
Välkomna till workshop om samverkan 
mellan forskning och kulturarvssektorn



12.15-12.30 Inledning
12.30-14.30 Erfarenheter från 
avslutade/pågående satsningar
14.30-15.00 Kaffe
15.00-16.30 Paneldiskussion
16.30-17.00 Avslutande 
kommentarer
17.00-19.00 Mingel med dryck och 
tilltugg

Workshop om samverkan mellan forskning 
och kulturarvssektorn



• 1999 RJ Infrastruktur för forskning
• 2006 ABM-postdok program
• 2015, 2016 Samlingarna och 

forskningen
• 2017 Sommarskola i digital 

humaniora
• 2018, 2020 DIGARV
• 2019 Gästforskare vid 

medelhavsinstituten

Exempel på tidigare satsningar



• Roller och ansvar
• Målkonflikter
• Organisatoriska utmaningar
• Sektorn som problemlösare åt

andra politikområden
• Autonoma lärosäten
• Finansiering

Varför blir det då inte (alltid) som man tänkt?



• Titta bakåt, innan man planerar 
framåt

• Facilitera och bidra till tvärsektoriell 
samverkan på olika sätt

• Instrumentering är A och O
• Kravställ
• Agera – kommunicera
• Tvärsektoriell samverkan är svårt, 

men möjligt!

Så, vad kan man göra?



Pass 1: Hur uppnår man bra samverkan 
mellan forskning och kulturarvssektor?

Erfarenheter från avslutade och pågående 
satsningar



Jonas M Nordin, Stockholms universitet

ABM-postdok programmet



Rebecka Lennartsson, Stadsmuseet i 
Stockholm

Samlingarna och forskningen – projektet 
Bekönade rum som exempel



Om forskningsprogrammet Digarv

Prof. Anna Näslund Dahlgren
Institutionen för kultur och estetik
Stockholms universitet

Prof. Pelle Snickars
Institutionen för kultur och medier & Humlab
Umeå universitet





Forskningsprogrammet Digarv grundar
sig på ett regeringsuppdrag. I
regeringens forskningsproposition 2016
påtalades behovet att stödja och främja
så kallad ”datadriven forskning, särskilt
inom humaniora och samhällsvetenskap.”



Forskning Digitalisering





Två utlysningar av projektmedel – 14
forskningsprojekt som beviljats medel.

https://www.digarv.se







Huvuduppgiften som koordinatorer är att
skapa kontakt och synergier mellan
projekt – både beträffande material,
metod och forskningspraktik.

Vi koordinatorer är också en kontaktpunkt
mellan forskningsprojekten och
finansiärerna samt kulturarvssektorn –
exempelvis genom regelbundet möten
med styrgruppen och rådet för Digarv.



Programmöten
Informations och erfarenhetsutbyte mellan projekten
genom årliga möten för alla projektledare och
projektdeltagare. Fokuserade interna seminarier som rör
generiska utmaningar och möjligheter på olika teman som
digitala metoder, digital humaniora, tvärvetenskaplig
forskning, akademin och lärda verk. Till dessa inbjuds
internationella keynotes och/eller kommentatorer.



Öppna seminarier
Utåtriktade evenemang och halvdagsseminarier som både
riktar sig till vetenskapssamhället, kulturarvssektorn och en
intresserad publik.



Oliver Grau, Danube University
Kathryn Eccles, The Oxford Internet Institute
Julia Noordegraaf, University of Amsterdam

november 2019



januari 2021 oktober 2021augusti 2021november 2020

Arin Savran, SND
Daniel Brodén, Göteborgs universitet/Swe-Clarin
Stefan Ekman, Karlstads universitet

Anna Bentkowska-Kafel, em. King’s College
Johanna Drucker, UCLA
Béatrice Joyeux-Prunel, University of Geneva
Douglas Biber, Northern Arizona University
Christof Schöch, Trier University

Katrin Glinka, Humboldt-University
Stuart Dunn, King’s College
Tom Cramer, Stanford University

Katherine McDonough, The Alan Turing 
Institute/British Library
Marcia Reed The Getty Research Institute



Från och med 2022 kommer vår
koordinering av Digarvprogrammet att ske
vid Stockholms stadsmuseum. Ambitionen
är att fortsätta vårt arbete ungefär på
samma sätt som tidigare – med olika typer
av programaktiviteter.



