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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 

Detta är en förstudie som handlar om myndighetens verksamhet inom forskning 

och utveckling (FoU). Syftet med studien är att ta fram ett underlag till en FoU-

strategi med inspel till myndighetens kommande strategiska plan.  

Se del A av rapporten för en sammanfattning av arbetet.  
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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 fokus har varit på den interna FoU-verksamheten och 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, offentliga 

utredningar, externa forskningsprogram och forskningsöversikter, 

forskningsfinansiärers årsredovisningar m.m.  

Utredaren har även deltagit i fyra seminarier/workshoppar och en internationell 

konferens. Därutöver har över 20 nyckelpersoner inom myndigheten intervjuats 

samt att fördjupade samtal har förts med flera andra medarbetare och chefer.  

Slutligen har nuläget av myndighetens FoU-verksamhet sammanställts och förslag 

till förbättringspotentialer lämnats. En rapport som består av två delar (A och B) 

har skrivits samt att en intern workshop planerats och genomförts 5 juni 2019. 

Förstudien rapporteras som sagt i två delar: 

Del A ger främst en överblick över utmaningar, aktörer inom forskningssystemet, 

FoU-begrepp, externa FoU-kartläggningar och en sammanställning av tillgängliga 

FoU-medel i Sverige för forskning om kulturarv.  

Denna rapport är del B och beskriver myndighetens FoU-verksamhet och dess 

nuläge samt att förslag ges på förbättringspotentialer.  
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2. FoU-verksamhet inom 
myndigheten år 2019  

 Har myndigheten någon roll och ansvar 
inom FoU? 

Svaret är ett positivt ja det har myndigheten. Myndigheten har i sitt uppdrag att 

nationellt leda och stödja arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. 

”Riksantikvarieämbetet har till uppgift, att med utgångspunkt i de nationella 

kulturpolitiska målen och de nationella målen för kulturmiljöarbetet, vara 

pådrivande och stödjande inom sitt verksamhetsområde” (citat 1§ i myndighetens 

instruktion).  

Myndigheten har ganska många olika roller och ansvar inom FoU-verksamheten 

för kulturarvet. En roll och ansvar är att förmedla anslaget 1:4 Forsknings- och 

utvecklingsinsatser inom kulturområdet, en annan är att driva och ansvara för olika 

forskningsinfrastrukturer (forskningsbibliotek, kulturvårdslaboratoriet, databaser 

m.fl.), en tredje roll och ansvar är att driva ett centrum för utveckling av 

kulturarvsarbetet i landet. I detta arbete har utredaren indelat myndighetens FoU-

verksamhet i sex olika kategorier, se avsnitt 2.4.    

I förordningen (2014:1585 ändrad år 2017) med instruktion för myndigheten 

respektive i regleringsbrevet (med senaste ändring 2019-05-09) anges 

myndighetens uppgifter, finansiering, regeringsuppdrag m.m. 

Myndighetens instruktion 

Myndighetens får i instruktionen en del uppdrag inom forskning och utveckling 

(FoU), se även rapporten del A där begrepp inom FoU definieras och beskrivs.  

I instruktionen står det i 2§ i punkt 6 ”att myndigheten ska, särskilt verka för ökad 

kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet 

och högskolor, och samla in och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde”.  

I samma paragraf i punkt 7 står det ”att myndigheten ska främja kunskaps-

försörjning och metodutveckling samt bedriva informations- och rådgivnings-

verksamhet inom sitt verksamhetsområde”.  

Det står i 7§”att myndigheten ska ha ett specialbibliotek för forskning och 

utveckling inom områdena kulturmiljö, arkeologi, medeltidens konsthistoria och 

numismatik” Det står även ”att myndigheten förvaltar Vitterhetsakademiens arkiv 

från tiden före 1 juli 1975 och dess bibliotek”.  
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I 8§ står det ”att vid myndigheten ska det finnas ett centrum för utveckling av 

kulturarvsarbetet”.  

Myndighetens regleringsbrev 

I det senaste regleringsbrevet för myndigheten anges bland annat att myndigheten 

(citat) ”ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 

1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Redovisningen ska 

omfatta: 

 vilka strategiska prioriteringar som legat till grund för användningen eller 

fördelningen av medel, 

 vilka insatser som finansierats eller delfinansierats av anslaget under året, 

 på vilket sätt insatserna förväntas bidra till kulturområdets utveckling, och 

 en resultatbedömning av genomförda insatser” 

 

Myndighetens arbetsordning för avdelningarna 

Myndigheten har även en arbetsordning (RAÄ A0 2013:2, ändring 2018:2) i vilken 

ansvar för de olika avdelningarna anges: 

I 5§ står det att avdelningen arkiv och bibliotek (AB): ”är en del av den 

vetenskapliga infrastrukturen för forskning och utveckling inom områdena 

kulturmiljö, arkeologi, medeltidens konsthistoria och numismatik”.  

I 6§ står det att Kulturvårdsavdelningen (KV): ”ansvarar för att samordna, 

förmedla och utveckla kunskap till stöd för kulturarvsförvaltning inom 

landskapsvård och kulturmiljövård samt samlingsförvaltning och utställningar för 

museer. Avdelningen ansvarar även för myndighetens arbete med 

katastrofberedskap och restvärdesräddning, klimatanpassning samt 

konserveringsvetenskap. Avdelningen ansvarar för myndighetens runforskning. 

Avdelningen ansvarar för utveckling av nya metoder och tekniker inom 

kulturarvsförvaltning och driver ett kulturarvslaboratorium inklusive verkstad. 

Inom sitt område får avdelningen åta sig att utföra forskningsuppdrag och 

utredningar åt myndigheter, stiftelser och offentliga forskningsfinansiärer. 

I 7§ står det att Informationsavdelningen (I): ” förvaltar och utvecklar nationella 

databaser med kulturhistorisk information och arbetar för att öka tillgängligheten 

till informationen för alla användare. Avdelningen stödjer och utvecklar 

infrastruktur för informationsförsörjning inom kulturarvsområdet. Avdelningen 

utvecklar och samordnar myndighetens kommunikation och varumärkesarbete och 

ansvarar för frågor om digitalisering, digital förmedling och innovation.” 

I 8§ står det att Kulturmiljöavdelningen: ”bidrar till en effektiv och rättsäker 

tillämpning av relevanta lagar och förordningar för kulturmiljöarbetet och att 
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finansiellt stöd till kulturmiljövården, arbetslivsmuseer, det civila samhället samt 

forskningen till de kulturpolitiska målen. Avdelningen verkar också för att de 

statliga kulturmiljömålen får genomslag inom andra samhällssektorer.” 

I 9§ står det bland annat att Staben: ”ansvarar för att skapa förutsättningar för 

storskalig digitalisering på kulturarvsområdet. Vidare ansvarar staben för FoU-

programmet.” 

Myndighetens strategiska plan 2018-2020 

I myndighetens tre-åriga strategiska plan1 anges utgångspunkter, bedömningar och 

strategier samt prioriteter som ska ligga till grund för utvecklingen av 

verksamheten. Fyra strategier beskrivs kortfattat och de är inriktade på utveckling 

av olika verksamheter. Exempelvis ”utveckla det praktiknära utvecklingsarbetet 

genom att utveckla ett centrum för utveckling av kulturarvsarbete”, ”driva 

utvecklingen mot öppna data i linje med Digisams principer”, ”utveckla 

kulturmiljöarbetet i miljömålssystemet”. Det kan konstateras att 

utvecklingsperspektivet uttrycks tydligt i den strategiska planen. Relationerna 

mellan utbildning, forskning och utveckling (FoU) samt innovation är inte 

beskriven. Strategierna i den strategiska planen är 

 Ett vidgat uppdrag – en utvecklad myndighet 

 Ett digitalt samhälle – ett digitaliserat kulturarv 

 Ett effektivt kulturmiljöarbete – ett tydligt fokus 

 En föränderlig värld – en mångfald historiska spår 

 

Myndighetens årliga VP Direktiv, VP och aktivitetsplaner AP 

Årligen ger riksantikvarien en beställning till verksamheten i myndigheten i form 

av ett VP direktiv. I myndighetens årliga verksamhetsplan (VP) ges mål för de fem 

verksamhetsområdena, delmål för insatserna samt särskilda styrningar och 

utvecklingsinitiativ. Även regeringsuppdrag beskrivs och delas ut till 

avdelningarna samt att budget fördelas. Det finns även annan information.  

Varje avdelning svarar med en aktivitetsplan (AP) som är mera detaljerad och som 

innehåller aktiviteter för varje insats och uppdrag. Aktivitetsplanerna kan innehålla 

FoU-verksamhet beroende på avdelningens verksamhet.    

 

                                                      

1 Se avsnitt 5 Referenser 
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 FoU-behov för kulturarvet i Sverige – 
exempel på viktiga områden 

Sammanfattningsvis behöver kulturarvet ny kunskap som genereras genom 

forskning, men även utveckling som tas fram genom att tillämpa känd kunskap och 

vetenskapliga resultat till nya metoder, processer, produkter, tjänster m.m.  

Forskning och utveckling (FoU) behövs inom alla de tre områdena – bevara, 

använda och utveckla. En viktig insikt hos forskningsfinansiärerna i EU och 

Sverige är att större satsningar på humaniora och sammahällsvetenskap behövs. 

Forskning om kulturarv ingår framför allt i dessa vetenskaper. Det största skälet till 

att humaniora och samhällsvetenskap lyfts fram är att dessa vetenskaper förväntas i 

högre grad kunna bidra till lösningar av samhällsutmaningarna2.  

Myndigheten har ett pågående femårigt externt FoU-program3för behovsstyrd 

forskning om kulturarv och kulturmiljö. Därutöver finns det flera andra externa 

forskningsprogram eller FoU-program med annan inriktning där kulturarv ingår. 

Exempel på viktiga områden där FoU-behov för kulturarvet konstaterats är:  

 Skydd av kulturarvet mot klimatförändringens konsekvenser samt skydd av 

kulturarvet mot brand.  

 Skydd av kulturarvet mot materialnedbrytning och skador. FoU-behov har 

särskilt lyfts fram inom material- och konserveringsvetenskaperna. 

 Skydd av kulturarvet i landskap – skogslandskap, odlingslandskap, 

städernas landskap, vattenmiljöer i landskapet. m.fl.  

 Hållbar samhällsutveckling – att planera och skapa goda livsmiljöer där 

kulturarvet ingår kräver ny kunskap och det gäller särskilt för att utveckla 

den sociala hållbarheten. 

 Det immaterielle kulturarvet – forskningsämnena arkeologi, språk, historia 

m.fl. inom humaniora ingår ofta i olika tvärvetenskapliga sammanhang för 

ge ny kunskap om berättelser, språkbruk och olika sätt att se på kulturarvet.  

