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RIKSANTIKVARIEÄMBETETS FOU-VERKSAMHET
Riksantikvarieämbetet är den nationella
myndighet som leder och stödjer arbetet med
att bevara, använda och utveckla kulturarvet.
Ansvaret omfattar i första hand frågor om
kulturlandskap, kulturmiljöer, kulturminnen,
kulturföremål och museer. Riksantikvarieämbetets verksamhet ska, tillsammans med
andra aktörers insatser, leda till att de
nationella kulturpolitiska målen och målen för
kulturmiljöarbetet uppfylls.

och utvecklingsområden förstärkas och nya
initieras via projektfinansiering och samverkan
med universitet, högskolor, museer och övriga
kulturarvsinstitutioner. Av anslagsposten ska
minst 3,5 miljoner kronor användas specifikt för
de centrala museernas FoU-verksamhet. Anslaget bidrar till att forskning om kulturarv och
kulturmiljö är levande forsknings- och
utvecklingsområden inom flera akademiska
discipliner. Årligen får ett trettiotal större och
oftast fleråriga projekt FoU-anslag från
Riksantikvarieämbetet.

Forskning och utveckling bedrivs genom eget
arbete, extern samverkan och genom stöd via
Riksantikvarieämbetets FoU-medel eller
exempelvis genom finansiering av utvecklingsprojekt som direkt stödjer metodutveckling
och kunskapsfördjupningar inom Riksantikvarieämbetets olika uppdrag. Forsknings- och
utvecklingsverksamheten ska vara långsiktig
och ge myndigheter och aktörer ny kunskap
som bidrar till framtidsfokus och utveckling av
hela kulturarvsområdet.

Anslaget ska ge kulturarvsområdet och angränsande samhällsområden ökade möjligheter att
arbeta långsiktigt samt ge inspiration och
förutsättningar för fortsatt förändringsarbete
inom kulturarvssektorn. Det uppnås genom att
främja forskning och utveckling som:

FoU-verksamheten på Riksantikvarieämbetet
och andra myndigheter skiljer sig från den
FoU-verksamhet som bedrivs vid universitet
och högskolor eftersom myndigheters FoUverksamhet styrs genom instruktioner och
uppdrag. Myndigheter kan därmed inte bevilja
medel till fri forskning.
Riksantikvarieämbetet vill generera forskning
och utveckling som breddar och fördjupar
kunskapen inom ansvarsområdet samt håller
kulturarvsfrågorna levande inom forskningen.
Forskningsresultaten bör kunna implementeras inom kulturarvsområdet och därför finns
en tonvikt på tillämpad och praktiknära
forskning och utveckling.
Genom Riksantikvarieämbetets anslag för
Forskningsinsatser inom kulturområdet, som
uppgår till 20, 5 miljoner kronor, kan forsknings-
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• samlar, ger överblick och ny kunskap som
behövs för kulturarvsarbetet
• undersöker hur humanistiska och historiska perspektiv bidrar till ett hållbart
samhälle och som relaterar till viktiga
samhällsutmaningar
• stödjer och utvecklar kulturarvsarbetet så
att det kan verka i flera samhällsområden
och tillgodose behovet av särskilt kunnande i kulturarvsarbetet
• placerar kulturarvsfrågan inom relevanta
samhällsområden och akademiska ämnesområden
• är tvärvetenskaplig, inom heritage science
eller mångdisciplinär som integrerar flera
samhällsområden
• görs genom årliga utlysningar där
prioriteringar mellan teman och underteman i programmet kan lyftas fram och
varieras
• ser till att resultaten sprids och blir
använda av relevanta målgrupper

RIKSANTIKVARIEÄMBETETS FOU-UTLYSNING 2023–2025
 Kulturarv, krishantering och klimatomställning
 Kulturhistoriska värden i bebyggd miljö
 Museernas digitala omställning

FoU-utlysningen 2023–2025 fokuserar på tre
områden med underliggande teman. De tre
områdena utgår från Riksantikvarieämbetets
strategiska plan och prioriteringar baserade på
kulturpolitiska uppdrag och aktuella samhällsutmaningar. Områdena är:

