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Sammanfattande resultat 
Denna rapport är ett resultat av de erfarenheter som drogs under arbetet med 

Riksantikvarieämbetes FoU-projekt ”Rapport om strukturer och strategier i forskning om 

kyrkligt kulturarv”. Dessa erfarenheter har vägts samman med det arbete som parallellt 

bedrevs under ledning av Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet för att 

kartlägga samtida strategier och strukturer, samt initiera ett centrum för forskning kring de 

kyrkliga kulturarven.  Resultatet är föreliggande rapport.  

Projekten har haft har haft till uppgift att utforska förutsättningarna och vara delaktig i att 

initiera grunden för att skapa en centrumbildning för forskning och kunskapsuppbyggnad 

kring de kyrkliga kulturarven. En grundförutsättning för detta har varit att centrumet ska vara 

en innovativ forskningsmiljö och ett pedagogiskt centrum där forskare och pedagoger inom 

och utom den akademiska världen kan mötas. Ytterligare en förutsättning för arbetet har varit 

att centrumet ska innefatta såväl det antikvariska fältet som den akademiska forskningen.  

Den föreliggande rapporten redovisar en modell för en framtida centrumbildning 

som avser skapar förutsättningar för att ny forskning bedrivs och för att flera nätverk bildas 

mellan forskare, yrkesverksamma antikvarier, förvaltare av det kyrkliga kulturarvet och 

pedagoger. Modellen som föreslås och redovisas efter genomfört projekt har använt ett 

scenario där en tvärvetenskaplig centrumbildning vid Historisk-filosofiska fakulteten vid 

Uppsala universitet skapas i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkan och 

Upplandsmuseet. Centrumbildningen är tänkt att ha tre huvuduppgifter vilka är forskning, 

pedagogisk utveckling och kommunikation. Centrumbildningen bör inrättas av rektor och ha 

som sitt uppdrag att vara en resurs för hela universitetet men speciellt för Humanistisk-

samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. Den ska önskvärt även ha ett nationellt uppdrag att 

samordna och förmedla forskning om de kyrkliga kulturarven. Uppdraget ska också vara 

tydligt definierat utifrån samhällsnyttan. Starka band och nätverk ska följdriktigt upprätthållas 

med det omgivande samhället och speciellt med det antikvariska fältet och förvaltarna av de 

kyrkliga kulturarven. Utredningen kommer även fram till att förutsättningarna för ett 

fungerande centrum kräver samfinansiering av flera intressenter. Rapporten pekar på det 

strategiskt viktiga i att tillsätta en styrelse för centrumbildningen med bred representation från 

såväl stat, universitet, trossamfund och den antikvariska sektorn där en gemensam långsiktig 

verksamhetsplan, med ekonomi, mål och kommunikationsplattform för verksamheten 
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fastställs. Detta för att största möjliga forskning ska kunna tillskapas samt att forskningen blir 

offentlig och tillgänglig för alla tänkbara intressenter rörande det kyrkliga kulturarvet.  

Utredningen har genomfört och redovisar till del en undersökning rörande behov 

och efterfrågan av kunskapsuppbyggnad kring de kyrkliga kulturarven från det antikvariska 

fältet. Utredningen redovisar de behov och den efterfrågan på forskning och pedagogik som 

finns inom det akademiska fältet. Dessa delar pekar främst på de starka behov som finns inom 

det antikvariska fältet på tvärvetenskaplighet mellan humanistisk och teknisk forskning samt 

behov av att förstå de förändringar av kyrka och samhälle som ställer nya krav på kulturarvet. 

Inom det akademiska fältet påvisas behovet av en fördjupad pedagogisk utveckling rörande de 

kyrkliga kulturarven och en forskning som genom teori- och metodutveckling kan göra 

forskningsområdet relevant för hela universitetet.   

Forsknings- och undersökningsresultaten visar också på de brister och 

svårigheter som finns för kunskapsuppbyggnaden idag och ett flertal olösta problem för att en 

fullt ut fungerande centrumbildning ska kunna skapas. Problemen handlar främst om att 

kunna visa på centrumets relevans för både forskarvärld och samhälle, men också om att finna 

pedagogiska vägar att omsätta forskning till praktik och en säkrad återväxt inom såväl 

forskarsamhället som den antikvariska sfären. 

Riksantikvarieämbetets FoU-projekt ”Rapport om strukturer och strategier i 

forskning om kyrkligt kulturarv”  har uppnått och varit delaktig i ett flertal praktiska resultat 

under 2011 och 2012. Dessa har varit avgörande i initieringsarbetet med ett centrum och för 

denna rapports framställning. Här redovisas de viktigaste resultaten:  

1. Forum för forskning kring det kyrkliga kulturarvet  

en bas för den tilltänkta centrumbildningen har påbörjat sin verksamhet vid Uppsala 

universitet. Det har varit en av utredarens huvuduppgifter att strategiskt arbeta för 

forumets etablering och att arbeta med dess frågor. Erfarenheten av verksamheten 

fördjupade markant förståelsen för vilka utmaningar som fanns i att initiera ett nytt 

centrum för de kyrkliga kulturarven. Verksamheten byggde även upp omistliga 

nätverk inom ovan redovisade områden.   De stora utmaningarna för utredningen har 

varit att skapa förståelse för verksamheten inom universitetet. Intresset från externa 

aktörer var på ett tidigt stadium stort om än det inte med självklarhet innebar bättre 

förutsättningar för extern finansiering. Under 2012 hade utredaren och flera 
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företrädare för konstvetenskapliga institutionen samtal med såväl universitetsledning 

som externa parter om en framtida finansiering. 

2. Två fleråriga forskningsprojekt har påbörjats inom ovan nämnda forum  

Ett projekt med stöd av Kungl. Vitterhetsakademien om de medeltida kyrkornas 

modernisering under efterkrigstiden. En historiografisk studie av Forskningsföretaget 

Sveriges Kyrkors position och verksamhet på det vetenskapliga fältet. Projektet 

genomförs med stöd av Berit Wallenbergs stiftelse. Projekten avses både nå nya rön 

som att vara del av det nya forum som skapats. De är tänkta att vara med och skapa en 

forskningsmiljö vid forumet. 

3. Ett flertal forskningsansökningar har lämnats in till olika anslagsgivare  

Dessa har berört såväl det antikvariska fältets praktik som det förmoderna kulturarvet. 

I arbetet med dessa ansökningar har forskningsprojektet varit representerat för att på 

bästa sätt förmå ansökningarna att fungera i relation till ett framtida centrum.  

4. Ett större och ett mindre forskningssymposium har genomförts i samarbete med 

konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet  

Det första ”Symposium om forskning kring det kyrkliga kulturarvet” hölls i Uppsala 

27-28 november 2011, med ett 60 deltagare från hela Norden. Symposiet hade två 

huvudföreläsningar samt 30 stycken halvtimmespresentationer om olika aspekter på 

det aktuella forskningsläget. Symposiet resulterade i arbete med en antologi, De 

kyrkliga kulturarven: Aktuell forskning och pedagogisk utveckling.  Det andra 

forskningssymposiet ”Sveriges Kyrkor och akademien” hölls i Uppsala den 19 oktober 

2012. Det hade c:a 40 deltagare med fem föreläsningar som behandlade olika aspekter 

av Forskningsföretaget Sveriges Kyrkor och dess närliggande fält. Dessa båda 

symposiers planering och genomförande har varit viktiga för att kartlägga den 

forskning som bedrivs rörande de kyrkliga kulturarven idag, samt för nationellt och 

internationellt nätverksskapande inför ett framtida forum eller centrumbildning. 

5. Ett arbetande seminarium har initialiserats  

I seminariet har redovisats forskningsresultat såväl från de projekt som bedrivs inom 

forum som av forskare inom fältet. Seminariet har varit en del i att söka kunskap och 

bygga starka band inom de områden som rör utredningen. Seminariet fortgår med 

både egna och externa forskare för att skapa nya nätverk och öka intresset för 

frågorna.  
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6. En bokserie har inrättats  

Bokserien Arcus Sacri är ett första steg i att skapa en organisation för 

vetenskapsspridning av den forskning som berör fältet. 

