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Om FoU-anslaget  
Riksantikvarieämbetet tilldelas drygt 20,5 miljoner kronor årligen från anslaget 1:4 Forsknings- och 

utvecklingsinsatser inom kulturområdet, varav den största delen vikts till forskning och utveckling 

inom kulturarv och kulturmiljö.  

Bidraget kan sökas en gång per år. Utlysningen öppnar vanligtvis i månadsskiftet maj/juni och 

stänger i september/oktober. 2023 stänger utlysningen 1 oktober. 

Den årliga utlysningen kan ha särskilda prioriteringar, se Riksantikvarieämbetets hemsida, 

www.raa.se/fou, för information om årets prioriteringar och särskilda krav. 

Projekttyper 

Samtliga ansökningar ska ha sin utgångspunkt i de tre forskningsteman som presenteras i utlysnings-

texten, Kulturarv, krishantering och klimatomställning och Kulturhistoriska värden i bebyggd 

miljö samt Museernas digitala omställning. 

 

FoU-utlysningen för 2023 kan medel sökas för insatser som är ett, två eller treåriga, det vill säga 

sträcker sig över perioden 2023–2025. 

Det går att söka FoU-medel inom tre projekttyper: 

 Nytt forsknings- och utvecklingsprojekt 

Ansökningarna av denna projekttyp ska följa de utpekade fokusområdena och teman som 

gäller för utlysningen för 2023. Vi ser gärna att projekten är tvärvetenskapliga eller 

mångdisciplinära.  

 

 Fortsättningsprojekt 

Behöriga att söka är pågående fleråriga projekt som har tilldelats medel inom ramen för 

FoU-programmet 2017–2021 och FoU-utlysningen 2022. Ett fortsättningsprojekt kan vara 

högst treårigt och en ny ansökan måste göras varje år. Riksantikvarieämbetet kan dock 

redan vid första ansökningstillfället förklara sin avsikt att bidra under samtliga år under 

förutsättning att projektet löper enligt plan och att regeringen tilldelar nödvändigt anslag. 

 Förstudier/kunskapsunderlag 

Denna typ av projekt avser förstudier eller sammanställning av kunskapsunderlag baserade 

på vetenskapliga frågeställningar och metoder där relevanta forskningsresultat och 

faktainsamlingar aggregeras och analyseras för att skapa ett underlag inför framtida 

ansökningar, förvaltning eller hantering i samhällsbyggnadsprocessen. Med förstudie avses 

projekt som kartlägger och beskriver ett behov av en större riktad forskningsinsats. Med 

http://www.raa.se/fou
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kunskapsunderlag avses projekt som gör en faktisk sammanställning och analys av befintlig 

forskning. 

 

 

Villkor för att söka medel 

Vem kan söka? 

Behöriga att söka är forskare med doktorsexamen som är verksamma vid universitet och högskolor, 

museer, forskningsinstitut eller inom kulturarvsområdet. Den sökande ska också vara projektledare 

för projektet med en tjänstgöringsgrad om minst 10 procent av heltid. Projektledaren ska helst vara 

anställd av medelsförvaltaren, om inte Riksantikvarieämbetet och medelsförvaltaren kommer 

överens om annat. Det kan vara aktuella i till exempel utlysningen om Forskare och samlingar. 

 

Doktorander 

Riksantikvarieämbetet finansierar inte forskarutbildning. Forskarstuderande kan dock delta i ett 

projekt och genomföra begränsade forskningsuppgifter. 

Brukarmedverkan 

Riksantikvarieämbetet ger bidrag till tillämpad forskning och kommer därför att prioritera 

brukarmedverkan i projekten. Det innebär att om projektet vänder sig till praktiken, så ska 

representanter för praktiken var med från början, till exempel som samarbetspartners eller som 

deltagare i referensgrupper. På detta sätt kommer projektet direkt till nytta för den målgrupp den är 

avsedd. 