 Forskningsinfrastrukturer – digitalisering av kulturarvssamlingar, 

utveckling av nationella databaser/register/plattformar för FoU samt 

satsning på området Heritage Science.  

                                                      

2 Se avsnitt 5 Referenser Vetenskapsrådets Forskningsöversikt år 2019 Humaniora och samhällsvetenskap 

3 Se avsnitt 5 Referenser med hänvisning till myndighetens FoU-program 2017-2021 med dess fyra teman och 15 

delområden. 
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I stort sett alla organisationer inom forskningssystemet pekar på att forsknings-

resultaten måste bli mer tillgängliga, för att få ökad genomslagskraft och komma 

till nytta. Även här spelar digitaliseringen med öppen tillgång till data och 

vetenskapliga publikationer en stor roll. 

Hur vet myndigheten vilka de aktuella FoU-behoven är? 

Riksantikvarieämbetet har i många år riktat FoU-anslaget 1:4 till behovsstyrd FoU 

om kulturarv och kulturmiljö, se myndighetens FoU-program4 2017-2021. Inför att 

ett nytt FoU-program ska tas fram analyseras FoU-behoven för kulturarvet och 

kulturarvsarbetet. Det utförs av staben inom myndigheten som tar del av flera 

externa dokument från exempelvis forskningsråden i Sverige och dokument från 

EU:s forskningsområde (ERA) och särskilt ramprogrammet för forskning och 

innovation. Dessutom inhämtas information från olika dokument om 

forskningspolitik och kulturarvspolitik. Även interna och externa grupper 

involveras. En del av FoU-behoven som bedöms angelägna kommer därefter att 

ingå i myndighetens nya FoU-program som beslutas av riksantikvarien. 

I och med att myndigheten fick utvidgat uppdrag så hanterar myndigheten sedan 1 

januari 2018 även anslaget för central museernas forskningsbehov. Inriktningen är 

samlingar och förmedlande verksamhet. Diskussioner har förts några gånger under 

år 2018 med representanter från dessa museer5 och även med Kulturrådet som 

tidigare ansvarade för anslaget. 

När avdelningarna inom myndigheten och som arbetar med FoU tar fram de årliga 

aktivitetsplanerna (AP) utgår de ifrån myndighetens styrdokument samt 

omvärldsspaningar och omvärldsanalyser m.m. De beaktar även inspel de fått i 

samband med externa möten, nätverk, samverkansgrupper, forum, workshoppar 

och konferenser. Inspel om FoU-behov kan komma från flera håll - museer, 

myndigheter, branschorganisationer, universitet, forskningsråd m.fl. På så sätt kan 

aktuella och relevanta FoU-behov fastställas och projekt eller andra aktiviteter 

planeras i myndighetens aktivitetsplaner. Ibland anges i aktivitetsplanerna att det är 

FoU-projekt, men ofta omnämns de som samarbetsprojekt, utvecklingsprojekt e.d. 

Projekten och andra aktiviteter måste relatera till myndighetens mål och delmål för 

insatserna. 

I några fall har FoU-behov även kunnat fastställas i samband med att 

regeringsuppdrag utförts.  

                                                      

4 Se avsnitt 5 Referenser med hänvisning till FoU-programmet och i förordet beskrivs det strategiska motivet.  

5 Se avsnitt 5 Referenser med hänvisning till Föredragnings-PM (Dnr RAÄ-2018-2682). 
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 FoU-verksamhet – prioriterade målgrupper 

Målgruppen museer 

Beträffande museernas FoU-behov så finns det få dokument som myndigheten har 

tagit fram under de senaste åren, se även del A av rapporten De senaste 

dokumenten är:  

 en föredragnings PM6 från år 2018 som beskriver inriktning och beredning 

av anslaget för de centrala museernas forskningsbehov.  

 en FoU-översikt7 ”Museiforskning: En översikt” som utarbetades med stöd 

av myndighetens FoU-medel under hösten år 2017 och publicerades år 

2018. 

 en arbetsdokumentation från en FoU-workshop 25 september år 2018 med 

representanter från museer. 

 FoU-perspektivet ingick som en mindre del i regeringsuppdraget om 

uppföljning av tillämpningen av museilagen. Uppdraget rapporterades8 30 

april i år 2019.  

 myndighetens FoU-program 2017-2021 för kulturarv och kulturmiljöer 

som även är öppet för forskare på museer. 

Målgruppen länsstyrelserna 

Inom länsstyrelserna finns gruppen Kulturmiljöforum som koordinerar deras 

kulturmiljöarbete med Riksantikvarieämbetet. De har tillfrågats9 våren 2019 av 

myndigheten om vilka FoU-behov de har och vill återkomma med svar. Redan nu 

vet myndigheten att länsstyrelserna har fortsatt behov av olika kunskapsunderlag. 

Att ta fram dessa underlag beslutas och utförs av respektive länsstyrelse samt 

bekostas av 7:2 bidraget. I en utvärdering10 av myndigheten föreslogs att 

kunskapsunderlagen om kulturmiljöer vid vattendrag borde bli nationellt 

tillgängliga. På så sätt kan värdefull och aktuell kunskap komma fler till del både 

inom länsstyrelserna och för andra aktörer.  

                                                      

6 Se avsnitt 5 Referenser med hänvisning till Föredragnings-PM, Dnr RAÄ-2018-2682. 

7 Se avsnitt 5 Referenser med hänvisning till Anna Laine (2008). 

8 Se avsnitt 5 Referenser med hänvisning till Riksantikvarieämbetet (2019) och rapportförfattare Anna Lihammer. 

9 Vid möte mellan Riksantikvarieämbetet och Kulturmiljöforum och i samtal ed EC Lotta Boss 

10 Se avsnitt 5 Referenser med hänvisning till Riksantikvarieämbetet (2016) och en rapport om kulturmiljöer vid 

vattendrag.  
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De 10 myndigheterna inom TVÄRS  

TVÄRS-programmets11 programledare har tillfrågats om det framkommit några 

FoU-behov från de 10 myndigheterna under arbetet med att utveckla 

kulturmiljöstrategier. Än så länge har inte myndigheterna framfört konkreta idéer, 

men vid några av de workshops som genomförts har FoU identifierats som av 

myndigheterna som ett område där kulturmiljöaspekter berörs. Myndigheterna ska 

rapportera sina kulturmiljöstrategier till Regeringskansliet den 31 oktober 2019. 

Efter detta är det möjligt att följa upp vilka FoU-behov som myndigheterna för 

fram. I samband med arbete med den andra uppgiften (B) inom TVÄRS-

programmet, och som handlar om myndighetens arbete med miljökvalitetsmål 

respektive Agenda 2030, har inte heller några FoU-behov uppkommit ännu. 

 Myndighetens FoU-verksamhet  

I detta avsnitt beskrivs FoU-behov som myndigheten har identifierat och FoU-

verksamhet som planeras att utföra inom olika teman för år 2019.  Dessa FoU-

behov och FoU-verksamheter har beskrivits av medarbetare och chefer vid 

intervjuerna som utfördes inom detta arbete samt i fördjupande samtal med 

ytterligare medarbetare och chefer internt myndigheten. Behoven och FoU-

verksamheten finns kortfattat beskrivna i avdelningarnas aktivitetsplaner för år 

2019. Myndighetens FoU-program för kulturarv och kulturmiljö 2017-2021 vänder 

sig främst externt och i det programmet beskrivs översiktligt FoU-behov för för 

fyrateman och 15 delområden. Viss koppling finns till myndighetens egen FoU-

verksamhet. 

Inledningsvis i detta avsnitt beskrivs de olika kategorierna av myndigheten egen 

FoU-verksamhet som pågår år 2019 och en bedömning görs i vilken omfattning 

verksamheten sker. Detaljerad information är endast ibland tillgänglig beroende på 

FoU-verksamhet och om avdelningarna valt att visa den informationen öppet i 

systemen. Myndigheten har inte någon gemensam öppen projektdatabas. 

 

 

 

 

                                                      

11 Se avsnitt 5 Referenser med länk till myndighetens hemsida om TVÄRS. 
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2.4.1 Olika kategorier av myndighetens FoU-
verksamhet 

Förstudien avser främst år 2019. Under de senaste två åren har det var en del 

förändringar i roller och ansvar inom myndighetens FoU-verksamhet främst för 

staben och kulturmiljöavdelningen samt kulturvårdsavdelningen. Inom 

myndigheten pågår olika typer eller kategorier av FoU-verksamhet, men som sagt 

en del roller och ansvar har förändrats. FoU-verksamheten innehåller en mindre del 

forskning främst runforskning och en större del annan FoU-verksamhet. (Begrepp 

inom FoU-verksamheten har beskrivits och definierats i del A av rapporten).  

För år 2019 har sex olika kategorier identifieras, se tabell 1. Ingen skillnad har 

gjorts om det handlar om verksamhet som endast sker i Sverige eller inom 

EU/internationellt.   

Tabell 1. Avdelningarnas FoU-verksamhet per kategori, se information nästa sida. 

 

Kategori: 

 

 

 

Avd:  

FoU 

Forskning 
och 
Utveckling 

FI 

Forsknings-
infrastruktur 

H 

FoU-
anslag/  
program 

S 

Samordning 

och 

Samverkan 

FST 

Stöd 
och 
service 
till 
forskare 

     ST 

Internt 
stöd -
adm, 
ek, 
kom 

A - - - - - (x) 

AB (x) X x (x) X - 

I x X (x) (x) - (x) 

KM (x) - X x - - 

KV X X x X - - 

Staben - - (x) x - - 

       
 

(x) = mycket begränsad omfattning, x = begränsad omfattning,  

X = relativt stor omfattning 

 
Kategori FoU innehåller främst tre delprocesser: 

1. Utarbeta ansökningar och ansöka om forskningsmedel i samband med FoU-

utlysningar i Sverige och inom EU. Det är vanligt att utföra arbetet tillsammans 

med universitet m.fl. eller att bli inbjuden att delta i arbetet beroende på den 

specifika utlysningen. Detta är en av de första delprocesserna i en FoU-process. 

2. Utföra FoU-projekt med enbart egen personal eller tillsammans med andra från 

museer och universitet m.fl. i Sverige eller inom EU. Detta är huvudprocessen i 

en FoU-process. 
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3. Förmedla FoU-resultat - genom att skriva vetenskapliga artiklar, posters, 

böcker, rapporter m.m. samt förmedla resultaten på externa 

forskningskonferenser m.fl. Även att anordna FoU-konferenser eller att 

medverka i mera publika sammanhang ingår i denna kategori. Detta kan ske 

både i Sverige och internationellt. Förmedling är bland de sista delprocesserna 

i en FoU-process.   

 

Kategori FI: 

Driva forskningsinfrastruktur – förvalta, tillgängliggöra, utveckla, investera, 

förbättra infrastrukturerna som kan nyttjas för FoU-verksamhet.  