7. Utredaren har deltagit med presentationer vid ett flertal symposier och 

konferenser  

Flera presentationer har hållits om de framtida projekten och om frågor som berör det 

kyrkoantikvariska fältet. Dessa möten har såväl varit avgörande för att föra FoU-

projektets resultat framåt som för att skapa nätverk och initiera förståelse för ett samlat 

arbete kring kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning rörande det kyrkliga 

kulturarvet.    

8. En debattartikel har publicerats i Svenska Dagbladet  

Debattartikeln ”Kyrkornas framtid berör oss alla” publicerades i Svenska Dagbladet 

5/10 2011. Avsikten med artikeln var såväl att delta i den offentliga debatten som att 

möjliggöra ytterligare möten. Artikel resulterade i ett antal nya kontakter först och 

främst inom Svenska kyrkan. Det var också en erfarenhet i vilken mån ett 

forskningsforum och dess företrädare ska vara representerade i den samtida debatten. 

9. Det har lagts en mycket god grund för att skapa permanenta nätverk  

Mycket tid har lagts på att söka upp och skapa nya kontakter och nätverk på fälten 

som berör de kyrkliga kulturarven. Det har inneburit såväl kontakter mellan de som 

stått FoU-projektet nära som att i sin tur initiera möten mellan praktiker och forskare 

som hanterar dessa frågor. Det har därmed också varit ett av projektets viktigaste 

resultat och inför ett framtida centrum att vara med och initiera dessa samarbeten och 

nätverk mellan forskare, praktiker och pedagoger på fältet.  

Sammanfattande slutsatser inför framtiden: 

Forum för forskning kring det kyrkliga kulturarvet finns idag etablerat som en verksamhet vid 

konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Det innebär emellertid inte att det idag 

finns ett etablerat centrum eller en färdig form för ett forskningscentrum för de kyrkliga 

kulturarven. Några av de viktigaste olösta frågorna inför framtiden är: 

• Att verksamheten som initierats via RAÄ:s FoU-projekt har varit positiv för en 

organisation för framtida forskning och kunskapsuppbyggnad kring de kyrkliga 

kulturarven vid universiteten,  men en stabil struktur är ännu inte på plats,  
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• att initieringsarbetet visat att idag är förutsättningarna svaga för att inrätta en 

centrumbildning vid universiteten för de kyrkliga kulturarven,  

• att tillskapa en organisatorisk utvecklig av den verksamhet som initierats så att en 

ledning kan skapas med  representanter från från det antikvariska fältet samt Svenska 

kyrkan,  

• att det är viktigt att söka Svenska kyrkan och Riksantikvarieämbetet som 

samarbetspartner i den föreslagna centrumbildningen,  

• att skapa ekonomiska förutsättningar för en stab med till en början minst två anställda. 

Stabens uppgift blir att vara bas för forskningsmiljön, utveckla samarbeten och 

forskningsansökningar samt vidareutveckla det strategiska arbetet för en framtida 

centrumbildning, 

• att ta fram en kommunikationsplattform med tillhörande kommunikationsstrategi, 

visuell strategi och grafiska riktlinjer för den framtida centrumbildningen. Syftet är att 

kostnadseffektivt synliggöra och förmedla forskning och pedagogik, samt därigenom 

kunna uppnå satta kommunikationsmål på ett effektivt sätt,  

• att utveckla en digital plattform med forskardatabas, webbplats och forum för 

nätverkande och erfarenhetsutbyte. Detta för att hantera och möjliggöra spridning av 

forskningen rörande de kyrkliga kulturarven, såväl inom den akademiska sfären som 

till brukare och en bredare allmänhet. Plattformen ska också underlätta för 

internationella nätverk och samarbeten, 

• att stärka och utveckla en etablerad nätverksstruktur med institutioner och forskare 

• att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet och skapa pedagogiska nätverk för att 

säkra framtidens kunskapsuppbyggnad, 

• att förstärka de nordeuropeiska samarbetena, 

• att utveckla relevanta strukturer för att förankra forskningen i det stora 

vetenskapssamhället, 

• att förstärka rollen för det kyrkliga kulturarvet på det idag allt mera etablerade 

kulturarvsforskningsfältet, 

• Att forskningsföretaget Sveriges Kyrkor framtid bör fortsatt utredas, men inte 

sammanföras med ett centrum för de kyrkliga kulturarven vid universiteten.  
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Bakgrund och syfte  
Bakgrunden till föreliggande projekt är det uppdrag Riksantikvarieämbetets avdelning för 

forskning och utveckling (FoU) gav utredaren Karin Hermerén för att utreda den framtida 

kunskapsuppbyggnaden kring kyrkomiljöerna som kulturarv. Arbetet resulterade i Rapporten 

Kunskapsuppbyggnad kring kyrkomiljöerna som kulturarv efter relationsförändringen 

kyrka/stat 2000 (FoU-rapport 2009-09-21). I rapporten föreslog Hermerén bland annat att 

kunskapsuppbyggnaden skulle kunna skötas av en centrumbildning vid någon svensk 

högskola eller universitet. Utredningens förslag avsåg en bred tvärvetenskaplig 

centrumbildning med möjlighet till att förankra samarbeten utanför högskolan. I utredningen 

framfördes för- och nackdelar med en centrumbildning. Fördelarna sågs i:  

• samverkansmöjligheter mellan flera högskolor, universitet och externa aktörer  

• bredd i utbildning och forskning   

• organisatorisk placering utanför RAÄ och Svenska kyrkan, vilka ses som 

huvudintressenter på fältet.  

Risker sågs i att den kunde tänkas utvecklas efter egna behov och inriktningar som inte var till 

fördel för behoven inom Svenska kyrkan och RAÄ. Hermerén påtalar också risker i att kunna 

garantera en långsiktighet för en centrumbildning vid ett universitet eller högskola.  

Utbildning och forskning kring det kyrkliga kulturarvet har en långvarig 

tradition vid konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Det initiala arbetet med 

Forskningsföretaget Sveriges Kyrkor påbörjades vid institutionen för 100 år sedan och 

därefter har dessa frågor integrerats och utvecklats vid institutionen såväl i undervisning som i 

forskning. Under senare år har ett flertal avhandlingar lagts fram vid Konstvetenskapliga 

institutionen som behandlar de kyrkliga kulturarven i olika former. Institutionen har även 

bedrivit uppdragsutbildning för Svenska kyrkan rörande de kyrkliga kulturarven. Med den 

bakgrunden var intresset stort från den konstvetenskapliga Institutionen när rapporten 

Kunskapsuppbyggnad kring kyrkomiljöerna som kulturarv presenterades 2009. En noggrann 

studie av rapporten genomfördes vilken följdes upp av flera seminarier där företrädare för 

forskning och de institutioner i Sverige som arbetar med de kyrkliga kulturarven var 

närvarande. Konstvetenskapliga institutionens intresse för rapporten utmynnade i ett 

eftermiddagssymposium på Historiska museet år 2010 kring Hermeréns FoU-rapport och dess 

angränsande frågor. Vid symposiet fanns representanter för såväl Riksantikvarieämbetet, 

Statens historiska museer, flera högskolor och universitet samt Svenska kyrkan närvarande. 
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Symposiet diskuterade också i synnerhet frågan om centrumbildning men kom inte någon 

slutpunkt i diskussionen. Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet fann 

emellertid frågan så viktig och intressant att den beslutade att fortsätta undersöka 

möjligheterna för ett likande centrum vid Uppsala universitet som Hermerén föreslår. Efter 

samtal med dåvarande prorektor för Uppsala universitet Kerstin Sahlin, som visade intresse 

för frågan beslöts att söka vägar för ett fortsatt utredningsarbete. Kontakter togs därmed med 

Upplandsmuseet som institutionen sedan tidigare hade goda förbindelser med. Bland annat 

genom det så kallade Huseliusprojektet om Uppsala domkyrkas historia. Upplandsmuseet 

bejakade initiativet.  

Konstvetenskapliga institutionen och Upplandsmuseet ansökte om ett FoU projekt vid 

Riksantikvarieämbetet i syfte att kartlägga samtida strukturer och strategier i organisation och 

forskning som för närvarande arbetar med de kyrkliga kulturarven i Norden och Nordeuropa. 