Kostnader som täcks av bidraget 

Det sökta beloppet ska täcka samtliga lönekostnader, inklusive löneförmåner enligt lag och enligt 

de centrala och lokala avtal som gäller hos medelsförvaltaren och dess samarbetsparter. Beloppet 

ska även täcka kostnader för löneökningar, ökade sociala avgifter och lönekostnadspålägg under 

bidragsperioden. Bidraget täcker inte kostnader för mervärdesskatt (moms) om den sökande 

myndigheten, institutionen eller annan organisation är momsregistrerad. Om bidraget från Riksanti-

kvarieämbetet inte täcker hela projektkostnaden ska resterande medel skjutas till genom egen eller 

annan finansiering. 

 

FoU-anslaget ger full täckning för indirekta kostnader (OH-kostnader). Kostnaderna ska specificeras 

per deltagare och institution i ansökan. Indirekta kostnader är det administrativa påslag som de 
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deltagande institutionerna tar ut. Här ingår även datorer, litteratur, utrustning, förbrukningsmaterial, 

kopieringskostnader och liknande. Bidrag för detta kan inte sökas separat. 

 

Tid och medel ska avsättas i projektbudget för informationsinsatser, för medverkan i andras eller 

egna konferenser, seminarier och symposier samt för att producera artiklar, populärvetenskaplig 

sammanfattning och slutrapport. Projektens resultat förväntas redovisas i Riksantikvarieämbetets 

tematiska seminarier riktade till kulturarvssektorn. 

Medfinansiering  

Sökande myndigheter med eget FoU-anslag (1:4) måste bidra med samfinansiering av det sökta 

projektet. 

 

 

Ansökan 
Som underlag för ansökningar gäller den aktuella utlysningstexten. 

Ansökningsförfarandet sker i ett onlinesystem via Riksantikvarieämbetets hemsida: 

www.raa.se/fou. Det finns praktiska anvisningar till varje flik i formuläret. Läs gärna dessa noga 

innan du börjar fylla i formuläret. Du kan logga in och ut och arbeta med din ansökan i 

ansökningssystemet fram till sista ansökningsdag då din ansökan slutregistreras. 

Ansökan skickas in digitalt och behöver inte skrivas under. Observera att ansökan som kommer in 

för sent inte behandlas och att formella brister inte kan kompletteras i efterhand. Endast digitalt 

insänd ansökan är underlag för bedömning. Bilagor eller annat insänt material kommer inte att 

behandlas. 

Personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen 

Ansökan som kommer in till Riksantikvarieämbetet registreras i myndighetens diarium och är 

allmän handling. Inkomna ansökningar kan inte sekretessbeläggas.  

Genom att använda ansökningstjänsten online godkänner den sökande att Riksantikvarieämbetet 

behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Se mer information i 

separat dokument på Riksantikvarieämbetets hemsida: www.raa.se/gdpr/fou 

Information om beviljade bidrag läggs ut i Riksantikvarieämbetets FoU-katalog: http://fou-

anslag.raa.se 

http://www.raa.se/fou
http://www.raa.se/gdpr/fou
http://fou-anslag.raa.se/
http://fou-anslag.raa.se/


Anvisningar för sökande av Riksantikvarieämbetets FoU-anslag  

  

6 

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att se till att FoU-ansökningarna genomgår en 

rättssäker process fram till beslut samt att det råder öppenhet om hur FoU-medlen används. 

Forskningsetik och god forskningssed 

De beviljade projektens medelsförvaltare ansvarar för att forskning som bedrivs med bidrag från 

Riksantikvarieämbetets FoU-anslag bedrivs enligt god forskningssed.  

Projektledaren ska i ansökan redovisa etiska frågor som kan uppstå i samband med projektet och 

redogöra för hur de kommer att behandlas i forskningsarbetet. Redovisningen görs under en särskild 

rubrik ”Etiska överväganden” i ansökan. Se även skriften God forskningssed som kan laddas ner 

från Vetenskapsrådets hemsida. 