 

Kategori H: 

Hantera FoU-anslaget/FoU-programmet. Ansvara för och fördela medel från FoU-

anslaget 1:4 i enlighet med FoU-programmet för kulturarv och kulturmiljö 

respektive till de centrala museernas forskningsbehov. I detta ingår även att ta fram 

utlysningstext, ta emot projektansökningar, utföra beredningsprocessen, fördela 

ekonomiskt projektbidrag, administration, informera, resultatförmedla m.m. Denna 

del är operativ. Det strategiska arbetet är skilt från det operativa bland annat för 

risk för jävssituationer. 

 

Kategori S: 

1. Samordna myndighetens FoU-verksamhet internt  

2. Samverka på strategisk nivå externt med forskningsfinansiärer i Sverige och 

EU genom att aktivt delta i programgrupper, referensgrupper m.fl. Arbeta 

strategiskt med FoU-frågor – ansvara och leda det strategiska arbetet med 

myndighetens FoU-program, svara på remisser, skriva PM till departementet i 

vissa frågor, representera myndigheten externt i FoU-sammanhang m.m. Det är 

viktigt att den strategiska delen beträffande arbetet med myndighetens FoU-

program är skild från den operativa dvs handläggning av ansökningar, 

utbetalning av bidrag m.m. Detta eftersom jävsproblematik annars kan uppstå. 

 

Kategori ST: 

Stödja FoU-verksamheten internt – ge aktivt stöd i administration, ekonomi och 

kommunikation till relevanta enheter och FoU-projekt.  

 

Kategori FST: 

Ge externt forskarstöd och service – olika typ av stöd och service ges till forskare 

vid besök på SMT samt Arkiv och Bibliotek. Dessutom finns möjlighet till stöd på 

Kulturarvslaboratoriet och Utställningsverkstaden för de forskare som erhållit FoU-

medel av myndigheten. 
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Sammanfattande information till tabell 1: 

 

Administrativa avdelningen utför i mycket begränsad omfattning administrativt och 

ekonomiskt stöd inom myndighetens FoU-verksamhet. 

Avdelningen för Arkiv och Bibliotek tillhandahåller forskningsinfrastruktur i relativ 

stor omfattning. De ger även externt forskarstöd och service i relativt stor 

omfattning. De deltar i beredningsprocessen i begränsad omfattning samt 

samverkar externt med finansiärer i mycket begränsad omfattning. De sökte FoU-

medel från myndighetens anslag förra året i begränsad omfattning. De ingår i FoU-

ansökningar/projekt i mycket begränsad omfattning. 

Informationsavdelningen tillhandahåller och utvecklar främst infrastruktur i relativ 

stor omfattning, men det osäkert om hur tillgänglig den är för FoU. De utvecklar i 

samarbete med Uppsala universitet och KV en digital forskningsplattform inom 

projektet Evighetrunor. De utvecklar även Bebyggelseregistret, men det är okänt 

om forskarna inom samhällsvetenskap och teknikvetenskaperna i framtiden kan 

använda dessa data. Avdelningen deltar i arbete med att ta fram externa 

forskningsansökningar i begränsad omfattning, men detta kommer att öka i 

omfattning. Avdelningen deltar i den årliga beredningsprocessen i begränsad 

omfattning liksom i samverkan med externa forskningsfinansiärer. Beträffande 

kommunikativt stöd till FoU-anslaget/FoU-programmet eller annan FoU-

verksamhet så görs det i mycket begränsad omfattning. Avdelningen har inte sökt 

FoU-medel från myndighetens anslag förra året. 

Kulturmiljöavdelningen hanterar dvs utför det operativa arbetet med  FoU-anslaget 

/FoU-programmet i stor omfattning. De deltar i beredningsprocessen på två sätt 

dels genom att två medarbetare inom en enhet utför det operativa arbetet och 

ansvarar för den processen dels genom att en annan medarbetare från en annan 

enhet ingår i den årliga beredningen. KM avdelningen sökte FoU-medel från 

myndighetens FoU-anslag förra året i begränsad omfattning. En enhet planerar att i 

samverkan med andra anordna en forskningskonferens under året. Några 

medarbetare ingår i andra myndigheters referensgrupper för forskningsprojekt e.d.  

Kulturvårdsavdelningen utför FoU-projekt och runforskning samt driver och 

tillhandahåller forskningsinfrastruktur i relativt stor omfattning.  De deltar i den 

årliga beredningsprocessen i begränsad omfattning. De samverkar externt med 

forskningsfinansiärer och forskare i Sverige och EU i relativt stor omfattning. De 

sökte FoU-medel från myndighetens FoU-anslag förra året i begränsad omfattning. 

Staben samverkar externt på strategisk nivå med forskningsfinansiärer i Sverige 

och EU i begränsad omfattning. De representerar myndigheten i EU:s ramprogram 

i två grupper samt i JPI i begränsad omfattning. De ansvarar för FoU-programmet 

och leder arbetet på strategisk nivå. De deltar inte i den årliga beredningsprocessen. 

Staben söker inte FoU-medel från myndighetens FoU-anslag för det ingår inte 

stabens roll. 
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2.4.2 Myndighetens FoU-verksamhet inom olika tema 

Det bör igen påpekas att detta är FoU-behov och FoU-verksamhet som 

myndigheten identifierat och planerar att utföra eller redan utför inom sin egen 

verksamhet, se avdelningarnas aktivitetsplaner för år 2019. De FoU-projekt som 

utförs med medel från myndighetens 1:4 FoU-anslag/FoU-program 2017-2021 sker 

till allra största del extern. 

Tema Klimatanpassning 

Myndigheten kommer i en begränsad omfattning utföra en mycket liten del inom 

Interreg-projektet ANH Arctic Northern Heritage som associerad partner, se 

aktivitetsplanen år 2019 för avdelningen KV. Målet med projektet är att stärka och 

utveckla förvaltning av kulturmiljöer i ett förändrat klimat. 

Tema Arkeologi och runforskning 

Myndigheten har ett gemensamt ansvar med museer inom uppdragsarkeologi. 

Troligen finns ett FoU-behov inom området, myndigheten har inte fastställt det. 

Oro för alltför liten kunskapsuppbyggnad inom området och låg tillgänglighet till 

privata aktörers vetenskapliga sammanställningar har lyfts fram vid 

intervjusamtalen internt myndigheten.  

Det finns en generell oro för länsmuseernas kunskapsuppbyggnad inom arkeologi 

och även samlingsförvaltning samt deras möjlighet att delta i FoU-projekt. Se 

bland annat en debattartikel12 och en rapport13 som nyligen publicerades av 

myndigheten för Kulturanalys.  

Forskningsuppgifter och digitalisering inom det tvärvetenskapliga projektet 

Evighetsrunor pågår tillsammans med Informationsavdelningen och Uppsala 

Universitet, se aktivitetsplan år 2019 för avdelningen KV respektive I avdelningen. 

Utvecklingen av den digitala plattformen inom projektet kommer att pågå år 2020. 

Efter projektet är avslutat finns behov av fortsatt FoU samt förvaltning av och 

förbättring av plattformen. 

Forskning om nyfynd av runinskrifter pågår inom myndigheten och vetenskaplig 

publicering sker externt främst i Kungl. Vitterhetsakademiens skrifter. Det finns ett 

fortsatt FoU-behov eftersom intressanta fynd görs varje år och väcker stort intresse 

inte bara hos svenska forskare utan även internationellt, hos allmänheten och i 

media, se aktivitetsplanen år 2019 för avdelningen KV.  

                                                      

12 Se avsnitt 5 Referenser med hänvisning till en debattartikel undertecknad av styrelsen för Länsmuseernas 

Samarbetsråd och de 21 ordföranden för länsmuseerna i landet.  

13 Se avsnitt 5 Referenser med hänvisning till rapport 2019:1 från Myndigheten för Kulturanalys. 
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Tema Kulturmiljöer i landskap  

Någon heltäckande sammanställning av FoU-behov för kulturmiljöer inklusive 

fornlämningar i landskap har inte myndigheten utfört på senare år.  

Beträffande skogslandskapets kulturarv så är miljökvalitetsmålet ”Levande skogar” 

prioriterat i myndighetens strategiska plan. En FoU-översikt14 om spår av kolning 

utfördes under år 2018 och rapporterades i år. Den utfördes med FoU-medel från 

myndighetens FoU-anslag och några förslag på nya FoU-behov redovisades i 

rapporten. En forskningskonferens SKÅNK planeras till hösten 2019 och kan ge 

inspel om FoU-behov.  

Beträffande arkeologi och fornlämningar så finns FoU-behov, men myndigheten 

har inte sammanställt dessa förutom för runforskning. Se tidigare avsnitt.  

Beträffande FoU-behov för andra kulturmiljöer i landskap så är 

miljökvalitetsmålet ”Levande landskap” prioriterat i myndighetens strategiska plan. 

Det finns FoU-behov, men myndigheten har inte sammanställt dessa. Vissa 

aktiviteter finns i aktivitetsplanen år 2019 för avdelningen KV bland annat att ta 

fram fyra kunskapsunderlag om parker, trädgårdar och skötsel av kulturpräglad 

natur i samarbete med universitet, Den biologiska mångfalden i odlingslandskapet 

lyfts även fram av avdelningen KV och är viktigt för kulturmiljön och FoU-behov 

finns.  Myndigheten samarbetar med Jordbruksverket inom detta område. 

Myndigheten samarbetar även med Naturvårdsverket och i år i två projekt och 

nätverk med inriktning på natur- och kulturmiljöer i landskap. Dessa utförs i 

samarbete med forskare främst från CBM (Centrum för Biologisk Mångfald), SLU 

(Statens Lantbruks Universitet). Samarbetet sker även med Hantverkslaboratoriet, 

Göteborgs universitet, se aktivitetsplanen för KV.   

Beträffande vattenmiljöer med höga kulturmiljövärden i landskapen så finns FoU-

behov. Miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag” är prioriterat i den 

strategiska planen. Förra året utvecklades en metod av myndigheten för att bedöma 

kulturmiljöers känslighet i samband med vattenvårdsåtgärder som innebär fysiska 

miljöanpassningar vid sjöar och vattendrag. Metoden implementeras i år, se 

aktivitetsplanen för år 2019 för avdelningen KM. Myndigheten har inte 

sammanställt FoU-behoven inom området.  

Tema digitalisering   

Flera av myndighetens nationella databaser, register och digitala plattformar 

innehåller intressanta data och information även för forskare verksamma inom ett 

brett fält av forskningsämnen och inte enbart de som relaterar till kulturarv. Det 

gäller bland andra kulturmiljödata i Kulturmiljöregistret och olika typ av data i 

                                                      

14 Se avsnitt 5 Referenser med hänvisning till FoU-rapporten (2019).   
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Bebyggelseregister. Ett nytt Bebyggelseregister planeras för år 2019, se 

aktivitetsplan år 2019 för I avdelningen. Arbete med att utveckla den digitala 

forskningsplattformen för runor fortsätter år 2019 tillsammans med Uppsala 

universitet, se aktivitetsplanerna för I och KV. 

