihs.eu/

17

https://cordis.europa.eu/project/rcn/198068/factsheet/en

18

Se avsnitt 7 Referenser. Citatet är från sammanfattningen i Vinnovas årsbok och gäller 2014-2018.
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3. Utmaningar i världen och för
kulturarvet samt FoU-behov
Utmaningar i världen - sammanfattning
Globala utmaningarna i världen är många och finns inom många områden bland
annat kulturarv. De är ofta är sammanlänkade i ”tid och rum” med beroenden som
ger hög komplexitet. Utmaningarna kan beskrivas och indelas på olika sätt. De kan
innebära såväl möjligheter som risker eller hot.
För att lösa utmaningarna, eller bidra till en lösning, krävs ofta forskning och
utveckling, smarta innovationer och utbildning. God utbildning ger förutsättningar
för forskning och utveckling som i sin tur kan bidra till innovationer. En
framgångsfaktor är även tvärgående samarbeten och tvärvetenskaplig forskning dvs
mellan akademin, det offentliga och näringsliv. De ideella krafterna med
medborgarna i centrum är särskilt viktiga inte minst i arbetet med att öka den
sociala hållbarheten. Internationella företag och olika stiftelser investerar även
alltmer i FoU och innovationer.
De globala utmaningarna skapar möjligheter inom vissa områden och här har
ibland kulturarvet lyfts fram. Den internationella organisationen ICCROM
(International Centre for the Study of Preservation and Restoration of Cultural
Property) lyfter fram vissa delar inom AGENDA 2030 som ett sådant område. På
samma gång pekar de och flera andra internationella organisationer som UNESCO
m.fl. även på stora risker och hot för kulturarvet på global nivå.
Den tydligaste och mest skrämmande globala utmaningen är klimatförändringen.
Den ger redan mycket stora konsekvenser. Idag finns 2 miljoner klimatflyktingar,
omkring 35 miljoner människor drabbades år 2018 av extremväder på grund av
orkaner och stormar, torkan ledde till vattenbrist med stora förluster av grödor.
Men, även att världshaven blev varmare och det i sin tur påverkar havens
ekosystem m.m. och avsmältningen av is. Förutom dessa katastrofer och andra
effekter av ett varmare klimat, så fick världen uppleva fruktansvärda krig och
terrorattacker. En annan stor utmaning handlar om den biologiska mångfalden och
forskare har sedan länge varnat länge för omfattande artutrotning och negativ
påverkan på jordens ekosystem. Andra globala utmaningar handlar om ojämnt
fördelade resurser som i sin tur leder till fattigdom, svält och sjukdom exempelvis
pandemier. Andra utmaningar handlar om ojämlikheter eller ofriheter för
medborgare samt att demokratin ifrågasätts alltmer. Den framväxande
nationalismen med instabilitet och osäkerhet till följd i världen är en stor global
utmaning. Migration i världen är förväntas öka och även den en utmaning.
Ny vetenskapligt grundad kunskap behövs inom ett stort antal områden av en
mängd skäl. Dock, behöver vi påminnas om att det redan finns en stor
kunskapsbank och information att ta del av runt om i världen. Information måste
dock vara tillförlitlig, tillgänglig och idag krävs att den är digital. Enbart
information är inte tillräckligt utan för att få till stånd en förändring eller helst
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lösningar på utmaningarna krävs att informationen omsättas till kunskap och att
den kunskapen tillämpas. Globalt finns gemensamma åtaganden inom en mängd
områden och exempelvis Agenda 2030 för en hållbar utveckling i världen. I Europa
finns liksom även nu i Sverige gemensamma färdplaner för forskning med syfte att
bland annat optimera de offentliga investeringarna i forskningsinfrastruktur och
effektivisera forsknings- och innovationssystemen.

3.1.1 Globala risker
Att stå inför globala utmaningar är inget nytt för mänskligheten, men att
konsekvenserna av klimatförändringen blivit så katastrofala på global nivå och på
relativt kort tid är mer än de flesta kan ta till sig. I en artikel19 med rubrik
”Katastroferna som visar att vi alla lever i samma tillstånd av utsatthet”. Den
handlar bland annat om tidslagren och vårt förhållande till tiden – historisk tid,
nutid och framtid – och de extrema naturkatastrofer, som sker och har skett, och
förbindelserna mellan tidslagren. Perspektiven hisnar.
The Global Challenges Foundation20 (GCF) är en stiftelse med många framstående
forskare och institutioner som deltagare bland andra SEI (Sweden Environmental
Institute). Stiftelsens mål är att medverka till att minimera de största globala hoten
mot mänskligheten. Arbetet sker dels genom att öka kunskaperna och insikterna
om dessa utmaningar hos beslutsfattare och allmänhet, dels genom att stimulera
debatt och nytänkande kring beslutssystem som på ett effektivare och rättvisare sätt
kan hantera de största globala riskerna. I rapporten Global Catastrophic Risks 2018
beskrivs de största riskerna för mänskligheten. I stiftelsens årsrapport21 2018
beskrivs slutsatser från en studie som utfördes i november 2016 och som handlar
om de mest akuta riskerna för mänskligheten: (Citat översatt)
• Klimatförändringar är den största och mest kända av de risker som kan hota
existensen av hela mänskligheten. En annan oro är att stora klimatkatastrofer
kommer att inträffa även om uppvärmningen stannar vid 2 grader.
• Övrig storskalig miljöskada. Jordens ekosystem är grunden för allt mänskligt liv
på denna planet. På lång sikt utgör överutnyttjande av flera naturresurser och
andra stora miljöskador ett hot mot utbudet av både mat och vatten samt
ekosystemets motståndskraft.
• Politiskt motiverat våld. Politiskt våld tar många former: krig mellan stater,
inbördeskrig, folkmord och etnisk rensning. Under de senaste decennierna har det
också resulterat i omfattande, ofrivillig migration som är svår att hantera. Detta
åtföljs av det latenta hotet om användning av massförstörelsevapen av vissa stater
- kärnvapen och kemiska och biologiska vapen.

19

Professorn Anders Ekström, Idé- och lärdomshistoria Uppsala universitet DN 2019 Kultur Helsidan fredag 5
april 2019 sidan 6.
20

https://globalchallenges.org/

21

https://globalchallenges.org/en/about/about-us
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• Extrem fattigdom. Det här är inget hot - det är en pågående katastrof. Omkring
tio procent av världens befolkning lever i extrem fattigdom just nu, vilket innebär
att de lever på mindre än 1,90 USD per dag. En betydande andel av de fattiga
saknar tillgång till rent vatten och grundläggande vård. Kanske den mest tragiska
följden av detta är att omkring 16 000 barn under fem års ålder dör varje dag,
främst från förebyggbara orsaker.
• Befolkningstillväxt. Enligt FN: s senaste prognos kommer jordens befolkning att
växa från dagens cirka 7,5 miljarder till 11,2 miljarder år 2100. Denna ökning
skulle inte bara göra kampen mot fattigdom hårdare, men skulle också öka de
övriga globala riskerna avsevärt och skulle leda till i oöverträffade nivåer av
migration.”
Det finns även andra stiftelser än forskningsstiftelser som arbetar med de globala
utmaningarna. Olika välgörenhetsstiftelser arbetar med att motverka orättvisor och
fattigdom, sjukdom m.m. Ofta bidrar de även med stora gåvor till forskning. Bill &
Melinda Gates Foundation omnämns ibland och i deras senaste årliga brev22 för år
2018 beskriver de vilka globala utmaningar som har överraskat dem mest under det
senaste året. De nämner bland annat de ödeläggande naturkatastroferna som är en
följd av klimatförändringen, de tar upp urbaniseringen och beskriver det enorma
behovet av att bygga städer och infrastruktur, de tar upp behovet av rent vatten och
medicin. De tar särskilt upp den framväxande nationalismen som undergräver
stabilitet och säkerhet i världen. Trots allt detta ser denna stiftelse ändå positivt på
de globala utmaningarna och nämner flera exempel på framgångar.

3.1.2 Klimatförändringen – den största utmaningen
Det finns många samstämmiga forskningsresultat om att klimatförändringen är den
största globala utmaningen.
Världsmeteorologiorganisationen WMO publicerade i mars 2019 en
sammanställning om klimatet i världen år 2018. De pekar på att de fysiska tecknen
och socioekonomiska effekterna av klimatförändringen accelererar. WMO har i sin
årsrapport 2018 ’The State of the Global Climat in 2018” beskrivit hur
klimatförändringarna på grund av ökad temperatur och växthusgaser leder till stora
skador på egendom, havs- och landområden samt att djur och människor dör.
Väder och klimatrelaterade effekter påverkar den hållbara utvecklingen på alla
kontinenter. WMO:s årsrapport oroar och är återigen en bekräftelse på att det är
bråttom att agera. Inom klimatområdet fanns kunskap för 20 år sedan, men det tog
tid att agera. År 1998 publicerade erkända forskare en banbrytande artikel i Nature
och några år senare 2001 publicerade FN:s klimatpanel IPCC en sammanställning
med slutsatsen att klimatet i världen blir varmare och att det till stor del beror det
på människans utsläpp av växthusgaser.