Jukkasjärvi Tornehamns by vid sjön Torneträsk (Duortnosjávri). Uppe till höger järnvägen
(Ofotbanan/Malmbanan), 1994. I skogen till vänster under bildens mitt ligger Tornehamns. Fotograf Jan
Norrman (CC BY).
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Fokusområde Kulturarv, krishantering och klimatomställning
Inom detta område ligger fokus på hur vi ska
förhålla oss till uppkomna situationer som hotar
vårt gemensamma kulturarv.

påverkan det har eller kan komma att få på
resursbehov och styrmedel.
Bristen på dokumentation och kunskapsunderlag
har av förståeliga skäl negativa konsekvenser för
såväl forskningen som för förvaltningen av
kulturmiljöer. Detta är särskilt tydligt gällande
skador på fornlämningar i samband med
förändrade vattennivåer, modernt jordbruk,
skogsbruk, den expansiva utbyggnaden av vindkraften liksom den pågående ödeläggelsen av
kulturmiljöer längs Norrlands älvar och sjöar som
en följd av pågående vattenregleringar. Inför
större omställningar som rör kulturlandskap
behöver vi även överväga frågan vad som bör och
kan räddas och hur en sådan restvärdesräddning
kan integreras i bevarandet av andra värden som
natur- och miljövärden.

Kulturarvet tillhör oss alla och har stor vikt i
skapandet av vår kulturella identitet. Vi ser ofta
att förstörande eller stöld av kulturarv används
som tydliga markörer för maktövertagande och
manipulerande av historiska värden i konflikter
världen över genom historien, så även idag1. Det
behövs en vetenskapligt förankrad diskussion om
vilken typ av prioriteringar som behöver fastslås
inför samhällskriser. Vilket kulturarv ska bevaras,
hur ska det bevaras och vems intressen ska
prioriteras i frågan om vad som ska bevaras?
Stora delar av vårt kulturarv hotas av processer
som kan förvärras dels av direkt mänsklig
påverkan (samhällskriser, samhällsutbyggnad,
miljöföroreningar och ekonomiska värden), dels
av klimatförändringar (översvämningar, förändrade vattennivåer, nederbörd och temperaturer,
torka, brand, storm, erosion osv). Kunskapen om
vilka konsekvenser detta har för kulturarv och hur
de kan motverkas behöver öka. Idag vet vi mycket
lite om hur till exempel kulturlandskap, bebyggda
miljöer, fornlämningar och kulturföremål
påverkas av detta och vad vi kan göra för att
skydda vårt kulturarv från dessa risker. För att
hantera sådana frågor behöver vi därför öka vår
samverkan och hitta nya samarbetsformer med
aktörer inom till exempel krishantering, miljöoch naturvårdssektorn och klimatforskning.

Inom tema Kulturarv, krishantering och klimatomställning önskar Riksantikvarieämbetet få in
ansökningar från forsknings- och utvecklingsprojekt som handlar om:
 kunskap och metoder för krisberedskap och
prioriteringar för långsiktigt hållbar förvaltning och skydd av vårt kulturarv2
 kunskap och metodutveckling för klimatomställning för långsiktigt hållbar förvaltning
och skydd av vårt kulturarv
 utveckling av inventerings- och analysmetoder för övervakning av förändringsprocesser i kulturarvsmiljöer
 kunskap, metoder och vetenskapliga analyser av klimathistoria och nedbrytning av
kulturarvsmaterial i ett förändrat klimat
 kunskap och metoder för att identifiera och
bedöma samhällsekonomiska konsekvenser
och framtida resursbehov vid beredskap
kopplat till krishantering vid påverkan av
kulturarv

Klimatförändringarna kräver omedelbara och
genomgripande åtgärder av hela samhället. Stora
investeringar har redan gjorts i den byggda miljön
där väsentliga mängder råvaror och koldioxid har
bundits upp.
Ett förändrat klimat riskerar att utplåna historiska
spår och värden som inte kan återskapas går
förlorade. Då klimatet i flera avseenden redan har
förändrats under senare decennier behöver vi
även belysa och ta lärdom av hur detta redan har
påverkat kulturarv och kulturmiljöer och vilken

2

1

Läs mer här: https://www.raa.se/2016/09/kulturarv-i-krigoch-konflikt/
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Se här också: rapport om riskhantering

Katarina kyrka i Stockholm efter branden den 17 maj 1990. Foto av Ulf Bruxne (CC BY).
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Fokusområde Kulturhistoriska värden i bebyggd miljö
Inom denna del av utlysningen, som baserar sig
på politikområdet Gestaltad livsmiljö, ligger fokus
på bebyggd miljö, hållbarhet och hur kulturarv
kan bidra till en positiv samhällsutveckling.

kulturhistoriska värdena. Förvaltning, återanvändning och återbruk av befintlig bebyggelse
bidrar till cirkulär ekonomi som är nödvändig för
att minska miljöpåverkan. Kulturhistorisk bebyggelse är därför en stor tillgång och resurs i
samhällsplanering och klimatomställning.