Under år 2019 inlämnade I avdelningen tillsammans med Uppsala universitet en 

forskningsansökan till Riksbankens Jubileumsfond (RJ) om bland annat att 

digitalisera och tillgängliggöra äldre arkeologiska fältdata. I aktivitetsplanen för år 

2019 för I avdelningen planeras även att ta fram minst två forskningsansökningar – 

en ansökan om EU-medel för K-samsök respektive en ansökan inom 

forskningsinfrastruktur för kulturarvsinformation (möjligen den RJ ansökan som 

beskrevs tidigare).  

Avdelningen för arkiv och bibliotek beskriver i sin aktivitetsplan för år 2019 att 

man ska fortsätta tillhandahålla vetenskaplig kulturarvsinformation. I 

intervjusamtalen under detta arbete framkom en önskan om att bredda urvalet till 

flera områden. Digitaliseringen av arkiv och samlingar fortsätter år 2019.  

Myndigheten har inte sammanställt vilka FoU-behov som finns beträffande 

digitalisering av data eller information inkl. kulturarvssamlingar och vetenskaplig 

litteratur.  

Tema Kulturvård  

Beträffande FoU-behov för kulturmiljövård/kulturvård är det svårt att få en 

helhetsbild eftersom myndigheten inte utfört någon sammanställning av FoU-

behov på senare år. 

I aktivitetsplanen år 2019 för avdelningen KV planeras inventering av behov av 

utveckling av fornminnesvård.  

I pågående arbete med regeringsuppdraget Sveriges Världsarvsstrategi som leds 

och till stora delar utförs av avdelningen KM beskrivs utvecklingsbehov bland 

annat i den preliminära rapporten i avsnittet om institutionella förutsättningar 

gällande förvaltningsplaner och uppföljning. En sådan plan ska säkerställa skydd 

och underhåll av världsarv. Eftersom inte alla svenska världsarv har en 

förvaltningsplan finnas det troligen FoU-behov inom detta område. 

Myndigheten har tagit del av ett FoU-område som minst sagt oroar - giftiga ämnen 

i material och konstruktioner i byggnader som museerna äger eller hyr. Ingen 

aktivitet är planerad i årets aktivitetsplan för avdelningen KV. 

Tema Konserverings- och materialvetenskap 

FoU-behov finns inom konserveringsvetenskap och materialvetenskap. 

Myndigheten har inte en aktuell sammanställning över FoU-behov beträffande 
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konservering av föremål och material. Den senaste utfördes år 2006 i samband med 

ett regeringsuppdrag. Därutöver finns ett program för Konserveringsvetenskap med 

inriktning på laboratoriet för åren 2010-2012 samt även för 2014-2016. 

Avdelningen KV har i samband med aktivitetsplaneringen utfört mindre FoU-

behovsanalyser för vissa delområden. Tidigare har fleråriga FoU-nätverk utförts 

och FoU-projekt med stöd av myndighetens FoU-medel. Målgruppen har främst 

varit konservatorer på museer och forskare från olika universitet och museer. De 

FoU-projekt som utförs sker alltid tillsammans med och i nära dialog med 

museerna och ibland externa forskare. I årets aktivitetsplan för avdelningen KV 

framgår att 10 st. FoU-projekt inom Gästkollegekonceptet samt några större FoU-

projekt planeras. Projekten avser såväl preventiv som aktiva konservering samt 

handlar om materialvetenskap. Under året ska även ett FoU-projekt om emissioner 

av material slutföras med FoU-medel från myndigheten. Chalmers har även 

tillfrågat avdelningen om myndigheten vill delta i ett EU-projekt om forskning för 

kulturarvet.  

Tema Samlingsförvaltning 

Det finns behov av utveckling vad gäller stöld och säkerhet samt skadegörelse, se 

Riksrevisionens rapport15. I aktivitetsplanen år 2019 för avdelningen KV beskrivs 

att man ska ta fram ett verktyg för riskanalyser för museer. Oklart om det är ett 

FoU-projekt. 

Det finns FoU-behov vad gäller skada på grund av insekter och mögel samt 

nedbrytning på grund av giftiga ämnen i samlingar. En internationell konferens16 

IPM (Integrated Pest Management in Cultural Heritage) anordnas i år av 

myndigheten i partnerskap med Naturhistoriska museet, Nationalmuseet och 

Riksarkivet, se aktivitetsplanen för år 2019 för avdelningen KV. Konferensen  

väckte stort intresse med deltagare från 23 länder. En del forskare deltog, men 

främst andra professionella aktörer från museer, arkiv och bibliotek. 160 deltagare 

kom till tredagars-konferensen och ytterligare 400-600 deltagare deltog via den 

strömmade konferensen. Flera FoU-behov lyftes fram. Myndigheten har inte 

sammanställt de aktuella FoU-behoven inom området. I aktivitetsplanen för KV 

framgår att man detta år koncentrerar sig på att anordna IPM-utbildningar genom 

nätverket PRE-MAL. 

Det finns FoU-behov för området mänskliga kvarlevor och repatriering inom 

särskilt etik-området. FoU-behov kan komma tydliggöras i samband med när 

regeringsuppdragen redovisas. 

                                                      

15 Se avsnitt 5 Referenser med hänvisning till Riksrevisionens rapport. 

16 Se avsnitt 5 Referenser med länk till myndighetens hemsida om IPM.  
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Tema Utställningsteknik 

Arbete pågår att utveckla området inom ramen för Kulturarvscentrum. 

Myndigheten har inte fastställt FoU-behoven utan beskriver att det behövs 

praktiknära teknik- och metodutveckling för hållbara, flexibla och tillgängliga 

utställningar. Se aktivitetsplanen för år 2019 för avdelningen för KV. 

Tema Utveckling av CEN/SIS standarder 

Myndigheten leder det svenska arbetet i den tekniska kommittén ”Bevarande av 

kulturarv” och ingår i det europeiska standardiseringsarbetet (CEN-kommittéer), 

se aktivitetsplanen år 2019 för avdelningen KV. Hitintills har drygt 35 standarder 

utvecklats samt att myndigheten har friköpt de färdiga standarderna till stöd för den 

breda gruppen av användare främst inom kulturarvsområdet. Friköpet löper ut år 

2020. Det finns fortsatt FoU-behov dvs behov av utveckla nya standarder inom 

området och det görs vanligtvis i samverkan mellan forskare, näringsliv och 

myndigheter. Inom området pågår utveckling av en europeisk standard för 

undersökning av arkitekturbundna ytskikt. Det sker på europeisk nivå och under 

ledning av myndigheten, se aktivitetsplanen år 2019 för KV. 

Tema Digital förmedling 

Arbete pågår att förmedla och testa digitala verktyg i lärande processer tillsammans 

med museer inom ramen för Kulturarvscentrum. Se aktivitetsplanen år 2019 för 

avdelningen I. Avdelningen samverkar med avdelningarna AB och KV. 

Myndigheten har inte fastställt FoU-behoven, men det är mycket troligt att sådana 

finns inom något år.  

Tema Publikt arbete – museer, besöksmål m.fl. 

Museerna och även myndighetens besöksmål intresserar sig för ett relativt nytt 

område som handlar om de s k immersiva teknikerna (3D, VR m.fl.). De vill 

använda dessa verktyg för att fördjupa och vidga berättelserna om samlingar och 

kulturmiljöer samt för att hitta nya sätt att tillgängliggöra dessa. Några aktiviteter 

finns med i aktivitetsplanerna år 2019 för avdelningarna AB, I, KV. Här finns 

troligen FoU-behov, men myndigheten har inte sammanställt dessa ännu. Det 

finnas även FoU-behov på sikt om lärprocesser och pedagogik för kulturarv. Idag 

uttrycks behov (ej FoU-behov) av att arbeta med området, se aktivitetsplanerna år 

2019 för avdelningarna AB, I och KV. 

Tema JPICH 

En internationell konferens ”Kulturarv och migration – nya metoder och historiska 

sammanhang” anordnades i maj år 2019 av myndigheten. Omkring 75 deltagare 

kom till tvådagars-konferensen som är en del i en europeisk aktivitet inom JPICH 

(Joint Programming Initative on Cultural Heritage and Global Change). 
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Konferensen syfte var ”att synliggöra och vidareutveckla relationer mellan 

kulturarv och migration – från nya metoder i lokalt kulturarvsarbete till historiska 

och globala sammanhang”. Se aktivitetsplanen år 2019 för Staben. 

Tema Forskningsinfrastruktur 

Heritage Science (HS)– ett nytt forskningsområde som handlar om 

forskningsinfrastrukturer etableras nu även i Sverige och drivs av myndigheten. 

Inom området pågår arbete med museer och universitet m.fl. i Sverige och även 

internationellt. Myndigheten har även inlett samarbete med de mer avancerade 

forskningsinfrastrukturer som anläggningarna MAX IV och ESS via Lunds 

universitet. En workshop kommer att anordnas år 2019. Myndigheten kommer att 

medverka i en EU-ansökan inom ramprogrammet betr. IPERION HS samt delta i 

utvecklingen av ERIHS-ERIC. Myndigheten diskuterar Heritage Science med 

Vetenskapsrådet (VR) och tar i år fram underlag inför kommande 

behovsinventering år 2020 till VR. Myndigheten har även lyft fram behoven i 

budgetunderlaget till regeringen. Detta beskrivs i aktivitetsplanen år 2019 för 

avdelningen KV och har beretts med Staben, I avdelningen och A avdelningen.  

Digitalisering. Det finns ett stort behov av att utveckla infrastruktur för data och 

metadata inom hela kulturarvsområdet och erbjuda plattformar samt tillgängliggöra 

ännu mer information och data i öppna format. Detta för att de som arbetar med 

kulturarv och även forskare ska kunna ta del av dem. Forskare från en mängd olika 

områden kan använda dem i forskning för kulturarvet och även inom annan 

forskning exempelvis speldesign och samhällsbyggande.  

Det finns även behov av att fortsätta utveckla den digital plattform Evighetsrunor 

som inhämtar både kulturmiljödata och information från arkivsamlingar i 

exempelvis ATA och externa källor från Uppsala Universitet.  

Den nationella infrastrukturerna som myndigheten ansvarar för och därmed 

förvaltar och utvecklar är även dataregister som exempelvis Kulturmiljöregistret 

och Bebyggelseregistret. Se aktivitetsplanering år 2019 för I avdelningen. Dessa 

databaser och register med öppna data är även intressanta att ha tillgång till för 

FoU.  