22

https://www.gatesnotes.com/2019-Annual-Letter?WT.mc_id=02_12_2019_05_AL2019_GFGFO_&WT.tsrc=GFGFO
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3.1.3 Biologisk mångfald – ett allvarligt hot
Resultat från FN:s forskarpanel som presenterades i maj i år 2019 skakade om
världen - omkring en miljon djur- och växtarter hotas av utrotning.
Sammanfattningsvis beror det på förändringar i användandet av land och hav,
direkt exploatering av arter, klimatförändringen, föroreningar och invasiva arter.
Forskningsrapporterna publicerades av FN:s panel som heter IPBES
(Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem
Services) och är den biologiska mångfaldens motsvarighet till FN:s panel IPCC om
klimatet. Experterna har gått igenom över 10 000 vetenskapliga studier och varnar
för att mänskligheten riskerar sin egen framtid om artutrotningen fortsätter som
hitintills. Forskarna uppmanar regeringar och organisationer att se till att fler
skyddade områden återställs och att det sker en utfasning av skadliga ekonomiska
bidrag, för att rädda många hotade arter. Hotet mot den biologiska mångfalden är
känd, men inte till denna omfattning. Detta hot är även ett direkt hot mot
kulturmiljöer – landskap, det gröna och biologiska kulturarvet, parker, träd m.m.
IPBES är n mellanstatlig organisation med 129 nationer som medlemmar. i
Naturvårdsverket23 företräder Sverige inom IPBES.

3.1.4 Digitaliseringen – en accelererande utmaning
Digitaliseringen kan ses som en global utmaning eller möjliggörare, men idag ställs
även många frågor. Det sker en genomgripande och accelererande utveckling inom
digitaliseringen och i stort sett alla områden berörs – finanssystem, bankväsende,
försäkringssystem, logistik- och transportsystem, samhällsplanering,
informationsförsörjningssystem, utbildningssystem, hälsa- och vårdsystem,
affärssystem, offentliga system, museisektorn, forsknings- och innovationssystem
m.fl.
Tidigare nämndes digitaliseringen i samband med att överföra analogt material till
digitala format, att tillgängliggöra information och att dela tjänster. Nu avses något
mycket mer och det som är mest omtalat idag är den pågående24 snabba
utvecklingen av artificiell intelligens AI. Stora forskningsresurser satsas samt att
internationella företag investerar inom området i hela världen. Detta beskrivs bland
annat i en bok25 med titeln ”The Big Nine: How the Tech Titans and Their
Thinking Machines Could Warp Humanity” .

23

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationelltmiljoarbete/Multilateralt-samarbete/IPBES/
24

Digisam workshop år 2019 med föredrag av Göran Lindsjö som beskrev utvecklingen.

25

”The Big Nine: How the Tech Titans and Their Thinking Machines Could Warp Humanity”, Amy Webb, 2019.
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Fördjupad förståelse behövs kring digitaliseringen av flera skäl. Exempelvis nämns
ofta cybersäkerhet och att enorma informationsflödena styrs av algoritmer och kan
tillämpas oetiskt utan att medborgare är medvetna om vad som pågår. En AI-expert
som nyligen intervjuades i svensk media26 menar att vi behöver enas om en
gemensam värdegrund för den framtid vi designar med hjälp av artificiell
intelligens och ett ramverk innehållande bland annat etiska förhållningssätt. Inom
EU har Kommissionen, i början av april i år 2019, tagit ytterligare initiativ med
arbetet med etiska riktlinjer för AI. De tillsatte i juni år 2018 en expertgrupp och nu
fortgår arbetet. Utanför EU är kanske den mest kända AI-experten professor Max
Tegmark verksam på MIT, USA. Han skriver i sin bok27 om att vara människa i
den artificiella intelligensens tid och att den redan förändrar våra liv och vårt
samhälle.

3.1.5 De globala utmaningarna för hållbar utveckling
I Agenda 203028 beskrivs i stort sett alla de globala utmaningar vi har i världen och
i agendan finns mål beslutade för att nå en hållbar utveckling. Agendan har ett
helhetsperspektiv och bred systemsyn. Den baseras på alla tre dimensioner av
hållbarhet – miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Den beslutades vid FNmötet i New York i september 2015 och medlemsländerna arbetar på global nivå
och med nationella handlingsplaner.
I Sverige är det regeringens ambition att Sverige ska vara ledande i genomförandet
av agendan29 och i mars år 2019 överlämnade AGENDA 2030-delegationen
slutbetänkandet till regeringen.
Idag har även många av företag och ideella organisationer runt om i världen
anslutit sig till agendan. Fler och fler organisationer inklusive myndigheter och
forskningsfinansiärer arbetar strategiskt med agendan och dess målsystem.
ICCROM har nyligen anslutit sig till arbetet30 med Agenda 2030. De pekar på att
kulturarvet för första gången på internationell nivå blivit erkänt som en drivande
kraft för hållbar utveckling. Bland Agendans 17 mål är åtta mål relevanta för
ICCROM som organisation. Tre mål är särskilt relevanta:

26
27

SAS Institute, Josefin Rosen intervjuad av NY Teknik 28 mars 2019.
Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Inntelligence, Max Tegmark, 2017 ISBN: 978-91-88659-67-5

28

https://www.regeringen.se/49e20a/contentassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098fa6f9fa/handlingsplan-agenda2030.pdf 18-2020

Regeringens skrivelse 2017/18:146 ”Politik för global utveckling i genomförandet av Agenda
2030”
29

30

https://www.iccrom.org/transforming-our-world-iccrom-and-2030-agenda-sustainable-development
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Mål 4: Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet
och främja livslångt lärande för alla



Mål 5: Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt



Mål 11: Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra,
motståndskraftiga och hållbara. De pekar särskilt på delmål 11.4: Stärka
insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv.

Figur 3, Agenda 2030 med de 17 målen för hållbar utveckling.
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Vilka utmaningar och FoU-behov ser
internationella organisationer för kulturarvet?
Internationella organisationer och deras perspektiv
Kulturarv är viktigt för människan i alla samhällen och det står inför många
utmaningar med såväl möjligheter som hot och risker.
Det finns ett antal internationella organisationer som arbetar med kulturarvet och
de har identifierat de globala utmaningarna samt en del FoU-behov.
Organisationerna är främst FN, UNESCO, ICCROM (International Centre for the
Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property), ICOMOS,
(International Council of Monuments and Site)s, ICOM, International Council of
Museums
ICCROM är en mellanstatlig organisation som verkar internationellt och arbetar för
att främja bevarande av kulturarv. De arbetar efter Unescos deklaration om
kulturell mångfald. Sverige är medlem sedan 1969 och har på senare år (2012–
2015) medverkat till att modernisera organisationen. ICCROM är aktiv inom flera
FoU-områden bland andra konservering, materialvetenskap och kulturvård. De är
en av de internationella organisationerna som lyfter fram ett stort behov av
forskningsinfrastruktur i form av Heritage Science.
ICOMOS31 grundades 1965 som ett resultat av Unescos fördrag i Venedig 1964.
Organisationen verkar för att bevara världens kulturmiljöer - historiska byggnader,
fornlämningar, miljöer och kulturlandskap. De är expertrådgivare till Unesco
beträffande kulturmiljöer och till Världsarvskommitté. ICOMOS arbetar
tvärvetenskapligt och sektorsövergripande samt verkar för internationellt
samarbete.
ICOM32 är en internationell organisation för museer och yrkesverksamma inom
museiområdet. Syftet är att utveckla och förbättra världens museer. Den har funnits
sedan 1946 och har idag nästan 30 000 individuella och institutionella medlemmar
i 137 länder. Sverige är en av de äldsta nationella kommittéen. ICOM har 31 st.
internationella kommittéer.
UNESCO33 (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) är
FN:s organisation för att skapa fred genom ökat samarbete mellan
medlemsländerna inom utbildning, vetenskap, kultur samt kommunikation och
information. Unesco och deras medlemsländer arbetar med olika normativa

31

ICOMOS Sverige hemsida www.icomos.se

32

ICOM Sveriges hemsida www.icom.se

33

www.unesco.org
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instrument - deklarationer, rekommendationer och konventioner. Det finns flera
konventioner som handlar om kulturarv – Haagkonventionen om skydd för
kulturegendom i händelse av väpnad konflikt, Världsarvskonventionen
Konventionen om skydd av det immateriella kulturarvet m.fl. Unesco arbetar med
vetenskap främst genom samarbete och samverkan:
”Unescos arbete inom vetenskap bedrivs i en naturvetenskaplig och en
samhällsvetenskaplig del. Inom naturvetenskap prioriteras hållbar utveckling,
vattenförsörjning, vattnens ekosystem samt varningssystem för tsunami. Inom
samhällsvetenskap, dit även humaniora, filosofi och framtidsforskning hör,
prioriterats etik inom forskning och teknologi, mänskliga rättigheter samt
forskning om sociala förändringar och framtidsstudier.”

ICCROM:s prioriterade teman och särskilt Heritage Science
ICCROM prioriterar sex globala teman som de bedömer som högst angelägna att
verka inom för kulturarvet: (citat34/översatt)
• Disaster-Resilient Heritage
Cykloner, tyfoner, översvämningar och jordbävningar har identifierats som de
största hot mot mänsklig utveckling. Sådana händelser har en lika förödande
inverkan på kulturarvet. Jordskalvet 2015 i Nepal orsakade till exempel skador på
över 700 kulturarvsplatser uppskattade till 169 miljoner USD. Likaså hotar
våldsamma konflikter världsfred och kulturell mångfald, som båda är knutna till
mänsklig utveckling. Å ena sidan har den avsiktliga förstörelsen av kulturarv blivit
ett krigsvapen, och å andra sidan bidrar olaglig handel med antikviteter till att
upprätthålla konflikter.