Mette Kia Krabbe Meyer, Royal Danish Library
Vendela Grundell Gachoud, Stockholms universitet
Ragnhild Nilsson, Mittuniversitetet

maj 2022



Accepted by the Swedish Research Council as a 
national research infrastructure 

Karl-Johan Lindholm

Att framgångsrikt söka medel för nationell infrastruktur från Vetenskapsrådet

Workshop om samverkan mellan forskning och kulturarvssektorn, 4 maj 2022



Uppsala University (UU): Department of Archaeology and Ancient History (UU-AAH), the Tandem laboratory (UU-TL), Centre for 
Digital Humanities (UU-CDH), SciLifeLab Ancient DNA (UU-SLL)

Umeå University (UMU): The Environmental Archaeological Lab (UMU-MAL), Humlab (UMUHumlab)

Lund University (LU): Department of Archaeology and Ancient History (LU-AAH), Lund University Digital Archaeology Laboratory
(LU-DARKLab), Lund University Humanities Laboratory (LUHumlab), Lund University aviation School (LU-AS).

National Heritage Board (NHB): Units of Heritage Studio (NHB-HSt), Heritage Science (NHBHSc), Heritage Data (NHB-HD) and 
Systems Development (NHB-SD) 

Stockholm University (SU): Archaeological Research Laboratory (SU-AFL), SciLifeLab Ancient DNA (SU-SLL)

Karlstad University (KAU): Centre for Research on Sustainable Societal Transformation (KAUCRS); Department of Political, 
Historical, Religious, Cultural Studies and Department of Environmental and Life Sciences, Geomatics (KAU-CRS).

University of Gothenburg (GU): Department of Historical Studies, Archaeology (GU-HSA)

National Historical Museums (NHM): Department of Collections and Research (NHM-CR),
Department of Digitization and IT (NHM-DIT).

Total budget c. 132 M SEK over 6 years, 2022–2027 



Accepted by the Swedish Research Council as a 
national research infrastructure 

Framgångsfaktorer:
En vetenskaplig idé som syftar till att möjliggöra framtidens 
arkeologi

En stark nationell förankring

Stor erfarenhet av att bygga och driva forskningsinfrastrukturer

Samverkan



Global Environmental Change

Since the beginning of the Industrial era, the human capacity to transform nature has drastically increased, 
contributing to a shift in the driving forces of biodiversity and environmental change; from changes determined 

by natural processes to changes highly determined by human actions.



“solutions addressing [the SDGs]
must be implemented in tandem;
not only in parallel but also with all
goals integrally embedded in how
solutions are adopted.”

Frischmann, C. J. et al. 2020. Drawdown’s “System of Solutions” Helps to Achieve the 
SDGs. In: Leal Filho W., et al. (eds) Partnerships for the Goals. Encyclopedia of the UN 
Sustainable Development Goals. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-
71067-9_100-1

SweDigArch will contribute to the SDGs with 
archaeological and palaeoecological data and 
knowledge for landscape-based systems of 
solutions



Figure: Integrated History and Future of People on Earth (IHOPE)

“The deep history of landscapes and human-
environment interactions is a reservoir of
knowledge and a multi-millennial encyclopaedia
of the evolutionary and cultural history through
which current landscapes and biodiversity have
been generated.”







1. Data Science and Archaeology: SweDigArch will drive the data science revolution by creating shared ontologies and strategies for data 
homogenisation and integration of an enormous variety of metadata, developing interdisciplinary research directions applying 
computational methods. For example, AI/machine learning and complex statistical analyses approaching archaeological and palaeoecological 
Big Data methods on the long-term human-environmental interface. SweDigArch will also ensure data from cutting-edge and possible future 
molecular (aDNA, proteomics), xray, synchrotron light and neutron radiation methods are interoperable in this framework.

2. Global Environmental Change (GEC): SweDigArch will enable research to improve anthropogenic land cover models and empower 
archaeologists to play a leading role in creating critical narratives of human-environmental interaction over the long-term. This will 
contribute to several high priority issues of Agenda 2030 Sustainable Development Goals demanding close collaboration between scientists, 
policymakers and other stakeholders.

3. Digital Environmental Humanities and Material Culture: Beyond empirical science, method development and modelling, SweDigArch will 
be a resource for interpretative frameworks in the humanities. By linking data on scales ranging from the molecular to the landscape, 
SweDigArch will provide empirical weight to the study of individuals in the complex entanglement of multidimensional networks which make 
up their life histories.

4. Archaeological Standard tool: SweDigArch will also become vital in any archaeological research where partial or complete records from a 
site are required, or to be deposited. Virtually all archaeological research will benefit from access to the results of all analyses undertaken on 
artefacts and sediments, contextualised through excavations, soil geoarchaeological prospection and lake or bog coring. Heritage 
management organisations and contract archaeology will also benefit, especially when involved in landscape planning and environmental 
impact assessments. SweDigArch will strengthen the national digital heritage management capacity, and improve the capacity, quality and 
efficiency of heritage actors including NHB, County Administrative Boards, the Swedish Transport Administration and Swedish Forest Agency.

Möjliggöra framtidens arkeologi!