Syftet med projektet var också att initiera centrumbildningen.  Riksantikvarieämbetet 

beviljade projektet med förbehållet att ”Bidraget avser stöd till utvecklingsarbete för att 

initiera centrumbildning för forskning kring kyrkliga kulturarv. Delstudien kring samtida 

strukturer och strategier finansieras ej.”( RAÄ: Beslut om att bifalla ansökan om FoU-medel 

för år 2011, Dnr 353-3164-2010). Beslutet innebar att FoU-projektet genomfördes som ett 

praktiskt operativt projekt med initiering som mål.  

Det kom att genomföras två projekt. Ett FoU-projekt finansierat av 

Riksantikvarieämbetet, ”Strukturer och strategier i forskning om kyrkligt kulturarv” och ett 

finansierat av Uppsala universitet om samtida strukturer för forskning kring det kyrkliga 

kulturarvet. Föreliggande arbete är resultatet av båda dessa arbeten men har till stora delar 

tagit fasta på RAÄ:s beslut och kommer huvudsakligen att redovisa hur grunden för en möjlig 

centrumbildning har initierats och ett förslag till hur det kan genomföras. Rapporten 

innehåller därmed en kort genomgång av den verksamhet som genomförts inom ramen för 

FoU-projektet, de delmål som är uppnådda och de förutsättningar som bör tillskapas för att ett 

centrum ska uppfyllas.  

I arbetet med att analysera frågan om hur kunskapsuppbyggnad kring de 

kyrkliga kulturarven bäst ska kunna utföras i framtiden har frågan om Forskningsföretaget 

Sveriges Kyrkor varit central. Delvis beroende på att det som verksamhet är det närmaste som 

historiskt sett funnits av en organisation för de kyrkliga kulturarven. Sveriges Kyrkor 

initierades år 1909 och tanken var att utföra en fullständig inventering och dokumentation av 
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det svenska kyrkobeståndet. Inom Svenska kyrkan och för många som dagligen arbetar med 

kulturarven är volymerna i Sveriges Kyrkor viktiga redskap. Projektet har emellertid inte 

kommit till punkt, och kanske ska det inte heller göra det då kyrkorna är ett levande kulturarv 

där nya byggnader och lokaler tillkommer, nya föremål upptäcks och äldre historieskrivning 

omvärderas. Därför förblir det viktigt att Forskningsföretaget Sveriges Kyrkors arbete med att 

inventera och dokumentera våra kyrkor även i framtiden ska kunna utföras. I utredningen har 

därför förutsättningarna för dess framtid beaktats och det har även prövats om 

Forskningsföretaget bör bli en del av den nya centrumbildning som utreds här. Slutsatsen är 

att det inte bör bli det. Trots det finns det anledning att ta upp frågan närmare här.  

Syfte och frågeställningar 
Genom de projekt som är grunden för denna rapport har ett sammanvägt syfte 

tagits fram som är att utforska och beskriva förutsättningarna för en centrumbildning för 

forskning och kunskapsuppbyggnad kring de kyrkliga kulturarven. Syftet är tillika att föreslå 

en modell för hur detta ska kunna genomföras.  

Frågeställningarna som väglett arbetet har varit: 

• Vilken typ av forskning och kunskapsuppbyggnad ska bedrivas vid centrumet och 

vilka är avnämarna för resultaten? 

• Hur uppnås bästa möjliga organisation för ett forskningscentrum kring de kyrkliga 

kulturarven? 

• Vilken roll har pedagogiken för kunskapsuppbyggnaden och för ett framtida centrum? 

• Vilka kommunikationsformer bör skapas för att ge största möjliga avkastning för 

centrumets verksamhet? 

• Hur kan verksamheten anses vara samhällsnyttig? 

För att ytterligare belysa de frågor som ställts och forskningsprojektens förutsättningar 

beskrivs nedan huvudmännens positioner och de därpå följande frågorna och 

problemområdena.  

Huvudmännen och uppdragsgivarnas frågor och problemområden 

Projektens huvudmän har varit Riksantikvarieämbetet,  Konstvetenskapliga institutionen vid 

Uppsala universitet och Upplandsmuseet. Dessa tre intressenter har också varit vägledande för 

de frågor som ställts och för att nå det resultat som föreligger.  
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Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet representerar den 

humanistiska forskningstraditionen och ett forskarsamhälle som står på en bred 

kulturvetenskaplig bas. Som utgångspunkt för hur en kunskapsuppbyggande miljö ska kunna 

skapas står alltså inte det ämnesspecifika utan det gemensamma humanistiska kunskapsfältet i 

vilket konstvetenskapen är ett bland andra ämnen som ingår. I universitetets akademiska miljö 

finns därmed förutsättningarna för berikande tvärvetenskapliga möten där forskningen och 

diskussionen om kunskap ges möjlighet att utvecklas. Humaniora kan också genom sina 

historiska perspektiv och genom sin närvaro i den samtida diskussionen vara en kunskapsbas 

med långsiktighet där forskning och kunskapsuppbyggnad kring de kyrkliga kulturarven ges 

en möjlighet att utvecklas.  

I den förestående sammanslagningen mellan Uppsala universitet och Högskolan 

på Gotland kommer ämnet kulturvård att bli en del av den Konstvetenskapliga institutionen. 

Detta innebär att kulturvård som ett akademiskt forskningsfält och pedagogisk miljö har goda 

förutsättningar att förstärkas inom konstvetenskapens akademiska närmiljö och för Uppsala 

universitet i stort. Ur ett centrumbildningsperspektiv har denna sammanslagning uppenbart 

positiva tvärvetenskapliga effekter med mötesfält för humaniora, teknik och naturvetenskap.  

Den akademiska miljön utgör således en god bas för frågor om hur forskning, pedagogik och 

kunskapsuppbyggnad ska kunna förvaltas och utvecklas. Likaså innebär det att en stabil miljö 

skapas där kunskapsuppbyggnadens öppenhet står i fokus.   

Upplandsmuseet representerar en lång antikvarisk verksamhet där kyrkor varit 

en självklar del av dess arbetsområde. Museet har även en stark forskningsmiljö vilket gör 

relationen till det akademiska fältet stark. I mötet mellan den antikvariska praktiken och 

forskningen uppstår också frågor om forskningsresultatens och kunskapsuppbyggnadens 

behov. Detta är frågor som sällan ställs inom den akademiska forskningen där dess frihet att 

kunna belysa frågor utan implicita förutfattade resultat är central.  

Till utredningen har Upplandsmuseet som en av huvudmännen givit frågor om 

hur kunskapsbehov och kunskapsuppbyggnad kan mötas. Likaså har det förstärkt relevansen 

av frågor från det akademiska perspektiv som Konstvetenskapliga institutionen representerar 

men som för Upplandsmuseet kan vara självklara; Hur forskning och praktik kan mötas inom 

en miljö, hur praktik och teori relaterar till varandra och vad som utgör aktuella frågor i mötet 

med de levande kulturmiljöerna. Upplandsmuseets huvudmannaskap i forsknings- och 

utvecklingsprojekten har därmed också närmat samhällsrelevansen för utredningen.  
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Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har slutligen både genom sin roll av att ha lyft 

frågan om framtiden för kunskapsuppbyggnaden kring de kyrkliga kulturmiljöerna i 

utredningen Kunskapsuppbyggnad kring kyrkomiljöerna som kulturarv efter 

relationsförändringen kyrka/stat 2000 (FoU-rapport 2009-09-21) och som nationell 

kulturarvsmyndighet varit avgörande för vilka frågor som ställts i projekten. 

Kunskapsuppbyggnad kring kyrkomiljöerna som kulturarv efter relationsförändringen 

kyrka/stat 2000 redovisar med tydlighet de behov som föreligger på ett övergripande plan och 

likaså föreslår den lösningar som har varit möjliga i utredningen att förhålla sig till. Den har 

alltså varit helt grundläggande för frågornas inriktning och vilken problematik som behöver 

behandlas. Som statlig myndighet har RAÄ en central roll i hur förutsättningarna för 

myndighetsutövandet på kulturarvsfältet sker. Den verksamhetsidé som leder RAÄ beskriver 

detta: ”Den har fokus på kunskapsuppbyggnad, vilket är kärnan i myndighetens uppdrag och 

som framförallt verkställs genom att ha överblick, bedriva utvecklingsinsatser, samverka och 

utveckla dialogen om kulturarvets betydelse med omvärlden. Riksantikvarieämbetet har också 

ett generellt statligt förvaltningsuppdrag som tar sin utgångspunkt i demokrati, rättssäkerhet 

och effektivitet.” (Vår verksamhetsidé och vision <http://www.raa.se/om-

riksantikvarieambetet/vart-uppdrag 20121001> Se även Tänka i tid Riksantikvarieämbetets 

strategi och vision 2011-2013) För projekten har det inneburit att frågor har belysts om hur 

kunskapsuppbyggnaden ska kunna ges former som gynnar såväl myndighetsutövning som 

generella samhällsbehov av kunskapsområdet.  