• Förebyggande bevarande
Under årtionden har museer visat att övergripande förebyggande av skador på
samlingar är att föredra för individuell behandling av föremål efter det att skada
har inträffat. Utmaningen har varit att erbjuda lämpliga åtgärder och metoder för
att göra detta. Även om orsakerna till skador på kulturarv är väl förstådda, är
metoderna för att hantera skadorna inte systematiska, effektiva och hållbara.

34

https://www.iccrom.org
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• Heritage Science
Det är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som spänner över flera vetenskaper,
främst humaniora och naturvetenskap. Det fokuserar på att förstärka förståelsen,
konserveringen och vården, användningen och hanteringen av både materiella och
immateriella kulturarv så att det kan berika människors liv både idag och i
framtiden. Heritage Science har expanderat snabbt under de senaste åren, med en
niofaldig ökning av antalet vetenskapliga publikationer som produceras årligen,
jämfört med för tjugo år sedan. Samtidigt blir området mer internationell, med en
tredjedel av de publicerade resultaten som produceras genom internationella
samarbeten. Trots denna dramatiska expansion och förändring kvarstår viktiga
frågor. Dessa inkluderar nyckelproblemet för Heritage Science som är bristen på
konsoliderade uppgifter om dess kapacitet, dess disciplinära mångfald och den
forskning som den producerar. Denna information behövs för att identifiera
kunskapsbrister och resursbrister inom området.

• Världsarv
ICCROM är rådgivande organ till Världsarvskonventionen och som sådan
utnyttjar de kunskap som erhållits inom världsarvssystemet för att hjälpa sina
medlemsstater att förbättra bevarande och förvaltning av världsarven och även
andra kulturmiljöer.

• Människor och kulturarv
Den globala ansträngning med Agenda 2030 inom vilken man försöker skapa en
bättre framtid för människor och planeten är viktig för ICCROM. Den återspeglar
även kulturarvsområdet med sitt stora fokus på människor. Eftersom kulturarv är
viktigt för samhället som helhet, är det ett starkt krav att människor kan vara mer
engagerade i beslutsfattande om kulturarv och att kulturarvet ska bidra till
människornas välbefinnande.

• Material i fokus
Bevarande professionerna med konservatorer och flera professioner är i grunden
materialvetare. De har byggt upp en korpus av kunskap och en enorm mängd
information om material och deras egenskaper samt metoder för bevarande och
vård. Idag är samhällen runt om i världen under tryck för att komma fram till mer
hållbara relationer till de materiella värdena. Bevarandeområdet kan här bidra
med ett nytt synsätt att forma dessa relationer och synsätt.
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Digitalisering av kulturarvet
Digitalisering är en stor utmaningar för världens kulturarv. Det omfattar alla
institutioner och organisationer som är ansvariga för att tillhandahålla data om
kulturarvet, men även för forskarsamhället som vill nyttja data.
FoU-behovet har inte sammanställts på ett systematiskt gemensamt sätt av de
internationella institutionerna och organisationerna. De lyfter istället fram FoUbehov inom vissa särskilt viktiga områden. Det finns ett stort behov av
digitalisering med öppna tillgängliga och tillförlitliga forskningsbara data och
metadata samt öppna vetenskapliga publikationer.

Skydd för bevarande av kulturarv
Världens kulturarv, bestående av både det materiella och immateriella, behöver
bevaras och skyddas i olika grad:


skyddas från att utplånas av krig,



skyddas från skadegörelse på grund av terrorism och stöld,



skyddas från förstörelse på grund av klimatförändringar



skyddas från bränder och andra naturkatastrofer



skyddas genom succesiv och accelererande nedbrytning och skada över tid

ICOMOS har information om kulturmiljöer och kulturarv i fara –”Heritage at
risk”. (Se deras hemsida eller läsa om det i de årligt utgivna rapporterna). De har
även tillsatt en internationell vetenskaplig kommitté som arbetar med att förebygga
risker för kulturarv.
ICCROM tar konstant upp behovet av teknisk förvaltning (skötsel, vård,
konservering m.m.) av kulturarv och att vara förberedda på det värsta. De
uppmärksammade återigen behovet av resurser och bland annat behov av teknisk
förvaltning i samband med en av de senaste större katastroferna - ödeläggelsen av
Nationalmuseet i Rio de Janeiro, Brasilien. När branden15 april år 2019 utbröt i
katedralen Notre Dame i Paris, Frankrike påmindes världen igen om riskerna och
de katastrofala följderna av brand. ICCROM hade redan tidigare den 1 april 2019
inbjudit till en internationell konferens med rubriken ”Heritage on Fire: Who’s
next? Fire risk management for cultural heritage”. En representant från
myndigheten deltog på konferensen.
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Det finns även internationella rapporter och forskning om naturkatastrofer som
översvämningar där kulturarv ödeläggs eller skadas. Det finns internationell
forskning som resulterat i utveckling av ny kunskap och metoder för att kunna
förutse och förhindra eller åtminstone mildra katastroferna eller skadorna. Riskoch sårbarhetsanalyser för kulturarvsområdet har utvecklats på senare år genom
FoU och standardiseringsarbete. FoU-behovet bedöms dock som stort liksom
utbildning och praktisk övning.
Risker för kulturarvet kan beskrivas som bilden nedan visar. (Fritt tolkat från
modellen ’60 aggressors to cultural heritage’ av Gael Guichen, ICCROM).
Publicerad av Riksantikvarieämbetet 2017.
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4. Externa FoU-översikter i Sverige
För svenska förhållanden saknas heltäckande forskningsöversikter eller annan typ
av heltäckande kartläggningar av kunskapsbehov eller FoU-behov för kulturarvet.
Alla organisationer, myndigheter och forskningsråd m.fl. beskriver utmaningar för
kulturarvet och forskningsbehov utifrån sina uppdrag och perspektiv. De flesta
betonar starkt vikten av ökad forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.
En trend som lyfts fram är behov av tvärvetenskapligt samarbete för att forskning
ska komma till nytta. Detta uttrycks av både Vetenskapsrådet och Formas. Det
hänger samman med att så många utmaningar i samhället behöver ny kunskap och
metoder från humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.
De följande fyra mycket stora forskningsfinansiärerna beskriver FoU om kulturarv
som en del av en större helhet. Svenska kyrkan är en mindre aktörer med ca 16
miljoner kronor per år till FoU och fokuserar på ett eget program för
kunskapsutveckling. Se nedan:


Vetenskapsrådet (VR) översikt ”Forskningsöversikt 2019 Humaniora och
samhällsvetenskap”35 är i högsta grad relevant för forskning om kulturarvet.
(Se kort beskrivning på nästa sida och se även hela rapporten inkl. bilagor).



Formas har arbetat med att utveckla två st. 10-åriga forskningsprogram för
Klimat respektive Hållbart samhällsbyggande som är relevanta även för
kulturarvet. (Se kort beskrivning på nästa sida och även rapporterna med de
nationella programmen).



Riksbankens Jubileumsfond (RJ). Information som ges på hemsidan36 och i
länkade rapporter, artiklar och i årsredovisningen är högst relevant för
kulturarvet eftersom RJ finansierar forskning till humanistisk vetenskap och
samhällsvetenskap.



Kungl. Vitterhetsakademin. Information finns på hemsidan37 om stipendier och
medel för att främja forskning och annan verksamhet inom humanistiska,
religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga
discipliner samt kulturmiljövård. Den är högst relevant för forskning om
kulturarvet.

35

Se avsnitt 7 Referenser.

36

https://view.publitas.com/riksbankens-jubileumsfond/riksbankens-jubileumsfonds-arsberattelse-2018svenska/page/1
37

http://www.vitterhetsakad.se/om

Sida 32

Rapport Förstudie Del A Underlag till en FoU-strategi



Svenska Kyrkans har i sitt nationella program38 för kunskapsutveckling inom
det kyrkliga kulturarvet beskrivit områden som de prioriterar:
 Kyrklig kulturarvsförvaltning
 Klimat och miljö för långsiktigt bevarande av det kyrkliga kulturarvet
 Användning och tillgängliggörande av det kyrkliga kulturarvet

Vetenskapsrådets Forskningsöversikt 2019 – Humaniora och
samhällsvetenskap
Vetenskapsrådet har utarbetat framtidsinriktade översikter39 av svensk forskning.
En översikt handlar om inom humaniora och samhällsvetenskap. Den utgör en del
av kunskapsunderlaget till regeringen inför den kommande forskningspropositionen och används av Vetenskapsrådet för deras prioriteringar samt även
av andra inom forskningssektorn.
I utmaningarna för framtiden inom humaniora och samhällsvetenskap pekas på att
det är av mycket stor vikt att tillföra ämnesområdet fria forskningsmedel i högre
utsträckning, så att forskarna själva kan formulera sina forskningsproblem.
Vetenskapsrådet pekar även på bristen på relevant forskningsinfrastruktur för
forskarna. Ämnesområdet digital humaniora och samhällsvetenskap identifieras
som en potential. En annan utmaning är att upprätthålla och förbättra genomslag
och spridning av forskningen. Olika sätt att förbättra läget lyfts fram bland andra
att knyta utbildning och forskning närmare varandra. För humanistisk och
samhällsvetenskaplig forskning, som är mest intressant för forskning om kulturarv,
redovisas i översikten40 sammanfattningsvis: citat
”Det finns i dagens samhälle en stark efterfrågan på kunskap om människors
villkor, samhällen och kulturer samt de utmaningar världen står inför.
Humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning behövs för att hantera globala,
nationella och lokala sammanhang. En genomgång av inkomna och beviljade
ansökningar till Vetenskapsrådet om fria projektbidrag inom humaniora och
samhällsvetenskap visar på den stora bredd av frågor som hanteras inom området
där kunskap av relevans för snart sagt alla samhällets delar utvecklas. Många
forskningsprojekt rör högaktuella och samhällsrelevanta frågor samtidigt som de
utvecklar och fördjupar vår kunskap om mänskligt tänkande och handlande, om
språk, religion, historia samt samhällets styrning och utveckling.