Arbete med en digitaliseringsprocess för myndighetens arkivsamlingar pågår och 

inom det arbetet utförs en pilot – att digitalisera den ikonologiska samlingen från 

Historiska museet i Lunds universitet. Det sker inom ett externt projekt med stöd 

från Vetenskapsrådet. Myndigheten ska preparera m.m. det digitala materialet med 

egen finansiering, medan forskning och digitalisering (KMC, Riksarkivet) sker 

externt och med medel från VR.  Se aktivitetsplan år 2019 för avdelningen AB.  

Myndigheten har endast delvis analyserat FoU-behovet för digitalisering. 
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Arkiv och bibliotek – Kungl. Vitterhetensbiblioteket liksom ATA är viktiga 

forskningsinfrastrukturer på myndigheten. Det är stort fokus generellt på ABM-

sektorn (arkiv, bibliotek, museer) att digitalisera arkivmaterial och samlingar av 

olika slag. Mycket är idag analogt, men behöver även bli digitalt. Det handlar dels 

om massdigitalisering av text dels digitalisering i samband med olika 

forskningsprojekt som erhåller extern finansiering. Myndigheten har inte 

sammanställt FoU-behoven inom området och dessa behov diskuteras än så länge 

inte inom Digisam.17 

Kulturarvslaboratoriet. Det är en redan befintlig nationell forskningsinfrastruktur 

inom myndigheten för främst naturvetenskapliga analyser. Laboratoriet har riktas 

till museerna och deras FoU-behov, men breddas genom satsningen på Heritage 

Science. Det är i fortsatt behov av förvaltning (drift, underhåll) och utveckling med 

uppgradering och investeringar. 

Utställningsverkstaden. Den är en liten utvecklingsmiljö med behov av utveckling 

och investeringar, enligt aktivitetsplanen år 2019 för avdelningen KV. Under året 

ska den bli mer etablerad för utvecklings- och innovationsprojekt, 

myndighetsgemensamma aktiviteter och Kulturarvsinkubatorn, se även 

aktivitetsplanen år 2019 för Informationsavdelningen. Kan troligen inte benämnas 

en forskningsinfrastruktur. 

  

                                                      

17 Se avsnitt 5 Referenser med hänvisning till Vetenskapsrådet forskningsöversikt och särskilt bilagan. 
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3. Reflektioner från intervjuerna  

 Metod och urval av intervjupersoner 

Syftet med intervjuerna var att samla in fakta och inspel om pågående FoU-

verksamhet inom myndigheten och förankra arbetet med att utveckla en FoU-

strategi för myndigheten. 

Vid intervjuerna har samtal förts om sju delområden. En sammanfattning av 

respektive intervju har sammanställts och intervjupersonerna har läst och lämnat 

skriftliga synpunkter. Intervjumaterialet är arbetsmaterial och ingår inte i 

rapporten. Utredaren har haft återkommande och fördjupande samtal med några av 

medarbetare och chefer. För dessa har inte en intervju utförts. Kortare intervjuer 

har även förts med tre personer eftersom de ansåg att de endast hade att tillföra 

inspel för vissa delområden.  

Urval av intervjupersoner har gjorts i dialog med beställaren stabschefen. Totalt har 

drygt 20 st. nyckelpersoner, medarbetare och chefer inom myndigheten, 

verksamma inom med FoU-verksamhet  intervjuats. Omkring hälften av dem var 

chefer.  Personer på alla avdelningar förutom Administrativa avdelningen 

intervjuades. Se figur 1 med antal intervjupersoner per avdelning.  

 

Figur 1. Antal intervjupersoner per avdelning. D= Digisam, S=Staben, 

KV=Kulturvård, KM=Kulturmiljö, I= Information, AB= Arkiv och Bibliotek, A= 

Administration. 
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 Begrepp och förståelse av FoU 

Reflektioner: 

- De flesta som intervjuades kände ganska väl till begreppen inom forskning 

och utveckling, men att vi redan använder SCB:s definitioner var nästan 

okänt. 

- Internt myndigheten behöver vi en gemensam begreppsvärld. Begrepp är 

något det internt ägnas tid till att diskutera, men det behöv begrepp som är 

definierade, beslutade och kända. Att använda SCB:s definitioner inom 

FoU ansåg de allra flesta som rimligt.  

- De flesta med egen erfarenhet av FoU-arbete har god till mycket god 

förståelse för vad FoU är och lyfter fram hur viktigt det är för 

samhällsutmaningarna och det stora behovet av ny kunskapsuppbyggnad. 

Dock har flera av cheferna med ansvar för myndighetens FoU-verksamhet 

låg kännedom om FoU. 

 FoU-anslaget och FoU-programmet 

Reflektioner:  

- Alla som intervjuades var positiva till ett FoU-program och uttryckte att 

ett sådant program behövs. 

- Förändringen av organisation med FoU-anslaget/FoU-programmet har 

försenats dock pågått i ungefär två år. Det finns en osäkerhet om roller 

och ansvar samt arbetsprocesser. Den befintliga organisationen är sårbar 

eftersom det är mycket få personer som arbetar med anslaget/programmet. 

- I intervjuerna framkom att den strategiska/vetenskapliga gruppen fasats ut 

utan att en ny extern grupp tillsatts.  En vetenskaplig grupp behövs och  

rätt sammansatt ger den vetenskaplig tyngd och stadga till arbetet med 

FoU-programmet inkl. utlysningar.  

- De som arbetar aktivt med FoU-programmet är kunniga, men de flesta 

andra medarbetare och chefer som intervjuades hade låg kännedom om 

programmets mål och innehåll. Det är tydligt att FoU-programmet är en 

sidoverksamhet nästan helt skild från annan FoU-verksamhet inom 

myndigheten.  

- Det var okänt att det finns en strategisk relation mellan myndighetens 

FoU-program och den strategiska forskningsagendan JPICH. Över-

huvudtaget är det låg kännedom om EU:s forskningssystem. 
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- Många av dem som intervjuades sa att FoU-programmet inte heller är så 

känt externt bland våra prioriterade målgrupper.  

- FoU-programmet följer den plan och de riktlinjer som lades fast för flera 

år sedan. Ambitionsnivån är stor – både vad gäller innehåll och form. Det 

har hänt en hel del sedan dess och ett strategiskt omtag behövs för att 

inordna programmet i det svenska forskningssystemet.  

- En extern utvärdering av FoU-programmen har nedprioriterats under åren 

och inte alls utförts, vilket är anmärkningsvärt. Intern uppföljning sker. 

- Kostnaden för att hantera FoU-anslaget/programmet var år 2018 minst 10 

% av FoU-anslaget och uppskattningsvis 2,3 mkr. Då inkluderas 

avdelningarnas arbete med beredning och relevansgranskning samt 

stabens strategiska arbete. Detta är en alltför hög intern kostnad.  

 Forskningsinfrastruktur 

Reflektion: 

- Det är först på senare år flera medarbetare och chefer inom myndigheten 

börjat tala om utveckling av forskningsinfrastruktur och inte bara 

infrastruktur. En av de intervjuade beskrev hur han för flera år sedan lyfte 

fram behov av forskningsinfrastruktur inom digitalisering.  

- En enhet (Teknik och Vetenskap) har under två år systematiskt byggt upp 

en extern nod (Heritage Science Sverige) som kan utvecklas till att bli en 

forskningsinfrastruktur för forskare inom kulturarvsområdet med koppling 

till EU där detta redan finns. En annan enhet (Biblioteket) vill gärna 

bredda sin forskningsinfrastruktur framkom det vid intervjuerna. 

Forskningsinfrastruktur är en FoU-verksamhet som är ett viktigt område 

för myndigheten att verka inom.  

- Det behövs troligen externa resurser till myndigheten för att utveckla och 

förvalta forskningsinfrastrukturer. 
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 Samarbete och samverkan 

Reflektioner: 

- Kulturarvscentrum är inte så väl känt inom myndigheten. Många av de 

intervjuade frågar sig vad det är och vad som pågår. Behov finns att 

beskriva och informera om verksamheten internt och troligen externt. 

- Ett gott internt samarbete finns inom Kulturarvscentrum med chefer och 

medarbetare från flera enheter från avdelningarna AB, I och KV. 

- Strategisk samverkan med externa forskningsfinansiärer i Sverige och 

inom EU är viktigt. Det framkom vid intervjuerna att det utförs idag av få 

representanter från myndigheten och i liten utsträckning. Reflektionen är 

att samverkan behöver öka och långsiktiga relationer skapas. Det är 

viktigt för framtiden om myndigheten vill öka FoU-finansieringen.  

 Resultatförmedling och FoU-kommunikation 

- Vid flera intervjuer beskrevs det som en utmaning att myndigheten inte mer 

aktivt arbetar med resultatförmedling och forskningskommunikation av 

hela myndighetens FoU-verksamhet. Reflektionen handlar om att 

kommunikationen och förmedlingen mer eller mindre utgår från varje 

projekt. Här finns en potential för myndigheten och det finns behov av 

strategisk och samordnad FoU-kommunikation.   

- Det finns behov av fler kunskapssammanställningar/FoU-översikter och 

synteser inom för flera områden som berör myndighetens FoU-verksamhet. 

De prioriterade målgrupperna har små möjligheter att ta fram sådana. 

- Projekt som finansieras med FoU-anslaget är behovsstyrda och det är av 

största vikt att resultaten publiceras snabbt, så att användarna inom 

kulturarvsområdet kan nyttja den nya kunskapen. Här finns mer att göra. 

- Under intervjuerna beskrevs att enheterna anordna forskningskonferenser, 

FoU-seminarier och workshoppar både i Sverige och internationellt. Detta 

är särskilt krävande på internationell nivå. Reflektionen handlar om att det 

krävs god framförhållning och samplanering, för att undvika 

dubbelbokningar med andra aktiviteter och ekonomisk budget inklusive 

riskpengar samt tillgänglig arbetstid för att anordna konferenser e.d. med 

kvalitet. Det behövs även särskilda kompetenser inkl. juridisk kompetens 

och är ett teamarbete. Myndigheten har en del erfarenheter och bör bättre 

ta tillvara dessa inför framtiden.  
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 Andra reflektioner  

Reflektion: 

- Det finns en grupp medarbetare och chefer med hög utbildning och 

gedigen erfarenhet av FoU-verksamhet anställda inom myndigheten. 

Omkring 20 st. är disputerade forskare eller docenter varav två arbetar 

som forskare och två är chefer inom myndigheten. Reflektionen är att detta 

är en relativt dold kompetens och resurs för myndigheten.  