Välbevarade kulturmiljöer som används och
utvecklas kan ses som en förutsättning för ett
hållbart samhällsbyggande. För att åstadkomma
detta är det nödvändigt att kulturmiljöfrågorna
får ett starkare genomslag i den pågående
samhällsbyggnadsprocessen. Detta ställer krav på
att kulturmiljösektorn tydligare kan påvisa de
värden som ligger i att bevara, använda och
utveckla kulturarvet och den byggda miljön. Det
finns även behov av att starkare kunna hävda de
kulturella och sociala aspekterna av hållbarhet
och hur bevarandet och utvecklingen av kulturmiljöer är en del av detta.

Särskilt viktigt nu är att lyfta fram 1900-talets
bebyggelsemiljöer, som utgör största delen av
den befintliga bebyggelsen men som också står
inför ett förändringstryck, och då särskilt den
postmoderna epoken. En analys av arkitektur och
bebyggelsemiljöer som representerar perioden
1970–2000 skulle inte bara vara verkningsfull för
kulturmiljövården i syfte att tydligare kunna
argumentera för ett bevarande. Dessutom skulle
kunskapen leda till utvecklade metoder för
hållbar förvaltning och ett anpassat återbruk av
det sena 1900-talets byggnadsbestånd.

Inflyttning till städer ökar trycket på nybyggande,
samtidigt som avfolkning av platser ofta leder till
ett eftersatt underhåll där kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse riskerar att överges och
förfalla. Utmaningen, i båda fallen, är att använda
och utveckla det byggda med respekt för de

Östra Vintergatan i Rosta, Örebro 1950. Fotograf
Fredrik Bruno (PD).
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Inom tema Kulturhistoriska värden i bebyggd
miljö önskar Riksantikvarieämbetet få in ansökningar från forsknings- och utvecklingsprojekt
som exempelvis handlar om:

• forskning kring hur värden som ligger i att
bevara, använda och utveckla kulturarvet
och den byggda miljön kan påvisas
• forskning kring hur kulturhistoriska värden
kan bidra till att utveckla socialt hållbara
platser
• arbete med integration av cirkulär ekonomi
och återbruk i kulturarvsarbetet samt
kulturarv som resurs för cirkulär ekonomi
och ekologiskt hållbar utveckling

• användande och utvecklande av den
bebyggda miljön med respekt för de kulturhistoriska värdena
• restaureringsideologiska perspektiv med
avseende på materialens hållbarhet och
långsiktig förvaltning

Västertorpsplan, Stockholm. Damm med fontän. Skulpturen
Liggande kvinna av Eric Grate. 2005. Foto av Bengt A Lundberg (CC BY).
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Fokusområde Museernas digitala omställning

3D-modell av skytteloftet Glimmingehus, Riksantikvarieämbetet på Sketchfab (CC BY).

Riksantikvarieämbetet ser digitaliseringen av
kulturarvet som den viktigaste frågan inom
museiområdet idag. I och med digitaliseringen
har traditionella strukturer och hierarkier i grunden förändrats. En användare tar inte utgångspunkt i vem som förvaltar information utan söker
kunskap på ämnen eller teman. Det gör att uppdelningar som är naturliga i det fysiska rummet
helt saknar relevans i en digital kontext. Digitaliseringen skapar möjlighet att åter sammanföra
det kulturarv som tagits från sin ursprungliga
kontext och splittrats mellan olika förvaltare.
Digitaliseringen är en viktig förutsättning för den
demokratiska tillgången till kulturarvet. Den
digitala omställningen har också påverkat den
pedagogiska verksamheten mycket både på
museer och andra kulturarvsinstitutioner.