En stark nationell 
förankring



M1 will coordinate the infrastructure and monitor its progress; Karl-
Johan Lindholm and Helena Hulth (UU)

M2 will develop and maintain the technological and ontological means 
to aggregate data from SweDigArch members, enrich metadata in 
accordance with FAIR principles, and develop and maintain technical 
means for open access to the infrastructure’s data; Åsa Larsson (RAÄ)

M3 will ensure that geospatial data from archaeological excavations can 
be incorporated into the infrastructure; Daniel Löwenborg (UU)

M4 will ensure the availability and integration of a broad range of 
interdisciplinary analysis data from archaeological science and 
palaeoecology, including macrofossils, geoarchaeology, osteology, 
radiocarbon, spectroscopy and aDNA (with M5) and more; Philip 
Buckland (UMU)

M5 will ensure the technical preparedness of the infrastructure for 
future archaeological digital data, initially focussing on developments in 
remote sensing and 3D imaging, but including photogrammetric 
techniques, hyperspectral imaging, biomolecular methods and adapting 
to developments over time; Nicolo' Dell'Unto (LU)

M6 will interact with M2-5 and assure impact, capacity building, added 
societal value and an extended user base through support, 
communication and outreach activities, maintaining stakeholder 
interaction on principles of co-learning; Eva Svensson (KAU)



Gammalt vedmaterial i nytt ljus

Urdar. En forskningsinfrastruktur för arkeologisk 
undersökningsdata

VISEAD: Vidareutveckling av den miljöarkeologiska databasen 
(SEAD) för tvärvetenskapliga studier av globala utmaningar med 
nya forskningsområden och användargrupper

Stor erfarenhet av att bygga och 
driva forskningsinfrastrukturer



Datatillväxt: ca 1000 nya arkeologiska undersökningar per år

En utmaning att bygga system som kan stödja ”olika arkeologier” och samtidigt 
bli optimerat för framtidens datadrivna analyser

Behov av projekt som arbetar med infrastrukturen

FAIR: Behov av standarder, riktlinjer och protokoll, samt tekniska lösningar för 
en långsiktigt hållbar infrastruktur

Samverkan mellan forskning, kulturarvssektor och uppdragsarkeologi

Några tankar:



Robert Hamrén, Riksbankens Jubileumsfond

Sommarskolan i digital humaniora – från idé 
till genomförande



Workshop: Samverkan mellan 
forskning och kulturarvssektorn

Att bygga upp forskningsstöd hos ABM-organisationer

Kim von Hackwitz, forskningssekreterare, RA

Christopher Natzén, forskningsstrateg, KB

Helena Victor, FoU-samordnare, RAÄ



Varför får myndigheter FoU-medel?

• Kvaliteten i den offentliga verksamheten främjas 
av FoU-verksamhet. 

• FoU-verksamhet vid myndigheter behövs för att 
säkerställa tillräcklig kunskap inom en viss sektor. 

• FoU-verksamheten är därav ett viktigt 
komplement till den forskning som finansieras 
genom direkta statsanslag till universitet, 
högskolor och forskningsinstitut, respektive via 
forskningsråden. 

“Den FoU som initieras och bedrivs av en FoU-
myndighet har till syfte att bredda och fördjupa 
kunskapen inom myndighetens ansvarsområde och 
att lösa verksamhetsnära problem. FoU-
myndigheter besitter en unik insyn i 
kunskapsbehovet inom myndighetens 
verksamhetsområde. Den FoU som bedrivs vid 
myndigheterna, ofta i samverkan med akademin, är 
därför ett viktigt komplement till den forskning som 
finansieras genom direkta statsanslag till 
universitet, högskolor och forskningsinstitut, 
respektive via forskningsråden”. 

- Vetenskapsrådet handbok för FoU-myndigheter



Ramar för FoU på myndighet

Det som styr hur en myndighet ska utforma sin FoU-verksamhet är regleringsbreven från departementen, 
myndighetsinstruktionerna och andra styrdokument från regering och riksdag. Därtill styr myndighetens 
fastslagna Färdplan, i vilka särskilda mål för att uppfylla uppdraget har identifierats för en viss period.

1 § Kungl. biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och ska främja den svenska forskningens kvalitet och en 
demokratisk samhällsutveckling genom att tillhandahålla källmaterial och en effektiv forskningsinfrastruktur.

5§5 Riksarkivet ska särskilt verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, 
exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde.

2§6. Riksantikvarieämbetet 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.



Internt forskningsstöd

• Administrativa tjänster så som 
forskningssekreterare, forskningsstrateg och 
FoU-samordnare: Koordinera och utveckla FoU-
verksamheten.

• Långsiktig FoU-plan som följer myndighetens 
verksamhetsplan.