Beredning av ansökningar 

Ansökningarna bereds inom Riksantikvarieämbetet med hjälp av en intern beredningsgrupp samt 

interna och externa sakkunniga granskare. Här värderas projektets anknytning till gällande FoU-

utlysning, sökandes kompetens, projektets vetenskapliga kvalitet, projektets bidrag till nyorientering 

för såväl forsknings- som kulturarvsområdet, genomförbarhet i relation till mål och budget, plan för 

forskningskommunikation och projektens relevans för kulturarvsområdet. Stor vikt läggs också vid 

att resultaten sprids inom kulturarvsområdet och universiteten samt till relevanta målgrupper. Vid 

behov prioriteras projekt även baserat på genomförbarhet, spridning och implementering samt 

ekonomisk plan.  

Beredningstiden är cirka tre månader. Under denna period måste de sökande vara beredda att vid 

begäran inkomma med förtydliganden. Beslut tas i regel i slutet av december/början av januari. 

Tidpunkten för beslut är beroende av när regeringen beslutar om anslaget i Riksantikvarieämbetets 

regleringsbrev. Besluten publiceras på Riksantikvarieämbetets hemsida, www.raa.se/fou,. Sökanden 

meddelas även direkt via e-post.  

För granskarna finns särskilda instruktioner för hur jävssituationer och prioriteringar ska behandlas. 

 

Om medel beviljas 
 

Om medel beviljas ställer Riksantikvarieämbetet allmänna och särskilda villkor i sitt beslut som 

reglerar bland annat ekonomiskt ansvar, arbetsgivaransvar samt vetenskaplig avrapportering av 

projektresultat. Medel tilldelas för ett år och får disponeras under det kalenderår för vilket de är 

beviljade. 

https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html
http://www.raa.se/fou
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Beslutskontrakt  

Efter att ett projekt beviljats medel ska ett beslutskontrakt skrivas under och skickas in till Riksanti-

kvarieämbetet. 

Utbetalning av medel  

Beviljade medel betalas ut vid två tillfällen under året. Halva summan betalas ut i början av året 

(februari) och resterande medel betalas ut i slutet av året (november), om inte projektet meddelar 

förändring av budget. En avstämning görs i februari året därpå, då projektet måste styrka att hela 

bidraget använts under föregående år. Om inte hela bidraget använts kommer Riksantikvarieämbetet 

att kräva tillbaka den oförbrukade summan.  

För fleråriga projekt kan Riksantikvarieämbetet förklara sin avsikt att även för kommande budgetår 

bevilja medel för projektet. En sådan avsiktsförklaring gäller endast under förutsättning att 

Riksantikvarieämbetet får nödvändigt anslag från regeringen samt att projektet fortlöper enligt plan. 

Ansökan om fortsättningsmedel måste dock alltid inlämnas för prövning vid den årliga utlysningen. 

 

 

Publicering 
 

Resultatspridning 

I ansökan ska tydliga argument anges för hur projektet bidrar till utveckling av kulturarvsarbetet och 

hur det ska kunna användas av fler än inom den egna organisationen. Fördel ges till projekt som 

genomförs i samverkan med exempelvis museer, lärosäten, folkrörelser och/eller företag. Stor vikt 

vid bedömningen läggs vid forskningsresultatens användbarhet och vilken effekt som förväntas i 

kulturarvsarbetet, beskrivning av tänkta målgrupper och hur resultat ska spridas, implementeras och 

kommuniceras till relevanta målgrupper.  

 

Observera att inga publiceringskostnader ska tas med i den ordinarie ansökan. Projekt som har fått 

medel från Riksantikvarieämbetet kan istället löpande under året ansöka om bidrag till 

publiceringskostnader – språkgranskning, översättning, formgivning, tryck, avgifter för öppen 

tillgång –  för rapporter och andra publikationer som producerats inom ramen för projektet. Kontakta 

FoU-handläggarna för närmare information. 
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De projekt, seminarier, konferenser samt publikationer som har fått medel från Riksanti-

kvarieämbetets FoU-anslag ska alltid ange detta på lämplig plats i publikationen eller presen-

tationen. Riksantikvarieämbetet har tagit fram en särskild logotyp för detta som bör användas där 

det är lämpligt. 