eller förloras och det säkerställer att även framtida generationer får tillgång till våra gemensamma minnen.
Riksantikvarieämbetet ska verka för att skapa ett
tillgängligt, konsekvent beskrivet och sammankopplat kulturarv som underlättar användning,
skapande av ny kunskap och utveckling av
tjänster. Digitala data kan knyta samman olika
forskningsområden och möjliggöra fler svar på
helt nya och större frågor. Viktiga frågor rör till
exempel urval inför digitalisering, hur man ska
skapa relevanta metadata, hur man ska göra
digitaliserad information tillgänglig över tid och
relevant för användarna.
Utlysningen fokuserar nu på två teman. Den
första, Forskare och samlingar, syftar till att lyfta
fram vetenskaplig potential och göra det möjligt
att forska på digitaliserade samlingar i framtiden.
Den andra, Lärande och pedagogisk verksamhet,
syftar till att analysera, utvärdera och utveckla
pedagogisk verksamhet genom digitala medier.

Digitaliseringen av kulturarvet är en nyckelfaktor
för att det ska kunna bevaras, användas och
utvecklas. Det innebär att dåtid och nutid bevaras
på ytterligare ett sätt förutom de fysiska
lämningarna. Det minskar risken för att det glöms
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Forskare och samlingar
Inom detta tema fokuseras på möjligheten för en
forskare att analysera, värdera och föreslå urval
inför digitalisering av en samling utifrån ett
vetenskapligt forskningsperspektiv samt på att
utveckla metoder för genomgång och
proveniensforskning av samlingar inför digitalisering. Det finns också behov av att göra en
genomgång och proveniensforskning i samband
med och inför digitisering av samlingar och att
utveckla metoder för att hantera etiskt problematiska termer i en digital miljö.

För att vara användbar måste publiceringen av
materialet vara beständig och i så stor utsträckning som möjligt även öppet licensierad och
maskinläsbar. För att uppnå en verkligt användbar kulturarvsdata bör objekt även länkas
samman med andra både inom och utanför den
egna institutionen. Ett aktivt arbete med att
koppla ihop kulturarvet föder möjligheter till
både lättanvända och kraftfulla tillämpningar av
materialet.
Ansökan ska ske i samverkan med minst en
samlingsinstitution och kan gälla en forskare eller
fler. Inom temat Forskare och samlingar önskar
Riksantikvarieämbetet få in ansökningar som
utifrån samlingar exempelvis kan:

Forskare ska analysera samlingarnas forskningspotential, skapa en generell överblick av
materialet kombinerad med relevanta vetenskapliga frågeställningar i interaktion med
samlingsförvaltare. Forskaren förväntas medverka i att utforma underlag i form av förslag på
forskningspotential, urval, metadata och
kommunikationsinsatser som gagnar samlingsförvaltarens verksamhet. En målsättning är att
samlingar används och att forskningsresultaten
syns i samlingarna och utåtriktad verksamhet.
Utlysningen skapar därmed möjlighet till
koordination och utökad interaktion mellan
samlingsinstitutioner och forskare. För akademin
skapas en möjlighet till att uppfylla sin
samverkansuppgift, samt att på ett strukturerat
och samordnat sätt komma åt material och
områden.

• föreslå forskningsrelevanta aspekter/urval
inför digitaliseringsprojekt
• utforma underlag med forskningspotential
och förslag på metadata
• samverka med pedagoger och samlingsförvaltning kring kommunikationsinsatser
• forskning och metod för storskalig berikning/kvalitetshöjning av metadata
• metoder och processer för att storskaligt
länka samman datamängder på nationell
nivå
• utveckling av digitiseringsmetoder anpassade för att fånga upp och tillgängliggöra de
taktila, rumsliga och materiella kvalitéer som
kulturarv har