- Medarbetare och chefer inom FoU-verksamheten har vanligtvis ett 

intressant nätverk. Nätverk som är till direkt nytta i FoU-verksamheten, 

men som även kan vara av intresse för annan verksamhet inom 

myndigheten exempelvis vid rekrytering av ny personal och när nya 

kontakter behöver anlitas till konferenser eller när olika referensgrupper 

ska tillsätts m.m.  
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4. FoU-verksamheten – nuläge och 
förbättringspotentialer  

 Verksamheten med ett FoU-perspektiv 

Denna genomgång av myndighetens verksamhet har skett med ett tvärgående FoU-

perspektiv, se figur 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Myndighetens fem verksamhetsområden med ett tvärgående perspektiv på 

myndighetens FoU-verksamhet. 

Den statliga utredningen18 om kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid 

statliga myndigheter som redovisades i SOU 2012:20 är fortfarande relevant och 

viktig för myndigheten. Syftet med utredningen var kartlägga den FoU som 

bedrevs vid statliga myndigheter (42 st.) och jämföra myndigheternas metoder för 

kvalitetssäkring med de metoder som används av forskningsråden och andra 

berörda myndigheter. Olika förbättringsförslag redovisades i utredningen. Det 

rekommenderades att det finns ett vetenskapligt råd vid alla berörda myndigheter 

och att myndigheterna regelbundet ska låta externa experter genomföra 

utvärderingar av myndighetens forskningsverksamhet från såväl ett vetenskapligt 

perspektiv som ett relevansperspektiv. Kravet på dessa myndigheter är att 

forskning som bedrivs ska uppnå samma kvalitetskrav som universitet och 

högskolor. Kraven gäller även FoU. Vetenskapsrådet driver sedan några år ett 

sådant nätverk19 som föreslogs i SOU 2012:20 och myndigheten ingår i detta. 

                                                      

18 Se avsnitt 5 Referenser med hänvisning till den statliga utredningen. 

19 Se avsnitt 5 Referenser med hänvisning till Vetenskapsrådets hemsida.  

FoU 
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 FoU-anslaget från Riksantikvarieämbetet  

4.2.1 Nuläge   

Myndigheten fördelar anslaget 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom 

kulturområdet och anslaget är 20 540 tkr per år. Det har inriktats på att förmedla 

medel i enlighet med dels myndighetens femåriga FoU-program20 för kulturarv och 

kulturmiljöer dels till de centrala museernas forskningsbehov om samlingar och 

förmedlande verksamhet. Fördelningen till de centrala museerna bör uppgå till 3,5 

mkr och började förmedlas 1 januari 2018. Medel kan sökas efter en årlig 

projektutlysning och enbart sökas av forskare som disputerat. För medel till de 

centrala museernas forskningsbehov gäller även att forskarna måste vara anställda 

på ett centralt museum. I anvisningar21 till FoU-programmet och i anvisningar22 för 

centrala museer framgår detaljerad information.  

 

 

Figur 3. FoU-bidrag år 2018 – visar procentuell fördelning av antal projekt till 

olika organisationer som därmed är ansvariga mottagare av medel. De kan i sin 

tur ha samarbeten med museer och länsstyrelser m.fl.             

Not) I gruppen övriga (7 %) ingår ideella föreningar.             

Not 2) Riksantikvarieämbetet erhöll 29 % av antalet projekt till flera mindre 

projekt som fick medel sent på året efter omfördelning. Det skiljer sig åt jämfört 

med andra år. 

                                                      

20 Se avsnitt 5 Referenser med hänvisning till Riksantikvarieämbetets externa FoU-program 2017-2020 

21 Se avsnitt 5 Referenser med hänvisningar till anvisningar för sökande till Riksantikvarieämbetets FoU-anslag. 

22 Se avsnitt 5 Referenser med hänvisningar till anvisningar för sökande av Riksantikvarieämbetets FoU-anslag till 

centrala museer,  
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Figur 4. FoU-bidrag år 2018 - visar procentuell fördelningen av medel till olika 

organisationer. Not) Riksantikvarieämbetet fick 6 % av medlen genom främst de 

sent omfördelade medlen. 

De flesta medel från FoU-programmet har genom åren fördelats till universitet och 

högskolor. Få museer och ingen länsstyrelse har sökt bidrag från FoU-programmet 

år 2018. När medel förmedlas till universitet och högskolor så kan medarbetare 

från museer, länsstyrelser, ideella organisation m.fl. ingå i projekten. I FoU-projekt 

som bedrivs av de centrala museerna ingår alltid en forskare från ett central 

museum. Men, även här kan andra forskare och andra professioner från andra 

museer ingå. Dock, görs detta i mycket liten omfattning. Även myndigheten får 

ansöka om medel men det görs vanligen i liten omfattning. 

FoU-programmet innehåller en strategi för området behovsstyrd forskning om 

kulturarv och kulturmiljö. Den strategin är integrerad i programmet och ska inte ses 

som myndighetens strategi för hela myndighetens FoU-verksamhet.  

Det finns två aktuella styrdokument som berör FoU-anslaget dels det femåriga 

FoU-programmet för kulturarv och kulturmiljö 2017-2021 dels en PM23 som 

myndigheten tagit fram för anslaget till de centrala museernas forsknings-behov 

och som följer regeringens styrning i Kulturarvspropositionen.  

FoU-programmet för kulturarv och kulturmiljö består av fyra tematiska satsningar 

och 15 delområden: 

1. Kulturarv och hållbar utveckling,  

2. Samverkan och dialog,  

3. Hållbart bevarande och förvaltning,  

4. Kulturarvsarbetets förutsättningar. 

                                                      

23 Se avsnitt 5 Referenser med hänvisning till Föredragnings-PM. 
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Beträffande FoU-programmet så sker årliga utlysningar i maj/juni. Vad som kan 

sökas varierar år från år beroende på projektportfölj och kvarstående ekonomiskt 

utrymme. Följande projekttyper kan ingå: 

1. Forsknings- och utvecklingsprojekt  

2. Fortsättningsprojekt 

3. Nätverksarbete, utbildningsutveckling och seminarier 

4. Förstudier 

 

Beträffande FoU-anslag till centrala museer så sker även årliga utlysningar i 

maj/juni, (såvida inte det ekonomiska utrymmet är uppbundet), och två olika 

projekttyper kan sökas: 

1. Forsknings- och utvecklingsprojekt 

2. Nätverk och konferenser 

 

Tidigare ingick en extern strategisk grupp, att likna vid ett vetenskapligt råd, i 

arbetet med FoU-programmet för att stötta myndigheten i arbetet med programmet. 

Det har ändrats de två senaste åren på myndighetens initiativ.  

Hanteringen kostar minst 10 % av FoU-anslaget  

Riksantikvarieämbetets FoU-anslag är drygt 20,5 mkr per år och ger få skal- eller 

volymfördelar jämfört med anslagen som forskningsråden m.fl. har att fördela. 

Inom myndigheten hanteras ca 70 st. projektansökningar inkl. 

fortsättningsprojekten per år och ca 30 projekt per år beviljas bidrag. Det 

tillkommer några projekt som myndigheten ansöker om. Den hanteringen inklusive 

visst strategiskt arbete kostade år 2018 lågt räknat minst 10 % av anslaget. 

Beräkningarna är utförda med uppgifter främst från årsredovisningarna från år 

2012 till och med år 2018 och har kompletterats med ytterligare information från 

Kulturmiljöavdelningen, se tabell 3.  

Kostnader för den interna arbetsinsatsen som består av strategiskt arbete och 

administrativt arbete får bekostas av FoU-anslaget och uppgick år 2018 till 

1 918tkr, se årsredovisningen. I beloppet ingår även hantering av de redan 

beslutade projekten som kan variera i projekttid och intern arbetstid. (Därtill 

tillkommer 200 tkr för forskningskommunikation som är projektkostnader, men 

visas som en intern kostnad i årsredovisningen). Det strategiskt arbetet utförs av en 

senior utredare från staben på ca en halvtid. Därtill tillkommer internt arbetet på 

myndighetens avdelningar med beredningsmöten, förankring på avdelningarna och 

relevansbedömningar av projektansökningar – totalt minst 1000 timmar per år. 

Även gruppen med avdelningschefer förväntas delta i beredningen av 

projektansökningarna på en strategisk nivå.  Uppskattningsvis var kostnaderna år 

2018 minst ca 2,3 mkr för det interna arbetet att förmedla drygt 20,5 mkr i FoU-

anslag.  

Inga nyckeltal har redovisats för FoU-anslaget/programmet över åren. Exempel på 

olika nyckeltal och deras fördelning över åren 2012-2018 ges i tabell 2.  Det mest 
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intressanta nyckeltalet är nyckeltal A dvs hur många % av FoU-anslaget som åtgår 

per år i form av interna arbetskostnader (strategiskt arbete och administration). 

Även nyckeltal B är intressant dvs hur många av projektansökningarna som 

beviljas i förhållande till inkomna projektansökningarna. Detta är exempel på 

nyckeltal över tid för att få en indikation. OBS! Detaljerade beräkningar av 

nyckeltalen kan behöva göras och det är även intressant att ta fram jämförande 

nyckeltal med andra myndigheter. 

Tabell 2. Exempel på nyckeltal för hanteringen av FoU-programmet (källa: främst 

uppgifter i årsredovisningarna). OBS! Mer detaljerade beräkningar bör göras. 

 

Nyckeltal A = % av FoU-anslaget som används till strategiskt och internt arbetet 

exklusive arbetet på avdelningarna per år  

  

Nyckeltal B = % beviljade projektansökningar per år i förhållande till antal 

inkomna projektansökningar samma år. (OBS! inkomna projektansökningar 

innehåller fortsättningsansökningar). 

 
(tkr) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bidrag 
beviljat 

13 019 12 996 13 407 13 674 13 935 16 033 20 540 

Interna 
kostnader 

  1 960   1 700   1 801   2 249   1 960  (1 696*) 
   2 004 

 (1 918*) 
  2 116 

Nyckeltal A 15,0 % 13,1 % 13,4% 16,4% 14,1 % 12,5 % 10,3% 

        

Antal 
beviljade-
projekt** 

35 33 32 30 26 27 32 

Antal sökta 
projekt 

81 86 72 66 61 69 38 

Nyckeltal B 43 % 38 % 44 % 45 % 43 % 39 % 84 % *** 
 

*) Strategiskt arbete och administration. Forskningskommunikation 308 tkr (2017) respektive 198 tkr 

(2018) har lagts till för åren 2017 respektive 2018. Om dessa kostnader tillförs den interna kostnaden 

blir den kostnaden i tabellen mer jämförbar med de tidigare åren (2012-2016) och nyckeltalet mera 

jämförbart över en längre tidsserie. Se årsredovisningen. Dock, är det lämpligare att tillföra de interna 

kostnaderna för avdelningarnas beredningsarbete än att ta med kostnader för forsknings-

kommunikation som egentligen är en projektkostnad.  