Sammanfattningsvis har de huvudmän och uppdragsgivare som funnits för 

projekten belyst behovet av frågor om hur det på bästa sätt skapas en miljö för en öppen och 

fri akademisk forskning, som också kan svara mot praktiska behov på kulturarvsfältet samt ha 

en samhällsrelevans för såväl beslutsfattare, allmänhet och förvaltare av kulturarvet.  

Syftets förväntade resultat 
Syftet med projekten som speciellt definierats utifrån Riksantikvarieämbetets FoU-projekt 

”Strukturer och strategier i forskning om kyrkligt kulturarv” ryms i det av utredningen 

beskrivna utvecklingsarbetet för att initiera en centrumbildning för de kyrkliga kulturarven. 

Ett resultat av syftet är det som redan initierats, men självklart finns också ett förväntat 

resultat bortom detta. Det är att skapa ett centrum för forskning kring de kyrkliga kulturarven. 

Denna rapports utgångspunkt för det tänkta centrumets funktion är tredelat: 
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1. Det ska bedriva forskning som riktar sig såväl mot den akademiska forskningsvärlden 

som att kunna direkt bedriva uppdragsforskning för förvaltare och andra intressenter i 

kulturarven.  

2. Centrumet har till uppgift att utveckla pedagogisk verksamhet kring de kyrkliga 

kulturarven samt vara ett stöd för lärare inom universitetsvärlden som i sin 

undervisning har anledning att beröra de kyrkliga kulturarven, tillika höja kunskapen 

om vikten av kulturarven i den högre utbildningen.  

3. Det ska bedriva kommunikation och dokumentation. Centrumet ska aktivt 

kommunicera forskningsresultat, vara delaktig i samhällsdebatten och popularisera 

forskningens resultat till det omgivande samhället. Centrumet ska också dokumentera 

och göra tillgänglig den forskning som bedrivs inom centrum men också i så hög grad 

som möjligt även annan forskning som bedrivs utanför centrumet.  

För att dessa tre delar ska kunna fungera krävs ett starkt nätverk inom 

universitetsvärlden där centrumet ska vara en viktig nod. Tillika krävs mycket goda kontakter 

med hela det omgivande samhället och speciellt museisektorn och det antikvariska fältet, 

inkluderande såväl myndigheter som privata aktörer. Likaså är goda kontakter med övriga 

forskningsvärlden utanför Sverige och speciellt den inom norra Europa en förutsättning för 

relevant forskning. De kyrkliga kulturarven kan idag inte förstås endast utifrån nationella 

förtecken utan måste såväl rörande dess historia som i dess funktion i samtiden kunna 

utforskas utan nationsgränsernas inskränkningar. För detta är det nödvändigt att 

forskningsmiljöerna och forskningsnätverken också är internationella.  

Centrumbildningens framtid ligger i den har utarbetade modellen i att Uppsala 

universitet är beredd att inrätta ett centrum och att detta centrum inrättas i samarbete med 

framför allt Riksantikvarieämbetet och Svenska kyrkan. Här ska fastslås att centrumet även 

kan placeras vid annat universitet i Sverige men för tydlighetens skull har vi arbetat med ett 

specifikt universitet. Tillika bör Upplandsmuseet vara delaktiga som en länk såväl till det 

antikvariska fältets forskning som till dess praktik. Även här bör understrykas ett annat 

motsvarande museum med antikvariska uppdrag, regionalt ansvar och egen forskning skulle 

kunna vara denna part men i rapporten har vi valt att arbeta mede ett specifikt museum. Goda 

relationen bör också upprättas med Sveriges kristna råd och andra religiösa samfund för att 

understryka vikten av att se till hela det sakrala kulturarvets betydelse. En viktig 

framgångsfaktor är också att kontakten stärks med internationella organisationer på området 
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och forskningsinstitutioner i Nordeuropa som arbetar med liknade frågor. Av stor vikt är 

också att föra en dialog med regeringen genom kulturdepartementet och Riksdagen om 

frågornas synnerliga vikt och de förutsättningar en centrumbildning skulle ha att hantera dem, 

inte minst ur perspektivet om ämnets långsiktiga behandling.    

Diskussion om metoder och begrepp 
Projekten har genomförts genom en kvalitativ inventering där ett stort antal samtal och 

intervjuer med personer verksamma i Norden med forskning och pedagogik rörande 

kulturarvsfrågor, speciellt det som betecknas som det kyrkliga och sakrala kulturarvet. Vidare 

har utredningar, rapporter och statliga skrivelser rörande kulturarvet analyserats, liksom 

relevant litteratur på området. Utredaren har också deltagit i samtal och diskussioner på 

konferenser och symposier i anknytning till ämnets frågor. Genom dessa studier, samtal och 

diskussioner har förutsättningar och olösta problem för en centrumbildning identifierats och 

ytterligare problemområden framträtt. Skillnaden mellan den akademiska världen och 

behoven på kulturarvsfältet har utkristalliserats som två ofta överlappande fält men samtidigt 

två områden som såväl har olika behov som olika syn på vad forskning kan och bör göra. 

Valet av en kvalitativ metod framför ett kvantifierbart tillvägagångssätt är att 

med ett öppet förhållningssätt vid intervjuerna kunna ta in ett bredare perspektiv kring de 

kyrkliga kulturarvens frågor.  

Fokus för samtalen har legat på att utforska de specifika förutsättningar som 

finns för ett centrum kring forskning kring de kyrkliga kulturarven. Därför finns det också 

anledning i detta avsnitt att speciellt beröra de bestämningar och den terminologi som 

framträtt om vad det är som kan kallas de kyrkliga kulturarven och vad ett centrum är. 

Rörande litteratur-, utrednings- och bokstudier har de haft en fördjupande förståelse och del i 

de insikter som nåtts i utredningen. Studierna och litteraturen kommer inte att redovisas 

explicit om inte de enskilda diskussionerna kräver det. Inledningsvis i avsnittet ”Inledd 

verksamhet – lärdomar” diskuteras projektens tillkomstsituation som metod och vad det 

inneburit för projektens resultat. Därefter följer en begreppsdiskussion med resultat.  

Begreppsdiskussionen är grundläggande för hur synen på den mest effektiva verksamheten 

växt fram i utredningen. I begreppen ryms vad som är rimligt att syssla med och vilka 

utgångspunkter som bör ligga till grund för ett framtida centrum för kunskapsuppbyggnad om 

de kyrkliga kulturarven.     
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Inledd verksamhet – lärdomar 

Under projektens gång och som specifikt resultat av Riksantikvarieämbetets FoU-projekt har 

verksamhet initierats vid Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet under 

namnet Forum för forskning kring de kyrkliga kulturarven. Verksamheten kan ses som en 

initialisering av att behandla problematikerna kring de kyrkliga kulturarven i en mera 

organiserad form. I detta har utredarens arbete till stor del varit att operativt leda processen 

med den nya verksamheten. Detta har inneburit att föredragningar hållits i ett stort antal 

forum och att kontakter har skötts som varit nätverksskapande och nätverksupphållande. 

Operativt har undersökningar utförts rörande potentiella projekt och utredaren har deltagit i 

forskningsgrupper vilka har gett ytterligare förståelse för fältet. Ansökningar har framtagits 

rörande forskningsprojekt. Sammantaget har detta lett till positiva resultat för verksamheten. 