Arbete i Dialekt- och folkminnesarkivet, Uppsala, 1967.
Fotograf: Uppsala-Bild (CC BY).
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Lärande och pedagogisk verksamhet
Detta tema riktar sig till forskning om pedagogiska verksamheter på museer och andra
minnesinstitutioner. Skolan är en viktig aktör för
att genom arkiv, samlingar, museer och världsarv
ge alla barn och ungdomar möjlighet att möta
kulturarv redan i tidig ålder. Samverkan mellan
skolväsendet och kulturarvsinstitutionerna ska
bidra till att göra det gemensamma kulturarvet till
en angelägenhet för alla. Ur skolans perspektiv
finns också ett incitament att använda kulturarv
som resurs för lärande. Forskning visar att
eleverna kan få fördjupade ämneskunskaper och
ett lustfyllt lärande när skola och kulturarvsinstitutioner samverkar3. Kvaliteten i lärandet
stärks då elever får ompröva sin förståelse och
utveckla förklaringar av centrala begrepp genom
att tillämpa dem i autentiska lärandesituationer4.
Det finns dock ett gap mellan kulturarvsaktörer
och skolan som resulterat i att kulturarv i dag
underutnyttjas i undervisningen. Många elever saknar idag möjlighet att ta del av kulturarvsaktörernas traditionella erbjudanden. Därför
bör fokus ligga på att utveckla användningen av
internet som medium för att bidra till skolans
uppdrag. Det kan röra sig om sådant som att

identifiera pedagogiska frågeställningar i förhållande till nya tekniker och frågor om hur
kulturlandskap, kulturmiljöer, kulturföremål och
museer kan förmedlas och iscensättas digitalt. I
detta arbete är det också viktigt att samverka
med läromedelsproducenter.
Inom Lärande och pedagogisk verksamhet
önskar Riksantikvarieämbetet få in ansökningar
från forsknings- och utvecklingsprojekt som
handlar om:
• forskning kring lärande om och genom
kulturarv samt på vilka sätt till exempel
museernas aktiviteter bidrar till lärande hos
barn och unga, med digitala metoder i fokus
• jämförelse och analys mellan resultat av olika
metoder, digitala respektive analoga, i relation
till olika målgrupper
• forskning kring och kartläggning av digitalisering och pedagogik och vilka konsekvenser
och möjligheter digitaliseringen får för den
museipedagogiska verksamheten
• forskning kring och analys av samverkan
mellan minnesinstitutioner och läromedelsproduktion

Borgvisning Glimmingehus, Skåne. Fotograf Peter Eskilsson (CC BY).

3

4

se bland annat Riksutställningar2017, Möten med
möjligheter : en rapport om lärares och museers perspektiv
på samverkan / Riksutställningar, Nordiskt centrum för
kulturarvspedagogik och övriga medverkande. (divaportal.org).

Jan Håkansson och Daniel Sundberg, Utmärkt
undervisning: framgångsfaktorer i svensk och internationell
belysning. Stockholm: Natur & Kultur, 2012
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ANVISNINGAR FÖR FOU-UTLYSNINGEN
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 kunskapsunderlag
avses projekt som gör en faktisk sammanställning och analys av befintlig forskning.

Bidragsformer
Medel kan sökas för insatser som är ett, två eller
treåriga, det vill säga sträcker sig över perioden
2023–2025.
Ansökan kan göras till tre olika kategorier av
projekt: Nytt forsknings/utvecklingsprojekt, Fortsättningsprojekt samt Förstudier/kunskapsunderlag. Dessutom kan projekt som erhållit FoUmedel från Riksantikvarieämbetet, löpande
under året ansöka om publiceringsbidrag för
rapporter och andra publikationer som producerats inom ramen för projekten, se nedan.
Kontakta FoU-samordnare för närmare information. Beviljade och pågående projekt från
Riksantikvarieämbetets FoU-anslag finns presenterade i FoU-katalog.

Utlysning
Utlysningen av anslaget sker en gång per år med
aktuella teman utifrån Riksantikvarieämbetets
behov och fokusområden för programperioden.
Det möjliggör flexibilitet under programperioden för att fånga upp nya uppdrag för
kulturarvsområdet. Utlysningens sista ansökningsdag är 1 oktober 2022. Ansökningsförfarandet sker i ett e-formulär via Riksantikvarieämbetets hemsida www.raa.se. Se Anvisningar
för sökande till Riksantikvarieämbetets FoUanslag5.

Nytt forskningsprojekt/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. Insatser för forskningsinfrastruktur och
digitalisering av källmaterial inryms inte i
anslaget. Det söks vid forskningsrådens specialutlysningar.

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.