 

**) Exklusive projekt för forskningskommunikation åren 2017-2018. 

 

***) De flesta projektansökningar för sista året gäller en längre projekttid. 

 

För detaljerad information, se årsredovisningarna 2012-2018 respektive FoU-katalogen. 

Förtydliganden vad gäller bidragen i tabell 3:  

- bidrag till projekt Storslagen fjällmiljö ingår i år 2016,  

- bidrag till JPI-projekt ingår i åren 2015-2018,  

- bidrag till uppdrag ingår i åren 2017-2018, 

- bidrag till centrala museer ingår från och med år 2018.  

- bidrag från andra finansiärer och återbetalningar avräknats totala summa bidrag för åren 

2017-2018. 
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4.2.2 Förbättringspotentialer 

1) Ett FoU-program är viktigt för det ger myndigheten trovärdighet i dess 

egenskap av forskningsfinansiär och som nationell myndighet med ansvar 

för kulturarvet. FoU-programmet behöver förbättras i flera avseenden. Se 

även 2), 3), 4). 

a) Idag beskrivs en strategi integrerat i FoU-programmet. Strategin behöver 

särskiljas från programmet. Myndigheten behöver utarbeta en FoU-

strategi som relatera till myndighetens hela verksamhet och prioriterade 

FoU-behov samt även till relevanta EU forskningsprogram m.fl. 

b) Idag är programmet mycket omfattande till innehåll och projektformer. 

Det bör bli mer fokuserat på färre men högt prioriterade FoU-områden 

samt ha färre projektformer. Det bör även i högre grad tillse att museer 

enskilt eller i samverkan med universitet och högskolor kan ansöka om 

medel till FoU-projekt. 

c) Effektivisera hanteringen av FoU-anslaget/programmet med mål att 

minska den interna arbetskostnaden till hälften med bibehållen kvalitet. 

d) Roller och ansvar måste tydliggöras för de medarbetare och chefer som 

arbetar med FoU-anslaget/FoU-programmet. Skilj mellan det operativa 

arbetet (främst att hantera ett beslutat FoU-program, beslutade 

utlysningar och handläggning av bidrag/medel till projekt) från det 

strategiska arbetet (främst att leda utveckling av ett nytt FoU-program, 

utse vetenskapliga bedömare, tillsätta ett vetenskapligt råd och genomföra 

strategiska FoU-möten).  Det är viktigt med integritet och tydliga 

beslutsvägar samt att se till att jäv eller misstanke om jäv inte uppkommer.  

2) Generellt - följ rekommendationerna som ges i SOU 2012:20.  

a. Det har inte utförts någon extern utvärdering av något av 

myndighetens FoU-program. Det är därför mycket viktigt att inför 

nästa FoU-program utföra dels en extern utvärdering av 

programmet. 

b. Tillsätt ett vetenskapligt råd som referensgrupp och strategiskt 

stöd.   

3) Nästa FoU-program bör utarbetas utifrån resultat från utvärderingarna, 

en analys av myndighetens aktuella FoU-behov och en analys över vilka 

FoU-områden som redan finansieras av andra forskningsfinansiärer. 

Utred lämplig tidsperiod för programmet – 3 år eller 6 år. 

4) Se till att FoU-programmet blir bättre integrerat i myndighetens hela FoU-

verksamhet och mera känt både internt och externt. Resultatförmedling bör 

kunna ske i samarbete med avdelningarna som är verksamma inom FoU. 
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 Ny kunskap behövs för att utföra 
myndighetens uppdrag 

4.3.1 Nuläge 

Myndigheten och aktörerna inom kulturarvsområdet är i behov av ny kunskap som 

kan omsättas till praxis för att klara av sina uppdrag inom flera enskilda och 

tvärsektoriella områden. Ny kunskap behövs för att bidra med lösningar till de 

utmaningar som finns för att bevara, använda och utveckla kulturarvet samt för att 

bidra till att lösa samhällets stora utmaningar. Det är särskilt viktigt för områden 

där kulturarvet identifierats som en positiv kraft och olika aktörerna inklusive 

forskare efterfrågas. I Vetenskapsrådets Forskningsöversikt 2019 - Humaniora och 

samhällsvetenskap lyfts detta fram, se rapportens del A.  

Det är viktigt att förstå relationen mellan utbildning – forskning/FoU – innovation 

och vad de ska leverera för resultat och nyttor. Det är en grundförutsättning att 

förstå vad begreppen står för och innebär, se del A av rapporten. På senare år har 

myndigheten fokuserat mycket på utveckling och delvis på utbildning. Forskning 

har endast till en mindre del utförts inom myndigheten. En stor del av FoU-

verksamheten handlar om att utveckla och tillgängliggöra forskningsinfrastruktur 

exempelvis forskningsbibliotek och kulturarvslaboratorium samt en del om att 

utföra FoU-projekt med mål att utveckla gemensamma metoder och ny kunskap för 

kulturarvsområdet. Inom myndigheten pågår även ett lärande om innovation och 

innovativa metoder för verksamhetsutveckling samt att det pågår en satsning på en 

kulturarvsinkubatorn.  

                       FoU 

 

 

 

 

                    UTBILDNING  INNOVATION 

Figur 5. Det finns relationer mellan utbildning, forskning/FoU och innovation.  

Utmaningarna är vanligtvis dubbelbottnade och relaterar till varandra, vilket gör att 

de är komplicerade. Det krävs många olika kompetenser som samarbetar från 

akademien, det offentliga och näringslivet. Flera forskningsråd i Sverige och även 

inom EU:s ramprogram lyfter fram behovet av mera forskning inom humaniora 

och samhällsvetenskap. Forskning om kulturarv tillhör till stor delar de 
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vetenskaperna. På senare år har de naturvetenskapliga och tekniska vetenskaperna 

ökat inom forskning för kulturarv med banbrytande resultat. Det gäller även de 

tvärvetenskapliga samarbeten och resultat som exempelvis redovisades på den 

internationella konferensen World Heritage Science i år 2019.  

4.3.2 Förbättringspotentialer 

1) Ny kunskap behövs till myndighetens kärnverksamhet. Myndigheten bör i 

högre grad beställa ny kunskap i form av FoU-översikter, förstudier och 

kunskapsöversikter m.m. Detta görs i liten utsträckning idag.  

2) För vissa FoU-områden behöver forskning utföras och myndighetens FoU-

program kan riktas till särskilt viktiga FoU-områden. Detta kan göras 

enskilt av myndigheten eller i samarbete med andra organisationer. Idag 

har vi enbart runforskning inom myndigheten, men det kan även finnas 

forskningsbehov inom andra områden. 

3) Myndigheten behöver en mera aktiv och öppen samverkan med olika 

forskargrupper och nätverk, för att kunna ta del av den senaste kunskapen 

för kulturarvet. Kunskapen kan spridas digitalt och även förmedlas genom 

s k tematiska digitala kunskapsbanker. 

4) Ett ökat samarbete och dialog internt inom myndighetens hela FoU-

verksamhet behövs. På så sätt kan pågående FoU-projekt bli mer kända 

och resultat snabbare komma till nytta. Det är även viktigt i idéfasen och 

då forskningsansökningar skrivs. 

5) Öka samarbetet internt även inom andra delar av FoU-verksamheten. 

Därmed kan arbetet effektiviseras och professionaliseras. Förslag på 

områden:  

a. FoU-bevakning och omvärldsanalys  

b. Information om utlysningar av externa forskningsfinansiärer 

c. Juridik och avtal 

d. Anordnande av FoU-konferenser och seminarier/workshop 

 

6) Ny kunskap för kulturarvet behöver transformeras till praxis och förmedlas 

till aktörer inom kulturarvsområde. Utöver förmedling bör någon form av 

utbildning ges. Det finns goda exempel bland annat nu senast inom DAP. 

Myndigheten bör lära av det och säkerställa att ny kunskap snabbare blir 

till nytta för de prioriterade målgrupperna. 
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 Strategisk samverkan i Sverige och EU 

4.4.1 Nuläge 

Det pågående FoU-programmet för kulturarv och kulturmiljö utgör en samlad 

strategi för kunskapsuppbyggnad inom området, se förordet i programmet. Den 

FoU som efterfrågas i programmet är behovsstyrd och baseras på de fyra tematiska 

områdena med 15 st. delområden. Programmet har en mycket bred inriktning både 

till innehåll och form – forskare kan söka projekt inom fem olika format 

(förstudier, FoU-projekt, nätverk m.m.) 

I dialoger med museer och universitet/högskolor samt internt myndigheten 

framkommer att FoU-behoven inom kulturarvsområdet är stora och programmets 

finansiering bedöms endast kunna motsvara en del av behoven. En delstrategi inom 

FoU-programmet, dock ej specifikt beskriven av myndigheten utan mer en praxis, 

är att främst satsa på många projekt. Projekten är vanligen relativt begränsade i tid 

och medel. Myndigheten kan även nyttja medel för uppdragsforskning, vilket sker i 

liten omfattning. Större strategiska satsningar som att bygga upp forskningsmiljöer 

är möjligt enligt FoU-programmet, men har inte gjorts. Detta bör utforskas närmare 

eftersom det är just mer robusta och högkvalitativa forskningsmiljöer som behövs 

för att kunna komma ifråga hos forskningsråden. 

Några få strategiska samarbeten med andra myndigheter och externa 

forskningsfinansiärer har genomförts de senaste åren med bland andra 

Naturvårdsverket om utlysningen Storslagen fjällmiljö, Vetenskapsrådet 

beträffande främst JPI/EU och nu senast år 2018 med Formas om den 10-åriga 

Strategiska agendan för det nationella forskningsprogrammet för hållbart 

samhällsbyggande. Myndigheten har samtal med flera forskningsfinansiärer om 

forskningsinfrastrukturer för digitalisering främst Riksbankens Jubileumsfond, 

Vetenskapsrådet, Kungl. Vitterhetsakademien. Dessutom förs samtal med 

Vetenskapsrådet om forskningsinfrastruktur för Heritage Science.  

Myndigheten har samverkan även med andra FoU-myndigheter genom medverkan 

i Vetenskapsrådet nätverk för de 60 s k forskande myndigheterna i Sverige.  

Avdelningarna främst KV har sedan många år strategisk samverkan med 

Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Riksbankens Jubileumsfond, Kungl. 

Vitterhetsakademien och de senaste åren även Vetenskapsrådet. Avdelningen AB 

har strategisk samverkan med Kungl. Vitterhetsakademien främst genom att AB 

ansvarar för deras forskningsbibliotek. AB deltar även i två forskningsprojekt 

varav ett beviljats medel från Vetenskapsrådet. Under det senaste året har även 

medarbetare och enhetschefer från avdelningarna AB och I representerat 

sinaavdelningar och fört diskussioner om digitalisering med Riksbankens 

Jubileumsfond och Vetenskapsrådet. Även Digisam har varit representerad.  
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Staben och avdelningen KV har även kontakter och ingår i några arbetsgrupper 

inom EU:s ramprogram Horisont 2020. Informationsavdelningen har samverkan 

med bland andra Europeana – en organisation som driver en omfattande digital 

plattform för kulturarvet. De mikrofinansierar även forskning inom digital 

humaniora. 