38

Nationellt program för kunskapsutveckling inom det kyrkliga kulturarvet, Svenska Kyrkan, 2016-10-20

39

Forskningsöversikt 2019. Humaniora och samhällsvetenskap. Vetenskapsrådet, 2019 och även Bilagor.

40

Forskningsöversikt 2019: Humaniora och samhällsvetenskap, Vetenskapsrådet, 2019.

https://www.vr.se/download/18.5511f9a7168876f741caf/1552382870836/Forskningsoversikt_humaniora-ochsamhaellsvetenskap_VR_2019.pdf
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Forskningsöversikten baseras på gedigna data om vilken forskning som bedrivs
inom området, hur denna forskning organiseras och finansieras samt hur
forskningsresultat sprids nationellt och internationellt. Särskilt starka områden och
områden med stor utvecklingspotential identifieras. Analyserna visar på en
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning i kraftfull utveckling. Nya metoder
och nya kombinationer av metoder formas snabbt, bland annat genom utökad
användning av infrastruktur samt genom fler inomdisciplinära, tvärvetenskapliga
och internationella samarbeten. I översikten identifieras ett antal åtgärder för att
tillvarata och stödja en fortsatt utveckling på området. Centralt för områdets
utveckling är stärkta forskningsmedel för fri forskning, vilket betyder att forskarna
själva får formulera forskningsproblemen. Genomgången visar att en sådan
forskarinitierad forskning är flexibel och resulterar i nydanande kunskap. Vidare
finns ett stort behov av en utökad och samordnad infrastruktur. Samtidigt saknas
det en instans med överordnat ansvar för systematiskt stöd till infrastruktur. Här
framhålls också satsningar på digital humaniora och samhällsvetenskap som en
angelägen förstärkning av satsningen på digitalisering av kulturarvssamlingar som
initierades i den förra forskningspropositionen (prop. 2016/17:50). Särskilda
insatser behövs för att säkra kompetensförsörjningen av forskare och lärare vid
svenska lärosäten och i samhället i stort. I översikten rekommenderas för detta
syfte särskilda medel till nationella distribuerade forskarskolor där det ingår att
värna forskningsetiska förhållningssätt genom ökad uppmärksamhet och
utvecklade utbildningsinsatser. Att behålla yngre forskare inom systemet är av
avgörande betydelse för den långsiktiga kompetensförsörjningen avseende såväl
forskning som undervisning inom universitet och högskolor. Det finns också i
samhället ett stort behov av forskarkompetens. Mer allmänt betonas vikten av ett
tydligt karriärsystem med meriteringstjänster som måste utformas på ett sådant
sätt att jämställdheten inte äventyras utan stärks.
De villkor som idag gäller för spridning och genomslag av forskning inom området
behöver förändras för att bättre ta tillvara forskningens utvecklingspotential. Med
det syftet föreslås här att ett bättre samspel mellan forskning och utbildning utreds
i särskild ordning. I översikten betonas vidare utvecklandet av särskilt avpassade
mått och metoder för utvärdering av forskningsinsatser inom humaniora och
samhällsvetenskap med avseende på genomslag och samhällsrelevans som är
anpassade för hur kunskapsutveckling och kunskapsspridning på området sker. Till
detta kommer värnandet av forskningens integritet. När det gäller forskningens
genomslag i internationell jämförelse kan det konstateras att svensk humaniora
och samhällsvetenskap står sig väl. Ändå finns utrymme att ytterligare öka
Sverigebaserade forskares möjligheter att erhålla forskningsmedel i konkurrens i
internationella utlysningar om forskningsmedel.”
I forskningsöversikten, (se bilaga sidan 31 som tillhör översikten), beskrivs digital
humaniora och de behov som finns m.m. Vetenskapsrådet beskriver begreppet som
ett paraplybegrepp och att det inom det ryms en samling av infrastrukturer och
forskningsinriktningar inom framför allt språkvetenskap, litteraturvetenskap,
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arkeologi, historia samt del av psykologi och media- och kommunikations. De
menar att begreppet borde benämnas digitalhumaniora och samhällsvetenskap. I
samma bilaga påtalas att:
”I internationell jämförelse har den svenska digitaliseringen och
tillgängliggörandet av kulturarvssamlingar i stora stycken släpat efter med
påtagliga tillkortakommanden som en konsekvens …….. Ansenliga resurser
behöver skjutas till för att digitalisera ytterligare material samt utveckla redskap
och metoder för att bearbeta dem”. (citat bilaga sidan 31)

Formas arbete med de 10-åriga nationella forskningsprogrammen
De statliga forskningsråden fick, efter det att forskningspropositionen beslutats år
2016, i sina regleringsbrev för år 2017 i uppdrag att ta fram 10-åriga
forskningsprogram inom sju st. områden:
 Klimat (Formas),
 Hållbart samhällsbyggande (Formas),
 Livsmedel (Formas),
 Antibiotika resistens (Vetenskapsrådet)
 Arbetslivsforskning (Forte)
 Migration och integration (Vetenskapsrådet)
 Tillämpad välfärdsforskning (Forte)

Nationellt 10-årigt forskningsprogram KLIMAT
Programmets mål är att möta klimatutmaningarna och leds av Formas.
Klimatomställning avser att skapa minskad klimatpåverkan och att säkra
samhällena inför klimatförändringar. Runt om i världen har omfattande
naturkatastrofer och extrem väder redan drabbat människor och livsmiljöer och mer
är att vänta såväl globalt som i Sverige. Inom det nationella forskningsprogrammet
om klimat behöver flera teman forskas på, men flera perspektiv behöver även
belysas bland annat digitalisering.
Riksantikvarieämbetet deltog inledningsvis i arbetet med att utveckla agendan.
Nationellt 10-årigt forskningsprogram HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE
Programmets mål är ett integrerat och hållbart samhällsbyggande och leds av
Formas. Urbaniseringen pågår med kraft och utmaningen är att skapa trygga
miljöer med goda livsvillkor i städerna med miljöanpassad/grön bebyggelse och
utemiljöer samt infrastruktur för vatten, avlopp, renhållning, energi och transport.
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För städerna finns det även andra typer av utmaningar som ökad delaktighet och
inkludering och jämställdhet samt utbildning - att skapa social hållbarhet.
Digitaliseringen kan vara till stöd både med att öka delaktigheten i samhället och
med planering, byggande och förvaltning. Ny innovativ smart teknik och artificiell
intelligens har stora potentialer för ett hållbart samhällsbyggande. Kulturarv och
kulturmiljö är aktuellt för flera teman.
Riksantikvarieämbetet deltog i arbetet med att utveckla forskningsagendan och
deltar aktivt i programarbetet. Programmet har även en direkt relation till Rådet för
hållbara städer, som även myndigheten ingår i.

Energimyndighetens satsning på ”Spara och bevara”
Energimyndigheten har år 2018 avslutat sitt omfattande forskningsprogram ”Spara
och bevara” om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
Programmet har pågått i tre etapper från 2006 till 2018 och med en total budget på
120 mkr. Arbetet har koordinerats av Uppsala universitet, Campus Gotland.
Resultat finns samlade på programmet hemsida41 och överförs i tillämpliga delar
till att bli CEN/ europeiska standarder. En slutkonferens för programmet hölls i
Visby 25 september 2018 och en internationell konferens42 ”The 3rd International
Conference on Energy Efficiency in Historic Buildings” anordnades 26-27
september år 2018 i samarbete med Uppsala universitet och Riksantikvarieämbetet.
Energimyndigheten kommer preliminärt att fortsätta investera ytterligare 50 mkr
under några år med start 2019 till FoU inom området energieffektivisering i
kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

41

www.sparaochbevara.se

42

eehb2018.com/
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5. Myndigheten om FoU-behov för
kulturarvet
Få kartläggningar av FoU-behov
Avsnittet handlar om FoU-behov för kulturarvet såsom myndigheten har beskrivit
det i olika kartläggningar, översikter, remissvar, regeringsuppdrag m.m. med
avseende på den senaste femårsperioden. (De senaste dokumentet redovisas först).
Det finns ingen sökfunktion i våra system för att hitta dokument som beskriver
FoU-verksamhet utan utredaren har manuellt sökt i dokument och på hemsidan.
Medarbetare har även gett förslag på intressanta rapporter där FoU-behov kan
finnas med.
De externa FoU-projekt som beviljats medel från FoU-anslaget och redan utförts
eller är pågående finns i en särskild databas för FoU-anslaget och heter ”FoUkatalogen” 43. Se även avsnittet om myndighetens externa FoU-program.