Fortsättningsprojekt
Behöriga att söka medel för fortsättningsprojekt
är pågående fleråriga projekt som har tilldelats
medel inom ramen för FoU-programmet 2017–
2021 och 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.

Budget
Medel tilldelas för ett budgetår i taget och får
endast disponeras under det år för vilket det är
beviljat. Riksantikvarieämbetet kan förklara sin
avsikt att även för kommande budgetår bevilja
medel för projektet. En sådan avsiktsförklaring
gäller endast under förutsättning att Riksantikvarieämbetet erhåller erforderliga medel samt
att projektet fortlöper enligt plan. Ansökan om
fortsättningsprojekt måste dock alltid inlämnas
för prövning vid den årliga utlysningen.

Förstudie/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
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ämbetet vill med detta tillvägagångssätt uppmuntra tvär- och mångvetenskapligt samarbete
över institutions- och områdesgränserna.

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 Riksantikvarieämbetet inte täcker
hela projektkostnaden ska resterande medel
skjutas till genom egen eller annan finansiering.

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. Se vidare under rubriken
Kommunikation och effekt.

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 deltagande institutionerna
tar ut. Här ingår även datorer, litteratur,
utrustning, förbrukningsmaterial, kopieringskostnader och liknande. Bidrag för detta kan inte
sökas separat.

Beredningstiden är cirka tre månader. Under
denna period måste de sökande vara beredda att
vid begäran komplettera inlämnad ansökan.
Beslut tas i regel i början av januari och publiceras
på Riksantikvarieämbetets hemsida samt meddelas de sökande per brev. Dock är tidpunkten för
beslut beroende av när regeringen beslutar om
anslaget i Riksantikvarieämbetets regleringsbrev.

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 för språkgranskning, översättning, formgivning, tryck, avgifter för öppen
tillgång (open access) för rapporter och andra
publikationer som producerats inom ramen för
projektet. Kontakta FoU-handläggare för närmare
information.

Kommunikation och effekt
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.

Medfinansiering
Sökande myndigheter med eget FoU-anslag
måste bidra med samfinansiering av det sökta
projektet. Medfinansieringen kan ske till exempel
med inkind-insatser.
Vi ser gärna att minst två olika institutioner eller
discipliner inkommer med en gemensam
ansökan. Endast en institution kan dock stå som
sökande och vara medelsförvaltare. Med institutioner avses här såväl universitetsinstitutioner
som forskningsinstitut och institutioner och
organisationer inom kulturarvsområdet som till
exempel museer. Med discipliner avses vetenskapsgrenar eller fackområden. Riksantikvarie-

Bred spridning och brukarmedverkan
Det är viktigt att projekten sprider resultaten till
kulturarvs- och kulturmiljöområdet genom till
exempel publikationer, handböcker, kurser,
seminarier och konferenser samt i vetenskapliga
tidskrifter. Inom projektets bidragsram ingår att

13

arbeta fram manus till publicering. 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 vara 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.

Riktlinjer för öppen tillgång
De projekt som beviljas medel förväntas 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. Forskningsprocessen 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.

Kommunikation i projektbudget
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.

Publicering
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 forskningsrapporter 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.

Riksantikvarieämbetets informationsresurser
Projektdeltagare har tillgång till Riksantikvarieämbetet omfattande resurser för informationsförsörjning med till exempel ett omfattande forskningsarkiv och även ett av landets
största specialbibliotek som bistår sektorn med
omfattande fysiska och digitala resurser inom
ämnesområdena arkeologi, medeltidens konstoch byggnadshistoria, kulturmiljövård, museologi
och numismatik6.
De projekt, seminarier, konferenser samt publikationer som har fått medel från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag ska alltid ange detta
på lämplig plats i publikationen eller presentationen. Riksantikvarieämbetet har tagit fram en
särskild logotyp för detta som bör användas där
det är lämpligt.
Riksantikvarieämbetet överväger också 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.

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

6

Både arkivet och biblioteket är öppna för allmänheten och
lånekort/tillgång till samlingarna kan sökas oberoende av
utfall i ansökningsprocessen.
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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.

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.

God forskningssed
Riksantikvarieämbetet värnar om god forskningssed och har i detta avseende högt ställda förväntningar på de forskningsprojekt som finansieras.
Om misstanke skulle uppstå om oredlighet i forskningen kommer anmälan upprättas till Nämnden
för prövning av oredlighet i forskning (Npof).