Likaså har ansvar funnits för genomförande av symposier och en seminarieserie. Denna 

konkreta verksamhet har också varit en del av operationaliseringsprocessen kring 

datainsamlandet och slutsatserna i denna rapport, men huvudsakligen har verksamheten svarat 

mot den önskade initiering av den framtida verksamheten som understryks av RAÄ:s 

bidragsbeslut. (RAÄ/353-3164-2010)  

Att påbörja det operativa arbetet mot ett möjligt centrum innan formen låg fast 

gjordes efter ett moget övervägande där fördelar vägdes mot nackdelar. Den fria 

forummodellen under konstvetenskapliga institutionen gav möjligheten att skapa en 

organisation inom en kort tid som kunde utnyttja institutionens sammanhang. Ytterligare 

orsaker som bidrog till valet var FoU-projektets ovan nämnda direktiv, samt även att Kungl. 

Vitterhetsakademien frikostigt bidrog med medel till en tvåårig forskartjänst. Den påbörjades 

parallellt med utvecklingsprojekten kring en centrumbildning. Forskartjänsten avsåg att 

tillsammans med strategtjänsten (utföraren av FoU-projektet) lägga grunden till en liten men 

fungerande forskarmiljö. En forskarmiljö bestående endast av endast två personer gjorde det 

viktigt att knyta ett seminarium av andra forskare till verksamheten och därigenom aktivt 

också bygga upp ett större nätverk. Dessa två tjänster kommer efter deras avslutande att 

utvärderas för att se deras form inom en eventuell ny struktur.  

För den framtida verksamheten har den operativa fasen varit viktig då den 

tydligt visat på behoven av en större basorganisation för att effektivt skapa en forskarmiljö 

som genererar ny forskning och som har möjlighet att bedriva pedagogisk utveckling, ge 
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kurser och aktivt arbeta med kommunikation. Den visar även på fördelar av att låta forskare 

och administrativa funktioner finnas nära varandra. Genom det kan verksamhetens behov bli 

tydligare. Negativa effekter är att fördelningen av insatser inom ramen för tjänster där både 

forskning/utveckling och planering/administration ingår lätt blir oklar och någon sida av 

verksamheten kan därmed bli lidande. Detta går dock att lösa med en tydlig 

verksamhetsstyrning, både på centrumnivå och rörande de enskilda tjänsterna. 

  Sammantaget är slutsatsen att de två tjänster som verkat under en stor del av 

2011 och 2012 har varit till gagn för en framtida verksamhet, men också visat på behoven av 

en större organisation samt en tydlig verksamhetsstyrning.                

Begreppsdiskussion 
Här kommer några för rapporten och projekten centrala begrepp att diskuteras närmare.  

Kyrkligt och kulturarv 

Avgörande för att kunna utreda förutsättningarna för ett centrum för kunskapsuppbyggnad 

kring de kyrkliga kulturarven är att först fastställa vad som avses i rapporten och för den 

tänkta framtida forskningsmiljön med kyrkligt och kulturarv. Definitionen är alltså inte 

lexikal utan avser att spegla hur forskningsmiljön förhåller sig till kyrkligt kulturarv. Båda 

begreppen kyrkligt och kulturarv var och en för sig och förstådda tillsammans är öppna för ett 

flertal olika tolkningar.  

Utgångspunkten för utredningen har varit att undersöka förutsättningarna kring 

kunskapsuppbyggnaden för det kyrkliga kulturarvet där det kyrkliga primärt har berört de 

kyrkor och kyrkomiljöer i Sverige som är tillkomna inom ramen för Svenska kyrkan. Redan i 

detta går kyrkligt att förstå som det materiella arv som trossamfundet Svenska kyrkan har 

avsatt genom sin verksamhet. Kyrkligt skulle då vara definierande av ett materiellt arv som är 

urskiljbart från till exempel det materiella arv som rättsväsen eller militär lämnat efter sig. Det 

är dock inte så enkelt att fastställa denna kyrkliga materialitet som något specifikt för att göra 

uppgiften rättvisa. I FoU-rapporten Kunskapsuppbyggnad kring kyrkomiljöerna som kulturarv 

utpekas att en fortsatt kunskapsuppbyggnad för kyrkomiljöerna bör fokusera på: 

    

• Kyrkobyggnaden 

• Inredning och inventarier 
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• Den religiösa platsens omgivningar, dvs. kyrkotomt eller begravningsplats, med 

anläggningar, trädplanteringar och gravstenar m.m. 

• Kyrkornas betydelse i samhället i dåtid och nutid 

• Liturgins påverkan på kyrkorummet i dåtid och nutid 

• Förhållandet till andra samfunds byggnader och miljöer för religiösa ändamål. 

 

I dessa fokuseringspunkter som också varit viktiga delar i det som varit vägledande för 

arbetet med denna rapport berör endast de tre första punkterna specifikt det materiella. De 

följande berör historieförståelse, religiösa praktiker, samt platsen i en större samfundskontext. 

Samtidigt tar även dessa frågor sin utgångspunkt i det materiella. Att uppmärksamma dessa 

frågor kan synas självklara men ger också arbetet med centrumet behov av en vidgad 

kunskapsgrund och därför är det också avgörande att ha med i en begreppsdefinition. Kyrkligt 

avser alltså såväl det materiella arvet så som de immateriella arv och kontexter som 

producerats i relation till de materiella kyrkomiljöerna med dess byggnader och inventarier. 

Definitionen utesluter således ren samfundsforskning så som vad som gör kyrkosamfundet till 

kyrka, likaså en forskning som är exegetisk med utgångspunkt i hur kyrkan tolkat de bibliska 

grundtexterna. Dessa kunskapsfält är däremot viktiga kunskapsfält för att förstå det materiella 

arvet och kommer därmed självklart beröras i den forskning som kommer att bedrivas men 

forskningen bör inte ha dem som specifika mål. Det kommer därför vara viktigt att knyta 

forskare med denna kompetens till centrumets nätverk.  

 

 För definitionen av begreppet kyrkligt kulturarv behöver det dock tillföras 

ytterligare förståelser av hur begreppet kyrkligt avses förstås inom ramen för centrumet. 

Kyrkligt avser inte att begränsa forskningen endast till det som producerats inom ramen av 

Svenska kyrkan utan även andra religiösa miljöer inom Sverige och eventuella andra 

undersökta geografiska områden. Svenska kyrkans roll i Sverige är dock historiskt och i 

samtiden en så betydande del av det kyrkliga fältet att det naturligt kommer att inta en central 

position inom centrumbildningens verksamhet. Begreppet kyrkligt kulturarv förstås dock som 

öppet för att beteckna såväl andra religioner eller andra konfessioner än de som historiskt 

funnits inom ramen för Svenska kyrkan. Denna rymd i definitionen är viktigt för att också 

lämna en öppenhet i den kunskapssyn som bör odlas inom centrumet, där en bred 

vetenskaplig ansats att förstå det kyrkliga såväl i samtiden som historiskt ska vara ledande. 
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Kyrkligt är alltså en bestämning av företrädesvis de materiella föremål och miljöer samt deras 

förståelse som producerats i samband med religiösa samfunds verksamhet.  

 

  De förbehåll som framförts som att kyrkligt inte endast är en bestämning av det 

materiella utan också frågor relaterade till det, att det inte endast består av kulturarv relaterat 

till Svenska kyrkan, att det inte endast berör det inom det svenska nationella hägnet, är viktiga 

för upprätthållande av den vetenskapliga kvaliteten inom centrumet. Likaså är det viktigt att 

understryka att det är det materiella som står i centrum om än frågor självklart ställs om vad 

det materiella producerar för mening eller om vad immateriella tankar och idéer producerat 

för materialitet.   

Kulturarv 

Vad kulturarvet, eller snarare kulturarven ska förstås som är en mycket omdiskuterad fråga. 

Det är inte en självklarhet att använda ett begrepp som starkt förknippats med värdering av 

specifika föremål eller miljöer och deras betydelse för en nation eller för en specifik grupp 

människor. Därför är det också av stor vikt att det inom forskningsmiljön förs en kritisk 

diskussion om vad kulturarv är och vilken specifik roll kyrkliga lämningar har i detta.  

 

En utgångspunkt för strategen är att det inte finns ett kulturarv i materiell 

mening. Byggnader, miljöer och föremål är i sig inte kulturarv utan utgör materiella 

lämningar av mänskliga kulturyttringar. Kulturarvet ska snarare ses som en process inom 

vilket specifika platser eller föremål behandlas i relation till deras roll i formandet av den 

kultur vi lever i. Kulturarvet är alltså processer som behandlar till exempel föremål, lagar, 

mänskliga idéer och handlingar. För att ytterligare lägga en grund till en kritisk diskussion 

finns det anledning att se närmare på begreppets förståelse och användning.   