5.1.1 Budgetunderlag 2020 – 2022
I budgetunderlaget44 för åren 2020 – 2022 och som myndigheten översände till
Kulturdepartementet i februari i år 2019 beskrivs förutsättningarna för
kulturarvsarbetet. Det pekades särskilt på hur uppfyllelsen av kulturmiljömålen
relaterar till utveckling av andra politikområden. I budgetunderlaget har
myndigheten lyft fram utmaningar och möjligheter som troligen kommer att ha en
särskild betydelse nationellt och de handlar främst om


kulturarvets betydelse för en hållbar samhällsutveckling,



samhällets digitalisering och behov av samordnande insatser för att säkerställa
tillgängligheten till kulturarvet och att hitta lösningar för stora mängder tidigt
digitaliserat material,



Sveriges möjlighet att bidra till och ta del av tvärvetenskaplig forskning och
kunskapsuppbyggnad genom exempelvis Heritage Science

43

www.raa.se

44

Se avsnitt 7 Referenser.
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5.1.2 Tillämpningen av museilagen – år 2018
Myndigheten fick ett regeringsuppdrag år 2018 som handlar om museilagens
tillämpning. I rapporten45 med redovisningen finns en del behov beskrivna om
kunskapsuppbyggnad och forskning på museer. En av slutsatserna är att
samlingsförvaltning samt forskning och kunskapsuppbyggnad kan integreras mera i
den övergripande verksamheten.
I rapporten som baseras på en enkät och intervjuer m.m. framgår att det bedrivs
mycket forskning och kunskapsuppbyggnad vid museerna samt att samverkan både
mellan museerna och universitet och högskola kan öka exempelvis genom
samverkansforskning.

5.1.3 Museidialogen FoU-workshop år 2018
En workshop anordnades av myndigheten 25 september år 2018 med
representanter från museerna. Arbetsdokumentation finns från workshoppen, men
har inte sammanställts.

5.1.4 Museiforskning: En översikt 2018
I översikten46 av Anna Laine, som publicerades år 2018 av Riksantikvarieämbetet
med stöd av FoU-medel, beskrivs museiforskning som pågår i Sverige på museer,
universitet och högskolor. Översikten utarbetades under hösten 2017 efter det att
myndigheten fått det utvidgade uppdraget med museifrågor. Den riktar sig främst
till forskare och ansvariga för forskning inom museiområdet m.fl. I rapporten
beskrivs hur svensk museiforskning relaterar till ett internationell
vetenskapsteoretiskt ramverk och sammanfattningsvis att svensk museiforskning är
ett ”dynamisk och ett växande kunskapsområde med museernas varande och
verksamheter som utgångspunkt”. I översikten beskrivs:





45

Den nya museilogin – kritik och omvälvning
Museistudier – en mångfald perspektiv
Museiforskning i Sverige
Internationell samtidsöversikt

Se avsnitt 7 Referenser.

46

Museiforskning beskrivs i en översikt från 2017, men som publicerades år 2018 och med FoU-medel från foUanslaget. Se avsnitt 7 Referenser.
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5.1.5 Det externa FoU-programmet för kulturarv och
kulturmiljöer
Några av utmaningarna för kulturarvet med de forskningsbehov som finns, framgår
av Riksantikvarieämbetets pågående externa ”FoU-program 2017 – 2021 för
kulturarv och kulturmiljö”47. Det har utarbetats med strategiskt stöd av forskare och
olika medarbetare på myndigheten.
Programmet är indelat i fyra teman med tillhörande underteman och med en årlig
budget om drygt 16 mkr:
1. Kulturarv och hållbar utveckling
1.1. Teori, begrepp och nya praktiker
1.2. Klimat och miljö
1.3. Kulturarv, mobilitet och inkludering
2. Samverkan och dialog
2.1. Kulturarv i det civila samhället
2.2. Samverkan med andra samhällsaktörer
2.3. Digitalisering, informationsprocesser och iscensättning
2.4. Gestaltning och aktivering av kulturarv
3. Hållbart bevarande och förvaltning
3.1. Konserveringsvetenskap och förvaltning
3.2. Katastrofberedskap och riskanalys
3.3. Dokumentationsmetoder för kulturarv
3.4. Redskap för landskapsanalys för kulturmiljöarbetet
4. Kulturarvsarbetets förutsättningar
4.1. Politikområdet kulturarv
4.2. Decentralisering och kommersialisering
4.3. Värdering och urval av kulturarv

Beträffande myndighetens externa FoU-program så har inte någon utvärdering av
resultat eller effekterna och nyttan av något program utförts. Det är
anmärkningsvärt. Nu pågår det fjärde programmet.

47

Se avsnitt 7 Referenser.
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5.1.6 Yttrande till Forskningspropositionen 2016
I Riksantikvarieämbetets yttrande 2016 till regeringen inför den kommande
forskningspropositionen beskrevs vilka utmaningar myndigheten främst ser och hur
forskning inom kulturarv kan bidra. Se kursiv citerad sammanfattning av yttrandet.
Sammanfattningsvis lyftes det fram:







Vikten av humaniora för ett hållbart samhälle
Kulturarvets betydelse – för historiska och humanistiska perspektiv
Behovsmotiverad forskning
Forskningsbehov för kulturmiljöarbetet
Behov av stärkt forskningsinfrastruktur för forskning
Europeiskt samarbete

Citat ”Riksantikvarieämbetet vill framhålla betydelsen av den kulturella
dimensionen i arbetet med miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling
av samhället. Med innovativ och tillämpad forskning och kunskapsutveckling
medverkar Riksantikvarieämbetet till hållbarhetsarbetet. Miljö- och
samhällsutmaningarna är så komplexa att det krävs forskning om människan och
kulturarv.
Humanistiska perspektiv är grundläggande i en värld där de stora utmaningarna
handlar om samhälle och kultur och det mänskliga innehållet i vår framtid. Frågor
som rör mångfald, inkludering och social sammanhållning är utmaningar på alla
nivåer i samhället. Kulturarv lyfts allt mer fram som en tillgång för en socialt
hållbar utveckling. Kulturarvens roll betonas särskilt i de nationella målen för
kulturmiljöarbetet.
Sverige är rikt på kulturmiljöer. Museer och kulturella besöksmål bidrar till en
växande turistnäring som främjar tillväxt och arbetsmarknad. För att kulturmiljön
ska kunna tas tillvara och bidra till hållbar utveckling krävs en helhetssyn på
förvaltningen av landskapet.
Riksantikvarieämbetet vill framhålla vikten av att resurser ges till såväl
grundforskning som till behovsmotiverad forskning som rör kulturarv och
kulturmiljö. Riksantikvarieämbetet har ett FoU-anslag för forskning och utveckling
inom sina områden. Den kunskapsutveckling som anslaget möjliggör är
betydelsefull och är ett viktigt komplement till akademins grundforskning.
Kulturmiljöområdet tillhandahåller också forskningsmaterial som är efterfrågat
inom flera samhällsområden. Fortsatta satsningar behövs på digitalisering för
ökad och likartad tillgänglighet till arkiv- och forskningsmaterial.”
EU tillmäter kulturarv en allt större betydelse i sammanhållningspolitiken och i det
gemensamma arbetet för att tillvarata samhälleliga resurser och möta
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samhällsutmaningar. Forskning om kulturarv inkluderas därför i Horisont 2020.
Det är angeläget att Sverige fortsätter att verka för att denna forskning ges medel
och får en relevant inriktning i utlysningarna i arbetsprogrammen.
Sverige deltar genom Riksantikvarieämbetet i Joint Programming Initiative on
Cultural Heritage and Global Change (JPI). Samarbetet ger tillgång till
internationell forskning, möjlighet att sprida svensk forskning och få till stånd
internationella forskningsprojekt genom gemensamma utlysningar. Sverige bör
fortsatt delta i samarbetet, men arbetet bör utvecklas genom att fler
forskningsfinansiärer deltar. Den nationella samordningsgruppen för de JPI:er
som Sverige deltar i har framhållit behovet av tydliga uppdrag till myndigheterna
samt behov av tillräckliga resurser, inklusive för gemensamma utlysningar av
forskningsmedel. ” (slut citat)
Forskningspropositionen beslutads i slutet på år 2016. I den presenterade
regeringen sin syn på forskningspolitikens inriktning i ett tioårigt perspektiv, med
särskilt fokus på satsningar 2017– 2020. Syftet är att Sverige ska vara en ledande
kunskapsnation och ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer. En
utgångspunkt är att värna den fria forskningen samtidigt som forskningspolitiken
svarar mot globala och nationella samhällsutmaningar. De prioriterade
utmaningarna i forskningspropositionen är






Klimat och miljö
Hälsa
Ökad digitalisering
Ett hållbart samhälle och
Förbättrade kunskapsresultat i det svenska skol- och utbildningssystemet

5.1.7 Kunskapsöversikt – ett regeringsuppdrag 2016
I ett regeringsuppdrag till myndigheten som redovisade år 2016 och som innehåller
en bilaga med en kunskapsöversikt över kulturarvsområdet pekar myndigheten på
fyra övergripande samhällstrender som påverkar utvecklingen:
 Globaliseringen,
 Urbaniseringen,
 Digitaliseringen,
 Individualisering.
Det föreslås att framtidens samhällsfrågor bland annat bör handla om förmågan att
balansera sociala spänningar, förhandlingar kring formerna för den nationella
gemenskapen, formerna för hur samhället hanterar förändringar och öka
komplexitet. I rapporten finns referenser till många olika vetenskapsområden och
ämnen som behandlar kulturarv. I den redovisas även några teoretiska trender och
resultat från forskning om kulturarv. Rapporten ger inte en helhetsbild utan kan ses
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som en redovisning av ett urval av forskningsresultat. Den kan läsas med intresse
om vad som diskuterades för några år sedan i Sverige och i några andra länder. Det
är omfattande uppgift att ge en helhetsbild över kunskapsläget vad gäller forskning
om kulturarv eftersom ett stort antal forskningsämnen ingår inom många
vetenskapsområden.
Det beskrivs, i ovan nämnda rapport, att det finns ett ökat hot mot kulturmiljöer,
kulturföremål och mot det immateriella kulturarvet. Den ökade hotbilden relateras
främst till:




Klimatförändringar,
Förändrade demografiska mönster,
Internationella konflikter som ger upphov till handel med stulna kulturföremål.