• Riktlinjer som baseras på instruktioner och 
regelverk. Syftar till att skapa en transparent 
struktur.

• Enhet eller annan gruppering där flera andra 
roller ingår: Forskningsledare, data scientists, 
projektledare, samlingsexperter, osv.



Implementering av resultaten https://transkribus.eu/r/archives-sweden/

•Maskintolkning av handskrivna källmaterial, 
Vinnova 2020-2021
•Detektiva avdelningen, GPS400
•Transkriptionsnod Sverige, RAÄ

https://transkribus.eu/r/archives-sweden/


Forskningsstöd – erfarenheter efter Digarv

Digarv 2018 - KB

• 16 förfrågningar
• 12 inskickade ansökningar
• 4 beviljades medel

Digarv 2020 - KB
• 16 förfrågningar
• 8 inskickade ansökningar

• 0 beviljades medel

Kraftig ökning av förfrågningar - KB

• 19 förfrågningar 2018
• 44 förfrågningar 2021



Forskningsstöd – erfarenheter efter Digarv

• Tidsaspekten

• Digital produktion

• Urval

• Kostnader digitisering



Forskningsstöd – en formell process

• Korrekt diarieföring

• Bedömning av jäv

• Beräkning av resurser

• Bedömning av risker

• Underlag till ansökan

• Vid beviljad ansökan onboarding



Forskningsstöd – utveckling av forskningsinfrastruktur i 
dialog med forskarsamhället



Forskningsstöd – utveckling av forskningsinfrastruktur i 
dialog med forskarsamhälle

FoU-verksamhet i siffror, exempel KB 2021

• 77 FoU-ärenden

• 12,8 Helårspersoner inom verksamheten

• 16 mnkr (anslag 8,7 mnkr, extern finansiering 7,3 mnkr)
- Rörelsekostnader 14 mnkr, investeringar 2 mnkr

• Tillämpad forskning 44 %, utvecklingsverksamhet 56 %

• 21 externa forskningsprojekt



FoU-program 2023-2025 Riksantikvarieämbetet

Totalt 20,5 Mkr i FoU-anslag

Utlysningen 2022 har fokus på:
• Bebyggd miljö-utifrån Gestaltad livsmiljö

• Museernas digitala omställning - utifrån uppdrag om museistöd i digitalisering

• Behovsinriktade kunskapsunderlag



Relationen FoU-verksamhet/Forskningsstöd



Utmaningar/problem forskningsstöd och FoU-arbete

Tidsaspekten

Balans mellan myndighetsuppdrag och forskarbehov

Formulera gemensam FoU-strategi inom myndigheten
Forskning är dynamisk/myndigheter är reglerade

Arbeta med nyttoaspekten



FoU-verksamhet och forskningsstöd i framtiden

Riksrevisionens rapport om Statliga myndigheters FoU-verksamhet leder till:

• omarbetningar av ärendeprocesser
• behov av nya riktlinjer

• behov av nya prioriteringar
• behov av nya samverkansformer

• behov av att skapa utvärderingar och uppföljningar
• behov av tydlig beredningsprocess

• behov av att skapa saklighet och opartiskhet i FoU-hantering/utlysning



Framtiden?

Skapa samsyn om FoU vid myndigheterna

FoU-samverkan mellan KB, RA och RAÄ fördjupas, kontinuerliga avstämningar

Gemensam FoU-plattform/portal med ABM-information (infrastrukturer samordnas)

Årlig konferens/dialog med Kulturarvsinstitutioner (ABM)

FoU-dag 2023:
• kunskapsöverföring
• behovsorienterad

• diskussion om FoU-administration
• forum för samråd



Kontakt

Kungliga biblioteket
• https://kb.se/forskning (eng. 

https://kb.se/research) 
• forskning@kb.se
• Christopher Natzén, forskningsstrateg

Riksarkivet
• https://riksarkivet.se/infor-forskningssamverkan

• forskning@riksarkivet.se

• Kim von Hackwitz, forskningssekreterare

Riksantikvarieämbetet
• https://www.raa.se/samhallsutveckling/fou-

forskning-och-utveckling/
• helena.victor@raa.se
• Helena Victor, FoU-samordnare

https://kb.se/forskning
https://kb.se/research
mailto:forskning@kb.se
https://riksarkivet.se/infor-forskningssamverkan
mailto:forskning@riksarkivet.se
https://www.raa.se/samhallsutveckling/fou-forskning-och-utveckling/
mailto:helena.victor@raa.se


Fikapaus!

Vi börjar igen klockan 15.00



Pass 2: Paneldiskussion

Hur uppnår man bra samverkan mellan 
forskning och kulturarvssektor –

idag och imorgon?



Pass 3: Avslutande kommentar



Tack för idag!

Dags för mingel…