 

Svensk lag definierar inte vad kulturarv är men begreppet förekommer i lagen 

om fornminnen. Det är emellertid helt avgörande för forsknings- och kunskapsmiljöns arbete 

att den är tydlig i vad som menas när begreppet kulturarv används. Materiella ting och miljöer 

kan i kulturarvsprocessen pekas ut som särdeles skyddsvärda eller av speciell betydelse för en 

grupp människor eller en gemenskap inom ett specifikt geografiskt område. Detta utpekande 

är inte forskningens uppgift eller mål utan en myndighetsuppgift. Kulturvårdande 

myndigheter har att värdera de materiella tingen i relation till den lagstiftning och den 

kunskap som finns. För att detta ska kunna ske kan specifik forskning efterfrågas som ger ett 
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underlag till dessa beslut. Likaså är det centralt att den forskning som bedrivits finns offentligt 

tillgänglig. Denna åtskillnad mellan utpekande och kunskapsproduktion är viktig för att förstå 

hur kulturarvet ska förstås för centrumet.  

 

I kulturarvsbegreppets etymologiska betydelse pekar på något nedärvt från 

tidigare generationer till dagens. En kultur överlämnad till oss därför att vi är och har en 

relation till tidigare generationer, vilket gör oss skyldiga att ta emot och helst vårda vad de 

lämnat efter sig. Denna syn, nära knuten till förståelsen av nationen som bestående av släkter 

som i generationer byggt upp landet, gör kulturarvet problematiskt i ett samhälle där 

tillhörigheten till Sverige inte utgår ifrån blodsband och etnisk tillhörighet utan ifrån 

hemvisträtt i Sverige. Därför måste begreppets innebörd av arv ifrågasättas och istället förstås 

som något som producerats materiellt och immateriellt och som bär ett särskilt värde för 

förståelsen av historien och det samtida samhället vi lever i. Kulturarvet kan därmed förstås 

som produkter ur det förgångna med vikt för samhället som gemenskap. 

 

Kulturarv är också ett begrepp som kan förstås juridiskt och är då kopplat till 

den lagstiftning som berör kategorier som fornminnen och byggnadsminnen. Denna syn på 

begreppet är begränsande så till vida att det endast är staten som ytterst genom lagstiftning 

kan avgöra vad som är eller inte är kulturarv. Kulturarv som juridiskt begrepp är särskilt starkt 

genom kulturminneslagens 4:e kapitel rörande de kyrkliga kulturminnena där alla 

kyrkobyggnader uppförda innan 1940 är skyddade enligt lag. Bruket av begreppet i denna 

mening för att kunna utveckla en meningsfull kunskapsuppbyggnad ger en snäv och icke 

önskvärd avgränsning för en kommande centrumbildning. Det är dock viktigt att även de 

juridiska aspekterna och deras påverkar fysiskt och i förståelsen av kulturarvet ingår i 

forskningens frågor inom forumet.  

 

Kulturarvsbegreppets vikt för kunskapsuppbyggnad och forskningsrelevans 

definieras utifrån dess betydelse för att kunna ställa forskningsfrågor och för att förstärka 

kunskapen om såväl de materiella lämningarna som för att förstå dess betydelse för dagens 

samhälle. Därmed bör inte centrumets forskningsuppbyggnad styras av lagens begränsningar 

utan av den begreppsdefinition som forskningen och kunskapsuppbyggnaden kräver.  
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Kan då allt vara ett kulturarv? Sannolikt är det så och det måste vara 

forskningens utgångspunkt att allt som kan kopplas till de kyrkliga eller sakrala miljöerna 

också är av intresse för att förstå deras roll och betydelse. Som följd av detta finns det 

anledning att tydliggöra forskningsmiljöns nödvändiga distans till att värdera kulturarvets 

miljöer och föremål. Alltså värdera dem utifrån estetiska och ekonomiska kategorier eller 

bruksvärden.     

 

Det framtida centrumet för de kyrkliga kulturarven avser alltså inte att syssla 

med värdering av det kyrkliga kulturarvet. Värdering av kulturarvet är en central verksamhet 

för såväl kulturarvsmyndigheter, verksamma kulturarvsföretag och kulturarvets förvaltare. 

Värderingen ger möjlighet till prioriteringar och beslut om hur medel för bevarande, underhåll 

och utveckling av kulturarvet fördelas. Den framtida centrumbildningen kan i denna process 

vara stödjande genom att forska och producera kunskap till stöd för en värderings och 

förvaltningsprocess. Däremot kan det inte ligga i en forskningsmiljös uppdrag att göra denna 

selektion eller värdering. Det skulle i sin tur kunna påverka vad det forskas på och hur 

forskning därför kan bedrivas. Därför är det viktigt att själva värderingen förblir hos 

förvaltare och beslutande myndigheter.   

Kyrkliga kulturarv i plural 

Avslutningsvis rörande kyrkligt och kulturarv ska frågan beröras om de kyrkliga kulturarven i 

plural. Eller kulturarvet i obestämd form. Speciellt viktig som inspiration rörande 

förändringen från kyrkligt kulturarv i bestämd form singular, till kyrkliga kulturarv i plural 

har professor Lena Liepe vid Oslo universitet varit. Jag väljer därför att citera henne ur en 

kommande text: 

” … att det inte längre är möjligt att tala om ”kulturarvet”, i bestämd form singular, som en 

avgränsad, sakligt föreliggande materialkategori. Kulturarv är inte en neutral benämning på 

ett monument- och föremålsbestånd, det är ett värderande begrepp som har fått sin innebörd 

som resultat av politiska processer med till dels explicit nationalistiska drivkrafter. Jonas 

Grundberg understryker i Historiebruk, globalisering och kulturarvsförvaltning (2004) att 

kulturarvet inte skall förväxlas med sina yttringar. Det är inte en given mängd kulturobjekt, -

monument eller -miljöer som ”är” kulturarvet; kulturarvet är en ständigt pågående, dynamisk 

process där samtiden skriver sin historia. […] I ett tidigare arbete framhåller Grundberg att 

det mot bakgrund av en dylik processuell förståelse av kulturarvsbegreppet är mera fruktbart 
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att fråga sig vad det som identifieras som kulturarv gör, än vad det är: vad begreppet används 

till, och för vilka ändamål. (Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag. En introduktion till 

kulturarvsförvaltningens teori och praktik 2000)[…]Vems kulturarv är det som avses 

(begreppet arv betecknar ju ett innehav i kraft av att vara ättling, arvtagare, med större rätt till 

detta arv än andra som inte är avkomlingar av samma förfäder)? För vilket syfte önskar man 

definiera kyrkorna och deras inventarier som kulturarv i ett forskningssammanhang? Och vad 

implicerar ett sådant begreppsbruk i fråga om förståelsen av tillhörighet, nationellt och socialt, 

hos dem som tänks vara brukare av detta kulturarv?” 

Liepe pekar sedan på just hur det måste handla om flera kulturarv, eller 

kulturarv i obestämd form. Genom att lätta på denna bestämda form kan forskningen möta 

dagens förändrade samhälle och genom att tala om kulturarven i plural eller i obestämd form 

sätts inte heller nationella gränser som snarare begränsar än berikar forskningens möjligheter 

rörande de kyrkliga kulturarven. Därför använder utredningen begreppet de kyrkliga 

kulturarven.  