5.1.8 Resultat från myndighetens förra FoU-program
I myndigheten FoU-rapport48 ”Mångvetenskapliga möten för ett breddat
kulturmiljöarbete” redovisas artiklar om FoU-projekten som myndigheten
finansierat genom FoU-anslaget för åren 2006 – 2010/11. (Se även FoUkatalogen).
I rapporten redovisas FoU-projekten inom följande teman:
 Livskraftiga landskap och kulturmiljöer för ett mångsidigt och hållbart
samhälle
 Hotade kulturarv och föränderliga kulturmiljöer
 Ny teknik för visualisering av kulturarv och forskningsresultat samt
integrering av kulturmiljön i samhällsplaneringen
 Medborgardialog, delaktighet och kulturarv som läranderesurs

48

Se avsnitt 7 Referenser.

Sida 42

Rapport Förstudie Del A Underlag till en FoU-strategi

6. FoU om kulturarvet, finansiärer
och FoU-medel i Sverige
Forskningsbarometern
Vetenskanskapsrådet sammanställer vartannat år en rapport
Forskningsbarometern49 som ger en övergripande beskrivning av svensk forskning
och utveckling (FoU) och belyser den i en internationell jämförelse. Rapporten
redovisades i juli 2019 under Almedalen på ett välbesökt seminarium. Den består
av tre kapitel:




Forskningens finansiering
Forskningens personal
Vetenskaplig publicering

Sveriges sammanlagda FoU-utgifter uppgick år 2017 till ca 155 miljarder kronor
och överskrider målet på tre procent av BNP. I Sverige utförs den övervägande
delen av FoU inom företagssektor, vilken står för omkring 70 % av de totala FoUutgifterna. Högskolesektorn står för 25 procent och forskning som utförs i övrig
offentlig sektor är marginell.

49

Se avsnitt 7 Referenser med hänvisning till Vetenskapsrådets rapport
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FoU om kulturarv - ett mycket brett fält
Det finns inget eget forskningsämne som heter kulturarvsforskning. Forskning och
FoU om kulturarv, det materiella och det immateriella, är istället ett mycket brett
fält och många forskningsämnen är aktuella inom de flesta vetenskaperna.
Forskningen som utförs är även ibland tvärvetenskaplig. Ett ämne exempelvis
kulturvård kan tillhöra den naturvetenskapliga fakulteten på ett universitet och den
humanistiska fakulteten på ett annat universitet. Information får sökas
forskningsämne efter ämne. Forskning om kulturarv är även inne i ett expansivt
skede.
Det finns en standard för klassificering av forskningsämnen som härrör från
arbeten inom OECD. Vetenskapsrådet har bland andra finansiärer indelat sin
statistik efter denna standard med koder för de olika forskningsämnena.
Akademisk forskning, i Sverige pågår inom universitet och högskolor samt inom
myndigheter varav en del är museer. I Vetenskapsrådets nätverk för forskande
myndigheter så ingår drygt 60 myndigheter och många av dem utför
forskning/FoU. Forskning pågår även inom RISE (Research Institutes of Sweden)
med omkring 2700 anställda varav ca 800 forskare på flera platser i landet. RISE
har under år 2019 visat intresse för att samverka med myndigheten särskilt inom
forskningsinfrastruktur. Forskning utförs även av företag allt ifrån SME (små och
medelstora företag) till de stora internationella företagen.

Sammanfattningsvis om vetenskaper som i första hand är relevanta
för forskning om kulturarv





Humaniora
Samhällsvetenskap
Naturvetenskap
Teknikvetenskap

Det är ganska komplicerat att sammanfatta dessa vetenskaper på ett kortfattat sätt.
Många gånger eftersom de idag kombineras och nya forskningsämnen uppstår.
Inom humaniora studeras människan som kulturell varelse. Forskningsämnen som
etnologi, filosofi, historia, idéhistoria, genusvetenskap, estetik, konstvetenskap,
retorik, språk och litteraturvetenskap ingår. Även sociologi, pedagogik,
kulturantropologi och psykologi ingår och ibland även religionsvetenskap eller
teologi. Även museilogi och kulturvetenskap ingår och ibland kulturvård. Hur är
det då med arkeologi? Ett forskningsämne som handlar om människans förhistoria.
Arkeologi är studiet av djuren och människans materiella kultur dvs studiet av
deras lämningar eller artefakter. Numer finns många ämnen inom arkeologi.
Inom samhällsvetenskap studeras ekonomi, ekonomisk historia, juridik, geografi,
psykologi, socialantropologi, sociologi, statsvetenskap och tvärvetenskapliga
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discipliner som exempelvis biblioteks- och informationsvetenskap, media- och
kommunikationsvetenskap. Delar av den humanistiska och samhällsvetenskapliga
vetenskaperna studerar samhället ur olika aspekter. Gränsen mellan
samhällsvetenskap och humaniora är inte tydlig.
Inom naturvetenskap studeras den fysiska världen. Vetenskaper som astronomi,
biologi, fysik, kemi, medicin ingår. Naturvetenskapen använder vetenskapliga
metoder som i hög grad beror på empiriska mätningar av uppställda hypoteser.
Naturvetenskapens teoretiska modeller förklarar det som kan observeras, mätas och
testas.
Teknikvetenskap är ett ingenjörsämne och i forskningssammanhang kombineras
det ofta med naturvetenskap. Ett exempel på det är läran om material och deras
tekniska egenskaper. Enligt Vetenskapsrådet så ger forskning om teknik
förutsättningarna för människans tekniska system, vilket är basen för industriell
utveckling.
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Forskningsmedel i Sverige
Under 2019 beräknas50 37 miljarder kronor av statsbudgeten gå till
forskning och utveckling (FoU), vilket är en ökning jämfört med år 2018.
( OBS! Detta är statliga anslag. Se rapporten Forskningsbarometern från
Vetenskapsrådet med fler detaljer bland annat om fördelning till olika civila
myndigheter. Exempelvis tilldelades SIDA 134 mkr och Tullverket 131mkr
år 2017 för egen FoU). FoU motsvarar 3,6 procent av de totala anslagen i
statsbudgeten och 0,75 procent av BNP. Hälften av statsbudgeten för FoU
går direkt till universitet och högskolor och 30 % till de
forskningsfinansierande myndigheterna – Vetenskapsrådet erhåller närmare
7 miljarder kronor.

Figur 4, Mottagare av FoU-anslag, procent av totala FoU-anslag år 2019. (ref:
SCB).
Det område som får mest är Medicin och hälsovetenskap medan Humaniora och
konst tilldelas mindre, enligt SCB. Forskning om kulturarv pågår främst inom de
humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsområdena.

50

Se avsnitt 7 Referenser med hänvisning till SCB
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Figur 5, Statliga anslag till allmän vetenskapliga forskning, miljarder kronor, år
2019. (ref: SCB).
Förutom de statliga anslagen så finns bland annat anslag från de offentliga
stiftelserna som bildades med medel från löntagarfonderna – Stiftelsen för
strategisk forskning, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Mistra m.fl. De
investerar omkring1,6 miljarder kronor årligen. Därtill tillkommer privata stiftelser
exempelvis Knut och Alice Wallenbergs stiftelse som delade ut ca 2 miljarder
kronor år 2016. Företag satsar även på FoU och det ökar i omfattning.
Det finns ingen särskild sammanställd prognos eller statistik över forskningsmedel
till kulturarv eftersom det inte är ett eget forskningsämnesområde. Forskning om
kulturarv ingår i en mängd olika forskningsämnen.
Det kan konstateras att det finns mycket forskningsmedel i det totala
finansieringssystemet som under vissa förutsättningar kan vara aktuella för FoU
inom kulturarvsområdet under år 2019. Se tabell 1 med satsningar från olika
forskningsfinansiärer (ref: statens budgetanslag, årsredovisningar och hemsidor
från forskningsråd och stiftelser m.fl.). Tabellen ger ingen heltäckande
sammanställning utan vill visa på att det finns forskningsmedel för forskning om
kulturarv från olika finansiärer och organisationer.
Det krävs god kännedom om de olika utlysningar från finansiärerna samt att kraven
är högt ställda på vetenskaplighet i de ansökningar som lämnas in. Forskarna ska
även vanligtvis vara högt meriterade och höga krav ställs vanligen även på
anslagsmottagare. Se bland krav som ställs av från Vetenskapsrådet och
Riksbankens Jubileumsfond.
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Tabell 1, Sammanställning av olika satsningar på FoU från olika finansiärer och
organisationer under främst år 2019 och där dessa medel kan vara relevanta för
forskning om kulturarvet. OBS! Detta är inte någon heltäckande sammanställning.
Finansiär