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.

Forskning av olika slag aktualiserar olika typer av
överväganden. För mer information om god
forskningssed hänvisas till Vetenskapsrådets
rapport med samma namn eller Npof:s webbsida.

Skanning vid Riksantikvarieämbetets arkiv. Fotograf Roger Magnusson (CC BY).
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APPENDIX
Målen för kultur
Målen för kulturpolitiken är att kulturen ska vara en
dynamisk, utmanande och obunden kraft med
yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet
att delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och
konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.
För att uppnå de kulturpolitiska målen ska kulturpolitiken:

• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning
och till att utveckla sina skapande förmågor
• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
• främja ett levande kulturarv som bevaras används
och utvecklas
• främja internationellt och interkulturellt utbyte och
samverkan, samt
• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till
kultur

Nationella mål för kulturmiljöarbetet
Enligt målen för kulturmiljöarbetet ska det statliga
kulturmiljöarbetet främja:
• ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas,
• människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och
möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön,

• ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som
gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser,
och
• en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som
innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.

Begrepp och definitioner
Heritage science är ett expanderande tvärvetenskapligt internationellt forskningsområde som förbinder humaniora, naturvetenskap och teknik i
syfte att utveckla möjligheterna för kulturarvets
bevarande, tolkning, förmedling och förvaltning så
att kulturarvet bevaras, används och utvecklas.
Kulturarv avser alla materiella och immateriella
uttryck (spår, lämningar, föremål, konstruktioner,
miljöer,
system,
strukturer,
verksamheter,
traditioner, namnskick, kunskaper etc.) för mänsklig
påverkan. Oavsett om det skrivs i obestämd eller
bestämd form – kulturarv eller kulturarvet – innefattar det en mångfald av kulturarv. Ibland kan
begreppet preciseras för att belysa särskilda delar av
samhällsutvecklingen, t.ex. det biologiska kulturarvet, det industriella kulturarvet eller modernismens kulturarv.
Kulturarvsarbete avser verksamhet som utgår från
eller beaktar olika aspekter av kulturarv. Det vill säga
en verksamhet där kulturarvet används som en
utgångspunkt och med avsikten att undersöka,
vårda, skydda, utveckla samt förmedla kunskap om
kulturarvet och dess värden.
Kulturmiljö avser hela den av människor påverkade
miljön, det vill säga som i varierande grad präglats av
olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. En
kulturmiljö kan preciseras och avgränsas till att
omfatta en enskild anläggning eller lämning, ett
mindre eller större landskapsavsnitt, en bygd eller en
region. Det kan röra sig om intensivt utnyttjade
stads- eller industriområden såväl som extensivt

påverkade skogs- eller fjällandskap. Kulturmiljön
omfattar inte bara landskapets fysiska innehåll utan
även immateriella företeelser som ortnamn eller
sägner som är knutna till en plats eller ett område.
Kulturmiljön är en del av kulturarvet.
Kulturmiljöarbete såväl det offentliga som det som
utförs av civila samhällets organisationer, skapar
förutsättningarna för människor att göra anspråk på
kulturarv genom att bevara, använda och utveckla
kulturmiljöer. Offentligt kulturmiljöarbete är de
organiserade processer som hanterar kulturmiljöer
i samtiden.
Restaureringsideologiska perspektiv rör frågor om
förvaltning avseende bevarande, material, teknik
med mera.
Öppen tillgång är begreppet för öppen vetenskap som
beskriver en process där forskningen närmar sig det
omgivande samhället, bland annat genom att
forskningsresultat görs öppet tillgängliga och där det
omgivande samhället och medborgarna blir mer
delaktiga i forskningen. Öppen tillgång till forskningsresultat innebär att forskningsresultatet, till
exempel den vetenskapliga publikationen, finns fritt
tillgänglig för alla på internet och att upphovspersonen/-erna ger alla fri tillgång till att läsa, ladda
ner, länka, kopiera eller sprida resultatet utan vidare
kostnad för läsaren. Numera finns det ett krav från
många offentliga finansiärer, exempelvis Vetenskapsrådet, att forskningsresultat som genomförs
med hjälp av offentliga medel ska publiceras med
öppen tillgång.
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