Forskning 

Frågan vad forskning är kan synas banal. Den har dock uppmärksammats tidigare och är 

relevant för utredningens slutresultat. Inom ramen för forskning går det att dela upp den i flera 

underavdelningar som grundforskning vilken söker efter ny kunskap utan att ha tillämpade 

mål som syfte. Tillämpad forskning utgår ifrån ett specifikt användningsområde och 

behovsmotiverad forskning styrs av ett specifikt behov. Inom ramen för behovsmotiverad 

forskning kan uppdragsforskning finnas där direktiven ofta utgår från att ett specifikt problem 

ska lösas. Alla dessa former kan med självklarhet appliceras på det kyrkliga kulturarvet där 

antingen forskningen utgår från efterfrågade behov eller frågor som uppkommit inom 

forskarsamhället. Ytterligare en fråga som bör beröras är skillnaden mellan dokumentation 

och forskning. Inom ramen för forskningen kan inventering och dokumentation ingå som en 

specifik fas i projekten. Det utgör emellertid inte slutmålet, utan faktainsamlingen måste ges 

en ytterligare analys och problematiseras för att det ska kunna betecknas som forskning. För 

denna utrednings fråga om ett centrum för kunskapsuppbyggnad är det viktigt att göra denna 

distinktion då den också definierar vad som explicit är det kunskapsområde där ett centrum 

bäst kan göra nytta. Genom att fokusera på analysen kommer centrumbildningen bäst kunna 

utnyttja den akademiska miljöns förmågor och tillföra ny kunskap till fältet. Dokumentation 

kan ingå som deluppdrag men är inget som ett framtida centrum bör fokusera på. En nära 
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relation till museer och projekt som sysslar med inventering och dokumentation bör däremot 

finnas för att ha god tillgång till forskningsobjekten.  

Forskning kommer alltså att förstås i rapporten enligt den gängse definitionen att 

bedriva ett systematiskt och metodiskt sökande efter ny kunskap och nya idéer. Till denna 

skall också förstås att forskningen alltid innehåller en kritisk analys av det framforskade 

materialet. 

Pedagogik  

Begreppet pedagogik används i utredningen för att beskriva hur centrumbildningen ska kunna 

utbilda såväl förvaltare som framtida brukare av de kyrkliga kulturarven. Det är också 

pedagogik i meningen – hur undervisning och förmedling av kulturarven ska ske. En 

förhoppning är att pedagogiken ska bli en av de nycklar som möjliggör en långsiktig 

förvaltning av kulturarven genom att centrumet kan ge verktyg till universitetens nuvarande 

och framtida lärare att förmedla kunskapen. Pedagogisk kunskap bör också ses som något 

som ständigt måste omvärderas och förändras i och med det omgivande samhällets 

förändringar. Därför bör den pedagogiska verksamheten inom kunskapsuppbyggnaden 

ständig vara diskuterad och i framkanten av den pedagogiska utveckling som bedrivs inom 

universiteten.  

Centrum – forum 

I utredningens uppdrag finns begreppet centrumbildning och det är ett centrum som föreslås i 

utredningen Kunskapsuppbyggnad kring kyrkomiljöerna. Begreppet centrum/centrumbildning 

vid universiteten och högskolorna är en beteckning på en tvärvetenskaplig enhet av 

myndigheternas organisation och regleras därefter. Likaså utgör begreppet forum en specifik 

form av centrumbildning som oftast är utan egen anställd personal och som saknar 

upplåtelseavtal för lokaler.  

Andra tänkbara organisatoriska former för ett kunskapsuppbyggnadscentrum är 

institut eller extern stiftelse. Dessa former innebär att det inte skulle bli möjligt att tillvarata 

universitetets forskningsstatus, pedagogiska kunskap, organisation eller ekonomi. Därför 

kommer dessa former inte att beröras i utredningen således kommer inte heller begreppen att 

diskuteras närmare. Begreppet centrum eller centrumbildning ska alltså förstås helt utifrån 

dess roll inom universitetens organisation. Därmed finns det också lärdomar som kan dras 

från hur andra centrum byggts upp och fungerar.    
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I begreppsdiskussionen har jag tagit upp ett antal ord och begrepp som är 

avgörande för den framtida verksamheten. Kyrkligt kulturarv – vad centrumet ska syssla med, 

forskning och pedagogik – hur det ska utforska och förmedla det centrumbildningen ska 

syssla med och centrum – var detta ska ske. Nedan utvecklas speciellt dessa teman om 

centrum, forskning och pedagogik. 

Centrumbildning rörande de kyrkliga kulturarven 
I detta kapitel diskuteras utredningens huvudförslag: att en centrumbildning för de kyrkliga 

kulturarven inrättas vid Uppsala universitet i samarbete med Svenska kyrkan, 

Riksantikvarieämbetet och Upplandsmuseet. Diskussionen kommer att utgå från den struktur 

som finns reglerad inom Uppsala universitet för Centrumbildningar (UFV 2004/1826). 

Idag finns Forum för forskning kring det kyrkliga kulturarvet (FFKK) inrättat 

som ett försteg i verksamheten med kunskapsuppbyggnad kring de kyrkliga kulturarven. Det 

är inte ett forum i den organisatoriska mening som innefattas i Uppsala universitets reglering 

av centrumbildningar utan ska endast ses som en interimslösning inför att en permanent form 

ska kunna skapas. FFKK har redan idag en styrelse och verksamhet och i detta kapitel 

kommer en organisatorisk och innehållslig diskussion föras om hur en vidareutveckling av 

denna form till en för framtiden varaktigare struktur bäst kan ske. 

Sannolikt är en centrumbildning vid ett universitet avgörande för att 

verksamheten ska kunna lyfta ett steg bortom de enskilda små och större projekt som finns 

idag rörande de kyrkliga kulturarven. Ska verksamheten på ett avgörande sätt kunna gynnas 

och växa måste den vara tvärvetenskaplig och ges tillfälle att utnyttja ett universitetets alla 

kunskapsresurser. Centrumbildningen är även den organisatoriska form som kan garantera 

största tänkbara långsiktighet.    

Genom utredningens huvudförslag med ett centrum inrättat vid Uppsala 

universitet kan det arbete som påbörjats vid Konstvetenskapliga institutionen användas som 

utgångspunkt. Samarbetet inom det nuvarande forum sker med representanter för ämnena 

konstvetenskap och textilvetenskap och med representation från Upplandsmuseet. 

Den 1 juli 2013 kommer Högskolan på Gotland bli en del av Uppsala 

universitet. I sammanslagningen kommer ämnet Kulturvård att bli en del av 

Konstvetenskapliga institutionen. Detta nära samarbete kommer ytterligare att kunna stärka 
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den tvärdisciplinära bas ett framtida centrum kan tänkas kunna ha. Redan idag har ett 

samarbete inletts där gemensamma frågor diskuteras och arbeten sker med framtida 

forskningsprojekt. Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet utgörs av de 

ämnen där oftast dessa frågor diskuteras. Inom området finns såväl teologi och juridik, 

sociologi, kulturgeografi och ekonomisk historia och de humanistiska ämnena vilka alla 

skulle kunna tillföra mycket kunskap till fältet. Placeringen skulle sannolikt ha sin starkaste 

bas inom historisk-filosofiska fakulteten, men uppdraget kan trots det vara 

universitetsövergripande och till lika integrerat med andra delar av samhället utanför 

universitet. För detta utreds förutsättningarna nedan. Uppsala universitet med sin breda 

kunskapsportfölj till vilken nu även Högskolan på Gotland kommer att bidra med helt nya 

kunskaper på kulturarvsområdet framstår alltså som ett mycket lämpligt alternativ.      

Organisationsdiskussion 

Organisationen av centrumbildningar och hur de regleras finns beskriven i 

”Centrumbildningar och andra enheter med styrelse motsvarande och/eller föreståndare 

(motsv)” (UFV 2007/804). I texten konstateras att: ”Institutionsliknande centrumbildningar 

med tvärvetenskaplig forskning och/eller utbildning och med tillsvidareanställd personal 

och/eller egna upplåtelseavtal för lokaler. Benämningen centrum är lämplig och bör vara 

förbehållen denna kategori.” Det understryker såväl centrumbildningens långsiktighet och 

dess tvärvetenskapliga karaktär. För den tänkta organisationen kring de kyrkliga kulturarven 

framstår denna form som ideal, förutsatt att adekvat finansiering kan garanteras. 

För att centrumbildningen ska komma till stånd måste avtal upprättas med 

berörda samarbetspartners och finansiärer. Likaså finns specifika regleringar om hur 

centrumet ska organiseras, ledas och utvärderas. Dessa delar bör ske gemensamt mellan 

universitet, centrum och tilltänkta samarbetspartners. En första preliminär diskussion om 

dessa bör genast inledas då de är grunden för den framtida verksamhetens innehåll.     