 

De projekt som beviljas medel ska följa Riksantikvarieämbetet krav på att forskning som helt eller 

delvis finansieras av myndigheten ska publiceras med öppen tillgång (open access). Ett öppet 

publiceringssystem leder till ökad synlighet och spridning av forskningsresultaten. Forsknings-

processen blir mer transparent och forskningsresultaten blir kostnadsfritt tillgängliga för alla. Läs 

mer om vad öppen tillgång innebär, i dokumentet ”Om öppen tillgång”, som finns att ladda ner från 

Riksantikvarieämbetets hemsida. 

 

Eventuella publikationer som är resultat av forskning finansierad av Riksantikvarieämbetet ska 

förses Creative Commons-licensen CC BY. Det innebär att den ideella upphovsrätten stannar hos 

författaren, samtidigt som allmänhetens tillgång till forskningen säkerställs, så att vem som helst får 

möjlighet till att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på forskningens innehåll, så 

länge upphovspersonen och eventuella bearbetningar anges. Det är författarens ansvar att säkerställa 

att allt material som omfattas av upphovsrätt och som ingår i publikationen, så som text, fotografier, 

kartor och ritningar kan märkas med CC BY. För de fall där upphovsmannen är en annan än 

författaren ska upphovsmannens godkännande inhämtas. Samma riktlinjer gäller för forsknings-

rapporter som publiceras av Riksantikvarieämbetet. Publikationer och forskningsrapporter 

publiceras i DiVA och i Riksantikvarieämbetets eventuella kommande publikationsserie för FoU-

arbeten. 

 

Läs mer om vad CC BY-licensen innebär, i dokumentet ”Creative commons och CC BY”, som finns 

att ladda ner från Riksantikvarieämbetets hemsida. Vid publicering bör forskningen förses med 

följande text: 

 

This research was funded in whole or in part by the Swedish National Heritage Board. For the 

purpose of Open Access, the author has applied a CC BY public copyright licence to any Author 

Accepted Manuscript (AAM) version arising from this submission. 

Avrapporteringar till Riksantikvarieämbetet 

Avrapporteringar till Riksantikvarieämbetet sker främst på tre sätt, som halvårsrapporter alternativt 

seminarier, som en kortfattad vetenskaplig slutrapport, en ekonomisk slutredovisning samt en 

populärvetenskaplig sammanfattning av projektet. Blanketter och särskilda anvisningar skickas till 

projektledaren via e-post samt finns att hämta på hemsidan: www.raa.se/fou  

https://www.raa.se/app/uploads/2019/05/Om-publicering-och-%C3%B6ppen-tillg%C3%A5ng.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=3403
https://www.raa.se/app/uploads/2019/05/Om-Creative-commons-och-CC-BY.pdf
http://www.raa.se/fou
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Riksantikvarieämbetet överväger en ny digital publikationsserie där FoU-arbete kopplat till 

myndigheten kan publiceras. Publikationen kommer att ha ett peer review-förfarande innan 

publicering för att garantera en vetenskapligt hög kvalitet. I samma publikationsserie planeras en 

årlig gemensam populärvetenskaplig sammanfattning för aktuella projekt. 

 

Slutrapporterna  är allmänna handlingar. Den kortfattade vetenskapliga slutrapporten publiceras 

digitalt i Riksantikvarieämbetets FoU-katalog i anslutning till projektpresentationen som finns för 

alla beviljade FoU-projekt på hemsidan: http://fou-anslag.raa.se. Slutrapporterna publiceras med en 

CC BY-licens som ger användaren rätt att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på 

rapportens innehåll så länge upphovspersonen och eventuella bearbetningar anges. Se mer i 

dokumentet ”Om Creative commons och CC BY”. 