Medel

Inriktning

Kommentar

Riksantikvarieämbetet

16 400 tkr

Årligt anslag

Riksantikvarieämbetet

3 500 tkr

FoU-program
Kulturarv och kulturmiljö, år 2017-2021
Samlingar och
förmedling

Vetenskapsrådet

25 mkr

Vetenskapsrådet

Stora belopp

Vetenskapsrådet

125 mkr
under fem år

Riksbankens
Jubileumsfond och
Vitterhetsakademin

Stort belopp

Riksbankens
Jubileumsfond och
Vitterhetsakademin

Stort belopp

Öppen utlysning –
projektbidrag för
kultur och
kulturarvsområdet
Det finns möjlighet för
forskare att inkomma
med ansökningar för
andra kategorier bl.a.
forskningsinfrastruktur
Digitalisering och
tillgängliggörande av
kulturarvssamlingar

Projektet
Evighetsrunor som
leds av RAÄ är ett
tvärvetenskapligt
projekt och utförs av
RAÄ och Uppsala
universitet.
Digitalisering infrastruktur
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Årligt anslag
till de centrala
museerna
Årligt anslag

Utlystes första
gången år
2018: 48 st
ansökningar,
5 st beviljades. RAÄ
(AB) deltar i
en av dem.
Nästa
utlysning år
2020.
Projektet pågår
år 2017-2020.
Externa medel
8 848 tkr och
eget arbete
ingår. Totalt
12 400 tkr.
En ansökan på
7 300 tk inlämnades av
Uppsala
Universitet och
RAÄ deltar.
Svar i oktober.
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Riksbankens
Jubileumsfond

Totalt ca
435 mkr per
år

Knut och Alice
Wallenberg stiftelse

Mycket
stora belopp

Vitterhetsakademin

Stort belopp

Svenska kyrkan

16 mkr

ISOF
Formas

1 200 tkr
100 mkr

Formas

100 mkr

Formas

12 mkr

Det finns möjlighet att
inkomma med
ansökningar för bl.a.
forskningsinitiering.
Finansierar bland
annat humaniora

Det finns möjlighet att
inkomma med
ansökningar för andra
kategorier bl.a. fonder
och stipendier.
Program för
kunskapsutveckling av
det kyrkliga
kulturarvet
Främst egna projekt
10-årigt nationellt
forskningsprogram
Hållbart
samhällsbyggande
10-årigt nationellt
forskningsprogram
Klimat
Museernas Agenda
2030 arbete om
utställningar

SMHI

Okänt
belopp

Klimatanpassning

Naturvårdsverket

80 mkr

Energimyndigheten

Prel. 50 mkr
under några
år

Stor del till natur- och
miljöforskning, liten
del till FoU om
kulturmiljö
Spara och bevaraprogrammet om
energieffektivisering
av kulturhistoriska
byggnader.

EU-projekt inom det nya
ramprogrammet Horizon
Europe

Okänt
mycket stort
belopp

Myndigheten ingår i
referensgrupper för
utmaningen 5 och 6 på
EU-nivå
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Mycket stor
privat
forskningsfinansiärer

Årligt anslag del av KAEmedel från
statens 460
mkr.
Årligt anslag.
FoU om
kulturmiljö
ingår.
FoU om
kulturmiljö kan
ingå.
Två åriga
projekt 20182020. 5 st.
beviljade.
Projekt med
RAÄ och NV
pågår (litet
belopp).
Mindre projekt
med RAÄ, NV
och CBM,
SLU pågår
Avslutades år
2018 och totalt
har 120 mkr
beviljats.
Ev. ny
programperiod.
Startar 2020
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EU/JPI

6 mkr

IPERION

Okänt totalt
belopp.
Prel 1.7 mkr
till Sverige
år 2019.
Okänt
belopp

Andra fonder

Interreg projekt AHN

Digital Heritage,
delfinansiering av
Vetenskapsrådet under
tre år.
RAÄ deltar som nod
och erhåller
preliminärt litet
belopp.

Litet belopp
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3 st. projekt
pågår

Prel. mindre
projekt i
Sverige under
ledning av
RAÄ
Privata fonder,
mindre
stiftelser
Pågår (RAÄ)
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Forskningsfinansiärer
6.4.1 De statliga forskningsråden
Formas
Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling inom
verksamhetsområdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. De
finansierar forskning och innovation av högsta vetenskapliga kvalitet och
samhällsrelevans. De arbetar med utlysningar och fördelar 1,5 miljarder kronor
årligen till olika forskningsprojekt. Ungefär hälften av de medlen delas ut genom
den årliga öppna utlysningen. Forskare identifierar själva forskningsbehov inom
Formas verksamhetsområden. Resten delas ut till riktade nationella och
internationella satsningar och bland andra till tre nationella forskningsprogram,
som Formas leder, inom:




Klimat
Hållbart samhällsbyggande
Livsmedel

Formas utvecklar även strategier, gör analyser och utvärderar samt genomför
särskilda miljöanalyser som syftar till att underlätta för Sverige att nå våra
miljömål. Formas lägger även stor vikt att kommunicera om forskning och
forskningsresultat.
Riksantikvarieämbetet har sedan många år samarbete med Formas. Nu pågår det ett
strategiskt samarbete inom forskningsprogrammet Hållbar samhällsbyggnad (HS) –
ett tio-årigt program med upp till 100 mkr per år. Flera utlysningar sker per år.
Hitintills 2018/2019 har Formas utlyst flera utlysningar som är relevant för
kulturarvsområde och bland andra:





Hållbara vistelsemiljöer – utlysning 120 mkr under fyra år inom HS
Från forskning till praktik – utlysning 20 mkr under två år inom HS
Synteser och forskningsprojekt med medborgare eller aktörer i fokus för ett
hållbart samhällsbyggande – två utlysningar om totalt ca 100 mkr
Museer och hållbarhetsmålen – beviljat 10 mkr till sex projekt år
2018/2019. Totalt 12 mkr till utlysningen.

Sida 51

Rapport Förstudie Del A Underlag till en FoU-strategi

Vetenskapsrådet
Vetenskapsrådet (VR) är den största statliga forskningsfinansiären. VR ska dels
finansiera forskning av högsta vetenskapliga kvalitet dels långsiktigt planera för
och finansiera forskningsinfrastruktur av nationellt intresse.
Under år 2018 behandlades drygt 6 000 ansökningar, varav 1 155 beviljades
bidrag. Sammanlagt fördelade Vetenskapsrådet 6,7 miljarder kronor till forskning
och forskningsinfrastruktur.
Beträffande forskningen så är de flesta av utlysningar sådana där forskarna fritt får
formulera forskningsidéer i sina ansökningar, så kallad forskarinitierad forskning.
De ansökningarna bedöms enbart utifrån sin vetenskapliga kvalitet och benämns
projektbidrag. Under år 2018 inkom 3 298 st. ansökningar om fria projektbidrag
varav 674 beviljades till ett totalt belopp om 2 624 miljoner kronor. Därutöver kan
forskare söka exempelvis konferensbidrag och konsolideringsbidrag.
Det finns fem stödkategorier och vad som beviljades och storlek på anslag till
humanistisk och samhällsvetenskaplig (HS) forskning år 2018 framgår av tabell 2 i
VR:s årsredovisning51 år 2018. Det är omfattande medel som beviljas till
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Efter sökning i VR:s databas
framkom två områden som är riktade till forskning om kulturarv:
-

Bidrag (projektstöd) för forskning inom kultur- och kulturarvsområdet
(totalt 25 mkr per år i fyra år under år 2017-2020)

-

Bidrag (projektstöd) för forskning om digitalisering och tillgängliggörande
av kulturarvssamlingar (totalt 125 mkr under fem år). Det inkom 48 st.
ansökningar varav 9 st. beviljades. Förutom VR så deltog Riksbankens
Jubileumsfond och Kungl. Vitterhetsakademin i utlysningen.

Vetenskapsrådet finansierar avancerad forskningsinfrastruktur både i Sverige och
internationellt. Forskningsinfrastruktur är bland annat databaser, forskningsanläggningar, biobanker eller storskaliga beräkningsverktyg. Den större andelen av
medel har fördelats till medlemskap i internationella anläggningar samt till
nationella infrastrukturer som exempelvis synkrotronljusanläggningen MAX IV.
Vartannat år utförs en behovsinventering och 14 nya högt prioriterade områden har
identifierats. Utlysning kommer att ske under år 2019 och Riksantikvarieämbetet
avser att inlämna en ansökan.
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https://www.vr.se/download/18.50a36236168b14238b115e2/1551268803150/Vetenskapsradet_arsredovisning_20
18.pdf
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Vetenskapsrådet är i hög grad involverad i det europeiska forskningsarbetet och
medverkar i EU:s ramprogram Horisont 2020. De samarbetar även på nordisk nivå
och med ett antal bilaterala samarbeten med länder utanför Europa
Vetenskapsrådet (VR) har tagit fram strategiska forskningsöversikter inom alla sina
områden under år 2018. I dessa framgår nuläge och forskningsbehov på 5-10 års
sikt m.m. Myndigheter med forskningsanslag
Drygt 60 st. myndigheter har forskningsanslag för att nyttja för egen del eller att
fördela till andra aktörer. I följande avsnitt beskrivs några myndigheter med
forskningsanslag och som är relevanta för myndigheten.