Myndigheten har kontakt och samarbeten med forskare på flera universitet och 

högskolor samt museer m.fl. i Sverige och internationellt. Det kan handla om 

samarbeten i FoU-projekt, att forskare och deras studenter besöker myndigheten, 

att forskare anlitas för att ge föredrag eller att de deltar på myndighetens 

konferenser, forum och nätverk. Det kan även ske när myndigheten anlitar forskare 

för att representera myndigheten inom EU eller delta i myndighetens referens-

grupper till FoU-projekt samt att forskare anlitas som vetenskapliga bedömare av 

projektansökningar till FoU-programmet. I samband med bildandet av forum för 

Heritage Science Sverige (HSS) har även en samverkansgrupp bildats. Det har 

inneburit ökad strategisk samverkan med flera universitet, högskolor, museer och 

RISE – det svenska forskningsinstitutet. Ett resultat är att RISE åtagit sig att vara 

värd för nästa Heritage Science Forum i 3-4 december i år i Göteborg. 

4.4.2 Förbättringspotentialer 

1) En mer långsiktig strategisk samverkan med och ev. överenskommelser kan 

och bör göras med andra svenska forskningsfinansiärer. Flera goda 

exempel finns och en sådan samverkan är till stor nytta för kulturarvet.   

2) Myndigheten är involverad till en mycket begränsad del inom EU:s 

forskningssystem. Myndigheten bör på sikt utarbeta en FoU-strategi som 

innehåller en linje för ökad strategisk samverkan inom EU:s 

forskningssystem och det kommande ramprogrammet Horisont Europa år 

2021-2027. Det senare förväntas innebära stora möjligheter för 

forskningsfinansiering för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 

inkl. kulturarvet samt för forskningsinfrastruktur.  

3) Arbetstid för forskningsanalytiskt och strategiskt arbete har minskat 

mycket under de två senaste åren inom myndigheten. Mindre tid och byte 

av representanter för extern FoU-samverkan påverkar direkt det 

strategiska arbetet med forskningsfinansiärerna både i Sverige och EU.  

4) Myndigheten behöver öka kompetensen om EU:s forskningssystem, för att 

kunna agera och vara en kunnig representant för forskning om kulturarv. 

Myndighetens målgrupper efterfrågar information och stöd inom området. 

5) Myndigheten bör även förbättra beredskapen för att svara på remisser 

exempelvis den nya Forsknings- och innovationspropositionen som väntas 

år 2019/2020. 
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 FoU-verksamheten – mer eller mindre synlig 
i myndigheten 

4.5.1 Nuläge  

FoU-verksamheten som pågår inom myndigheten har varit svårt att finna i 

myndighetens system och särskilt när det gäller att inhämta mer detaljerad 

information om projekt m.m. Viss verksamhet är exemplarisk och det gäller FoU-

anslaget/FoU-programmet där det finns en databas med alla projekt som beviljats 

medel från år 2001 och statistik för ekonomi m.m. 

 

På översiktlig nivå är FoU-verksamheten ibland tydligt beskriven i avdelningarnas 

aktivitetsplaner. På aktivitetsnivå, där projekt vanligtvis omnämns beskrivs dessa 

mycket kortfattat. För att ta reda på mera om de planerade projekten så blir det 

svårare eftersom de vanligtvis saknar projektnamn eller någon identifikation 

exempelvis om de är FoU-projekt. Utredaren har fått kontaktat enhetschef och 

medarbetare för att höra efter om projekten är FoU-projekt och för att få mer 

information.  

 

Det kan konstateras att myndigheten inte har någon gemensam projektdatabas eller 

gemensam åtkomst till avdelningarnas dokument. De flesta avdelningar har sin 

egen struktur för information om pågående verksamhet (aktiviteter, projekt, 

uppdrag och ärenden). Projekten, även FoU-projekt, arkiveras vanligen i Platina 

efter det att de är utförda och klara. Platina är mer av ett ärendesystem än en 

projektdatabas. I några fall finns projekten på wiki – en projektplattform som 

nyttjas av några enheter inom myndigheten och är inofficiell, Den externa 

informationen på hemsidan om pågående projekt kan förbättras.  

 

Sammanfattningsvis så pågår en hel del FoU-verksamhet av olika karaktär inom 

myndigheten. För viss FoU-verksamhet finns uppgifter om hur mycket arbetstid 

som planerats och till vilka kostnader, men det mycket svårt att ta del av dessa 

uppgifter. En kvalificerad uppskattning är att det inom myndighetens FoU-

verksamhet ryms  

- en del forskning som utförs av ca 2 heltidsanställda forskare, 

- flera delar forskning och utveckling (FoU) som utförs främst inom 

Kulturarvscentrum,  

- flera delar av annan FoU-verksamhet exempelvis hantering av FoU-

anslaget/programmet och strategisk samordning/samverkan, 

- flera delar av forskningsinfrastruktur (kulturarvslaboratoriet, arkiv, 

forskningsbiblioteket, forskningsbara datamängder i olika databaser, 

register och digitala plattformar), 

- en del forskarstöd och service som utförs av avdelningen AB. 
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4.5.2 Förbättringspotentialer 

 

1) Myndigheten behöver ha en bättre helhetsbild över pågående FoU-

verksamhet för att kunna planera, prioritera, styra och följa upp. I större 

utsträckning behöver myndigheten veta vad som sker inom hela FoU-

verksamheten och till vilken kostnad. Idag saknas en hel del information 

eller så finns den, men är svåråtkomlig. Det handlar om planerad/nedlagd 

arbetstid, arbetskostnad, externa omkostnader, en projektidentifikation så 

att myndigheten vet om vi har pågående FoU-projekt eller andra FoU-

aktiviteter, samarbetspartner m.m.  

 

2) Myndigheten lämnar statistik till SCB för utfört FoU-arbete vartannat år 

Här behöver myndigheten förbättra sin uppföljning, se 1). 

 

3) Att ha en inofficiell projektdatabas (wiki) skapar osäkerhet och är 

ineffektivt eftersom flera projekt därmed dubbelbokförs. Därutöver har 

myndigheten ytterligare en annan projektdatabas för de FoU-projekt som 

fått medel från FoU-anslaget. En förbättring är att ha en gemensam 

projektdatabas för all verksamhet inom myndigheten och i den identifiera  

alla FoU-projekt.  
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 Resultatförmedling – FoU-resultat 

4.6.1 Nuläge 

Beträffande information om och förmedling av FoU-resultat med medel från FoU-

anslaget, så finns det detaljerad information om myndighetens FoU-anslag24 på 

myndighetens hemsida. Alla beviljade FoU-projekt sedan 2001 är specifikt sökbara 

i FoU-katalogen på hemsidan. Alla projektresultat är öppet redovisade i FoU-

katalogen och myndigheten redovisar omkring fem rapporter årligen i serien ”FoU-

publikationer från Riksantikvarieämbetet”. Under 2018 publicerades fyra rapporter 

i myndighetens serie och 6 rapporter av andra organisationer. I årsredovisningen 

för år 2018 beskrivs den forskningskommunikation som utfördes - två 

workshop/seminarium varav en riktade sig till museer och en var slutredovisning 

av det svenska JPI-bidraget. Dessutom slutredovisades, på en större konferens, de 

projekt som myndigheten och Naturvårdsverket samfinansierat om en Levande 

fjällvärld. Även ett fåtal kortare seminarier anordnas av myndigheten.  

När myndigheten har erhållit finansiering från annat håll har FoU-projekten 

redovisats enligt den finansiärens krav och modell. Se exempelvis projektet 

Evighetsrunor där det framgår på en egen öppen projekthemsida (på 

myndighetens externa hemsida) alla de seminarier, möten, artiklar, rapporter 

m.m. som har förmedlats. Hemsidan har skapats för att alla intresserade, 

forskare och allmänhet samt de som ingår i projektets arbetsgrupper, 

referensgrupp och styrgrupp enkelt ska kunna följa projektet. Dessutom 

publiceras vetenskapliga artiklar, böcker m.m.  

De större FoU-projekten är vanligtvis även redovisade i myndighetens 

årsredovisning och i form av vetenskapliga artiklar m.m. samt på 

forskningskonferenser i Sverige och även internationellt. De är även förmedlade på 

mer publika konferenser som Samlingsforum eller möten runt om i landet som 

anordnas av myndigheten.  Ofta inbjuds de som har utfört projekten av andra 

myndigheter eller universitet m.fl. för att beskriva arbetet och resultaten. 

Tabell med resultatförmedling, se årsredovisning 2018.  

 

 

 

                                                      

24 https://www.raa.se/samhallsutveckling/fou-forskning-och-utveckling/information-om-fou/ 
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4.6.2 Förbättringspotentialer 

1) FoU-verksamhetens alla resultat behöver bli mer kända och fortare  

komma till nytta internt och externt. Idag är mycket okänt om vad som 

pågår inom myndighetens FoU-verksamhet. Många av projekten beskrivs 

när de är klara och ska presenteras på konferenser m.m.  

2) FoU-resultaten behöver bli mer kända och förmedlingen 

professionaliseras. Arbetet med att informera om kommande utlysningar 

och FoU-programmet, resultat från projekten som finansieras med 

myndighetens FoU-anslag samt seminarier och konferenser som anordnas 

behöver öka. Resultaten måste bli mycket mer kända för att kunna göra 

nytta inom kulturarvsområdet. En förbättring vore att anordna en årlig 

FoU-konferens. 

3) Synergier finns mer eller mindre mellan alla verksamsamhetsområden 

eller enheter som arbetar med FoU och samarbetet med resultatförmedling 

behöver öka. Det gäller särskilt Kulturarvscentrum som har mycket FoU-

resultatförmedling och anordnar årligen många workshoppar, seminarier, 

forum och konferenser.  

4) Myndigheten har även en stor mängd äldre intressanta FoU-rapporter, 

kunskapsunderlag m.m. som fortfarande är relevanta för våra målgrupper 

och forskarsamhället. Ett exempel är den sammanställning25 av 

publikationer som var resultatet av FoU-programperioden 2012-2016 i 

vilken det presenterades ett stort antal artiklar av forskare. Under detta 

arbete talade vi om att vi har ”guld” i vårt arkiv och bibliotek som 

behöver aktualiseras och lyftas fram. 

 

 

                                                      

25 Se avsnitt 5 Referenser med hänvisning till Riksantikvarieämbetets FoU-publikation redaktör: Marie Holmström 
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