 

Forskningsdata och datahanteringsplan  

Kravet på öppen tillgång omfattar även forskningsdata som genereras inom projekt som är helt eller 

delvis finansierade av Riksantikvarieämbetet. Forskningsdata ska arkiveras ”så öppet som möjligt 

och så begränsat som nödvändigt”, enligt propositionen Forskning, frihet, framtid – kunskap och 

innovation in Sverige (Proposition 2020/21:60). Allt arbete med forskningsdata som sker inom 

ramen för dessa projekt, från generering/insamling och strukturering av data till val av arkiv och 

publicering, ska ske i enlighet med FAIR-principerna. Forskningsdatan ska därmed göras sökbar 

(Findable), tillgänglig (Accessible), interoperabel (Interoperable) och återanvändningsbar 

(Reusable). Forskningsdata bör arkiveras som dataset i ett öppet datarepositorium/dataarkiv. 

Antingen i ett institutionellt repositorium eller i annat erkänt repositorium, såsom Svensk nationell 

datatjänst (SND), Zenodo eller Harvard Dataverse. Fler lämpliga repositorier kan eftersökas på 

re3data.org. Välj om möjligt ett CoreTrustSeal-certifierat repositorium. 

 

Projekt som hanterar/genererar forskningsdata och som helt eller delvis finansieras av 

Riksantikvarieämbetet ska även upprätta en datahanteringsplan (Data Management Plan), som ska 

hållas uppdaterad under arbetets gång och på begäran kunna delas med relevanta aktörer. Använd 

gärna Vetenskapsrådets mall för datahanteringsplaner. 

 

För mer information om forskningsdatahantering, FAIR-principerna och datahanteringsplanen 

(inklusive rekommenderad mall för datahanteringsplan) hänvisas till Vetenskapsrådets riktlinjer om 

öppen tillgång till forskningsdata och SND. 

 

 

http://fou-anslag.raa.se/
https://www.raa.se/app/uploads/2019/05/Om-Creative-commons-och-CC-BY.pdf
https://www.regeringen.se/4af915/contentassets/da8732af87a14b689658dadcfb2d3777/forskning-frihet-framtid--kunskap-och-innovation-for-sverige.pdf
https://www.regeringen.se/4af915/contentassets/da8732af87a14b689658dadcfb2d3777/forskning-frihet-framtid--kunskap-och-innovation-for-sverige.pdf
https://raase-my.sharepoint.com/personal/helena_victor_raa_se/Documents/FoU/FoUprogram/Utlysningstexter%20klar/re3data.org
https://www.vr.se/uppdrag/oppen-vetenskap/oppen-tillgang-till-forskningsdata.html
https://snd.gu.se/sv
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Kunskapsutbyte och forskningsservice 
 

Informationssökning och arkivmaterial 

Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek erbjuder FoU-projekten informations- och forskarstöd. 

Det innebär stöd för kvalificerade sökningar i myndighetens samlingar samt i interna och externa e-

resurser. Det innebär även råd och stöd i forskningsfrågor relaterade till myndighetens samlingar. 

Vid behov kan forskaren få personlig introduktion och egen kontaktperson vid arkivet och 

biblioteket. 

Databaser 

Riksantikvarieämbetet förvaltar ett flertal databaser och söktjänster som med fördel kan användas i 

forskningssyfte. Läs mer om detta på Riksantikvarieämbetets hemsida: 

http://www.raa.se/hitta-information/information-tillganglig-for-vidareutnyttjande  

För mer information kan respektive tjänsts support kontaktas. 

Kulturarvslaboratoriet 

FoU-projekt kan få tillgång till kulturarvslaboratoriet och dess expertis samt möjlighet att skapa 

nätverk inom konserveringsvetenskap. Läs mer om konserveringsvetenskap och 

kulturarvslaboratoriet på Riksantikvarieämbetets hemsida: 

http://www.raa.se/kulturarvet/konserveringsvetenskap/  

 

Kontakt för FoU-frågor  
e-post: fou@raa.se 

 

 

http://www.raa.se/hitta-information/information-tillganglig-for-vidareutnyttjande
http://www.raa.se/kulturarvet/konserveringsvetenskap/
mailto:fou@raa.se