Hav- och vattenmyndigheten
Se Naturvårdsverkets forskningsanslag som beskrivs avsnitt nedan.

Naturvårdsverket
Naturvårdsverket (NV) finansierar via miljöforskningsanslaget flera internationella
forskningsprojekt och samarbeten. De bevakar också internationell forskning och
har representanter i internationella kommittéer. Naturvårdsverket deltar även i EU:s
ramprogram Horizon 2020.
Miljöforskningsanslaget uppgår till 80 mkr per år. Det används till projekt och
samarbeten för att finansiera forskning till stöd för Naturvårdsverkets och Havsoch vattenmyndighetens arbete.
Forskningen ska ha vetenskaplig kvalitet med hög praktisk miljörelevans. Arbetet
utförs med en forskningsrådsliknande metod med utlysning av forskningsmedel i
konkurrens och med granskning av vetenskaplig kvalitet och relevans.
Miljöforskningsrådet är ett rådgivande organ som bistår Naturvårdsverket med
rekommendationer till beslut.
Riksantikvarieämbetet har forskningssamarbete med Naturvårdsverket. Det som
handlade om Storslagen fjällnära natur är avslutat. Nu pågår ett mindre FoUprojekt om klimat- och sårbarhetsanalyser för förvaltning av byggnader samt
samarbeten om kulturlandskap där även CBM (Centrum för biologisk mångfald)
ingår.

6.4.2 Några andra myndigheter och forskningsinstitut
SMHI
SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är en expertmyndighet
inom områdena meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi. SMHI har
omfattande samarbeten med både svenska myndigheter och internationella
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organisationer och forskare. SMHI omsatte år 2018 totalt 877 mkr och hade 641 st.
anställda
Inom SMHI finns en forskningsavdelning som utvecklar kunskap för myndighetens
och samhällets behov. Forskningen är tillämpad och problemorienterad forskning.
SMHI utvecklar också observations- och modellsystem. Omsättningen är över 152
mkr betr. forskning. SMHI menar att ”forskningen ger myndigheten en stark
vetenskaplig grund, bygger upp kunskap som möter de globala
samhällsutmaningarna och bidrar till att ge samhället, både i Sverige och
internationellt, bästa möjliga beslutsunderlag”.
Riksantikvarieämbetet samarbetar med SMHI inom klimatanpassningsarbetet.
SMHI driver Klimatanpassningsportalen i vilka många myndigheter inklusive
Riksantikvarieämbetet ingår. Myndigheten deltar även aktiviteter som anordnas
inom ramen för SMHI:s Kunskapscentrum Klimatanpassning. Under år 2019
samarbetar Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet i ett mindre projekt med
stöd av klimatforskningsmedel från SMHI.

Skogforsk
Skogforsk, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut. Det är organisatoriskt en
stiftelse. Skogforsk finansieras av skogsnäringen och staten genom uppdrag,
fondanslag, särskilda partneranslag och kommunikationsintäkter. Institutet är
inriktat på att arbeta med forskning och utbildning m.m. i flödet av virke från
skogen dvs från frö till pappersbruket eller sågverket. Omkring 80 forskarna
arbetar inom 12 forskningsområden.

RISE Research Institutes of Sweden
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. De arbetar i Sverige
och i internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor. RISE har
2 700 medarbetare och är ett oberoende, statligt forskningsinstitut. De har omkring
800 disputerade forskare. Förutom det finns expertis och ett 100-tal test- och
demonstrationsmiljöer. RISE är utförare, men har medel för att utveckla sin
verksamhet.
Riksantikvarieämbetet har både ett samarbete med RISE inom Heritage Science
Forum Sverige och har upphandlat tjänster av RISE till Kulturarvscentrum.

6.4.3 Akademier och stiftelser
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
Vitterhetsakademien har tillförts många donationsfonder och forskningsutlysningar
sker varje år med medel från dessa fonder. Dessutom ges stipendier av olika slag.
Akademien utlyser även akademieforskartjänster och nyligen beslutade akademien
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om fem st. sådana tjänster inom temat "Societys Big Questions" inom
samhällsvetenskap. Akademien delade ut en ansenlig summa år 2018.
Akademiens uppgift som utgivare är att tillgängliggöra forskning inom humaniora
och samhällsvetenskap. Akademien har även ett stort antal skriftserier bland andra
Fornvännen, den ledande tidskriften för svensk antikvarisk forskning. Samtliga av
Akademiens publikationer finns i Vitterhetsakademiens bibliotek som
Riksantikvarieämbetet ansvarar för.
Riksantikvarieämbetet har pågående samarbete med Vitterhetsakademien om
framförallt Vitterhetsbibloteketet och har även tilldelats forskningsmedel till
projeket Evighetsrunor (se även nästa stycke om RJ).

Riksbankens Jubileumsfond
Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har som ändamål att
främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Målet för
RJ är att ge svensk forskning inom stiftelsens verksamhetsområde möjlighet att nå
en framträdande ställning internationellt.
RJ erhöll en stor donation från Sveriges Riksbanken vid sitt bildande och fler
donationer har tillkommit. Den Kulturvetenskapliga donationen på 1,5 miljarder
kronor fick stiftelsen 1993. Totalt sett så har Riksbankens Jubileumsfond ett
ansenligt kapital och anslaget som främst delades till forskning var drygt 435 år
2018.
I årsredovisningen52 år 2018 ges en detaljerad beskrivning över hur anslaget till
forskning fördelats, vilka forskningsämnen och till vilka universitet m.m. samt
intressant beskrivning av RJ:s verksamhet. Fördelning av anslag till olika
forskningskategorier: nästan 144 mkr till projekt, 135 mkr till program, 47 mkr till
infrastruktur för forskning, drygt 15 mkr till forskningsinitiering och nästan 79 mkr
till projekt inom riktade satsningar m.m.
RJ arbetar efter två linjer och där den ena linjen är att finansiera högkvalitativa
ansökningar som initieras av forskarna. Det finns olika former för detta - program,
projekt, infrastruktur för forskning och forskningsinitiering. Den andra linjen är att
RJ gör riktade insatser för utveckla och stärka svensk forskning.
Myndigheten har forskningsmedel från RJ. Projektet Evighetsrunor på 8,8 mkr, ett
tvärvetenskapligt forskningsprojekt som pågår år 2017- 2020, är till delfinansierad
av RJ och Vitterhetsakademin. Nyligen har en ny ansökan ”Urdar” på 7,3 mkr
inlämnats till RJ från Uppsala universitet och i vilken Riksantikvarieämbetet deltar.
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https://www.rj.se/globalassets/arsberattelser/rj-arsredovisning-2018_sv_webb.pdf
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Miljöstrategiska forskningsstiftelsen Mistra
Mistra investerar i forskning som har potential att lösa viktiga miljöproblem och
stärka Sveriges konkurrenskraft. Totalt har 4,3 miljarder investerats i
miljöforskning sedan starten år 1994. Vanligtvis utlyses mellan två till fyra nya
forskningsprogram per år. De ska ha högsta vetenskaplig nivå och vara
miljömässigt angelägna samtidigt som resultaten ska vara praktiskt användbara.
Årligen investerar Mistra i storleksordningen 200 miljoner kronor i olika
forskningssatsningar där samarbeten sker mellan vetenskapliga discipliner, liksom
mellan forskning och företag, myndigheter och andra aktörer.
Nu pågår 20 program och arbete med att utveckla nya program. Det senaste
programmet som utlysts heter Miljökommunikation och beredning pågår. Det har
även kommunicerats till museerna. Det senaste beslutade programmet heter Mistra
Digital Forest. Det är liksom många andra program pågår under fyra år och med en
och med en stor budget, i detta fall 73 miljoner kr. Efter de fyra åren utförs en
utvärdering och programmet kan efter det ges ytterligare programtid och ny budget
för ca fyra-sex år. Ett mycket omfattande program Urban Future om hållbar
stadsutveckling kommer planenligt att avslutas vid årsskiftet efter två
programperioder. Värdskapet överförs till Chalmers och Göteborgs universitet som
vidareutveckla forskningsområdet.
Riksantikvarieämbetet ingår i forskningsnätverk tillsammans med representanter
från Mistra.

Sammanfattande slutsats
En sammanfattande slutsats är att det finns många forskningsfinansiärer i Sverige
och ett antal av dem är intresserade av FoU för kulturarvet. De forskningsmedel
som finns tillgängliga är en ansenlig summa medel varje år i Sverige, men det
krävs både hög kompetens i sak och kunskap om hur forskningssystemet fungerar
samt att de sökande är ute i god tid när utlysningarna publiceras så att kvalitativa
ansökningar kan inlämnas.
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Webbkällor
Se respektive fotnot.
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