Som utgångspunkt har utredningen att den framtida centrumbildningen ska vara 

placerad vid Uppsala universitet och att dess kunskapsbas finns huvudsakligen inom 

vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskapliga fakulteten. Därför kommer de 

förutsättningar och modeller som finns inom universitetet att diskuteras och de 

centrumbildningar som är verksamma. Det kan dock åter understrykas att även andra 

universitet är möjliga som huvudmän men då måste deras specifika förutsättningar i forskning 

och organisation utredas 
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De olika modellerna av centrumbildning regleras av vem som inrättar dem. Det 

kan antingen ske av rektor och konsistoriet eller av områdes- eller fakultetsnämnd. I 

undantagsfall kan även en institutionsstyrelse inrätta en centrumbildning. Dessa regleras 

också av var de verkar antingen under en områdes- eller fakultetsnämnd eller under en 

institutionsstyrelse, men kan också i yttersta undantagsfall underställda vara rektor. En modell 

som sannolikt inte är tillämpbar här då den kräver reglering genom en förordning eller andra 

särskilda fel.  

Frågan om hur ett centrum inrättas är av vikt för dess karaktär och hur styret ska 

se ut. För det tilltänkta centrumet för de kyrkliga kulturarven är sannolikt modellen där rektor 

eller konsistoriet inrättar ett centrum under den historisk-filosofiska fakulteten det som är 

främst tillämpbart och önskvärt. Det skulle innebära en modell där centrumbildningens 

nationella uppdrag och universitetsövergripande karaktär tydliggörs samt att det understryker 

centrumets varaktighet över längre tid. Det är också fullt möjligt för andra lärosäten eller 

fakulteter att medverka i en liknande modell. Likaså är det möjligt med externa finansiärer 

och deltagare i styrelsen enligt denna modell.  

En modell där centrumet skulle underställas en institutionsstyrelse (modell 1) 

skulle innebära en betydligt längre delegationsordning och som det formuleras i UFV 

2005/590, "bör tillämpas med restriktivitet. Dessa modeller är först och främst tillämpbara 

"för tidsbegränsade forskningsprogram eller till kompetenscentra som är naturligt knutna till 

en institution där finansiären förutsätter rektors medverkan". 

Om en modell inrättad av konsistoriet och rektor och underställd den historisk-

filosofiska fakulteten (modell 2) skulle bli aktuell innebär det att centrumets 

delegationsordning går från rektor till vicerektor och till dekanus för fakulteten. Det innebär 

att allt ansvar, befogenheter och skyldigheter som upprättats för centrumet delegerats till 

dekanus som i sin tur ger delegerar ansvaret för centrumets uppgifter till föreståndaren. Vid 

sidan av frågor som personalansvar och ekonomi kan uppgifter vidaredelegeras till anställda i 

centrumet. Föreståndare förordnas av fakultetsdekanus och styrelsen utses av 

fakultetsnämnden. Därmed rapporterar centrumbildningen till fakultetsnämnden. 
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Modell 1 
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Modell 2 

 

Som framgår av ovanstående grafiska delegations- och beslutsscheman skulle modell 1 

innebära en betydligt omständligare och därmed svagare organisation. Flera led mellan 
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inrättande och delegerande enhet och den verksamhetsledande enheten – centrumbildningen 

skapar också ett avstånd mot omstående samhälle och tenderar att göra själva 

centrumbildningen mer av en intern institutionsangelägenhet. Därför förordas genom i denna 

rapport att det är modell 2 som ska eftersträvas. 

Instruktionen för Centrumbildningen 

Här ska inte en framtida instruktion helt föregripas då denna bör utarbetas gemensamt av de 

intressenter som kan tänkas ingå i den framtida centrumbildningen. Med utgångspunkt i den 

checklista för centrumbildningarnas instruktion som finns upptagen i UFV 2007/804 görs 

några korta noteringar för att peka på hur en framtida organisation och verksamhet kan 

utformas. Checklistan innehåller frågor om syfte, verksamhetsinriktning, finansiering, 

styrelsens sammansättning, ordförande, föreståndare, uppdrag, arbetsvillkor, lokaler och 

utvärdering och kan tillämpas som följer: 

• Syfte 

Centrumets syfte är att bedriva kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning kring de 

kyrkliga kulturarven, Detta ska ske genom forskning, pedagogisk utveckling, 

utbildningsverksamhet och extern kommunikation. Centrumets verksamhet ska vara 

tvärvetenskaplig, fungera resurs för universitetets/ens undervisning samt synliggöra 

frågorna i det omgivande samhället.  

 

• Verksamhetens inriktning 

Centrumet arbetar med forskning, utbildning och information om de kyrkliga 

kulturarven.  

 

• Finansiering 

Denna punkt kan inte idag beskrivas utan måste formuleras efter diskussioner med 

tänkbara intressenter i centrumet. Det är dock av yttersta vikt att dessa frågor 

omedelbart börjar diskuteras efter ett intentionsbeslut om centrumets framtid tagits. 

Finansieringen framstår som den både viktigaste och svagaste punkten för centrumet. 

Kravet på säker och stor finansiering är centrala för alla universitet.  

• Styrelsens sammansättning 

Förslagsvis ska i styrelsen ingå fyra representanter från Uppsala universitet varav 

minst en ska komma från historisk-filosofiska fakulteten, en från 
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samhällsvetenskapliga fakulteten samt en för teologiska fakulteten. Dessa utses av 

områdesnämnden för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Hur 

fördelningen av ledamöter från universitetet ska se ut är tänkt att spegla var 

forskningen och kunskapsefterfrågan främst kommer att finnas i framtiden.  Det går 

att diskutera om detta är en ideal sammansättning och om det eventuellt bör skrivas in 

representanter för andra vetenskapsområden. Den frågan bör diskuteras vid ett 

eventuellt bildande. Likaså kan det också diskuteras om det bör tydliggöras att någon 

av representanterna ska ha sin bakgrund i forskning om byggnadsvård och 

antikvariska frågor för att understryka denna aspekts betydelse för centrumet.   

I styrelsen bör också ingå en representant för vardera Riksantikvarieämbetet, 

Upplandsmuseet och Svenska kyrkan som utses av deras ledningar, eller motsvarade 

organisationer vid annat universitet. Det bör också utses en nordisk akademisk 

representant av fakultetsstyrelsen. I styrelsen ingår också föreståndaren för centrum.  

Med denna sammansättning skulle styrelsen inklusive en ordförande få tio ledamöter, 

och om undervisning bedrivs tillkommer även studentrepresentanter.  

 

• Ordförande 

Ordföranden i styrelsen utses av dekanus eller fakultetsnämnden. Förslagsvis 

nomineras denne av Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkan, Upplandsmuseet och 

Fakultetsnämnden, eller motsvarade organisationer vid annat universitet. Ordföranden 

bör väl kunna företräda centrums frågor och ha god kännedom om fältet. 

 

• Föreståndare  

Föreståndaren utses av dekanus efter ett ansökningsförfarande. Föreståndaren har 

verksamhetsledande funktion för hela centrum samt personal- och ekonomiansvar. 

Föreståndaruppdraget bör ingå i en tjänst i centrumet där administration är 50 % och 

forskning 50 %. Ett alternativ är att föreståndaruppgiften utses av centrums styrelse 

inom de anställda och då på en tidsperiod om två år. Detta kan ytterligare formuleras 

och utredas. 

 

• Tidsperioder och mandat 

Styrelsen utses på tvåårsperioder Ordföranden på tre år. Detta för att verksamheten ska 

kunna få en långsiktighet.  
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• Styrelsens och föreståndarens uppgifter:  

Styrelsens roll är att vara verksamhetsstyrande genom att fastställa övergripande mål 

och strategier samt fastställa budgetramarna mellan verksamhetens olika delar.  Likaså 

har styrelsen till uppgift att utvärdera och följa upp den verksamhet som sker. 

Föreståndarens roll att vara verksamhetsledande samt att ha budget- och 

personalansvar. 

 

• Arbetsvillkor 

De förutsätts följa gängse mönster och kommer inte närmare diskuteras här. 

 

• Befogenheter rörande anställning mm 

Regleras enligt universitetets regler. 

 

• Lokaler 

Ingår i budgeten men ska finnas inom vetenskapsområdets lokaler.  

 

• Utvärdering av verksamheten 

Utvärdering bör ske vart tredje år av två nationella och en internationell utvärderare. 

Denna uppgift är central för att säkerställa centrumets kvalitet i sin verksamhet. 

Utvärderingens funktion är att såväl se hur centrumet står sig nationellt och 

internationellt som forskningsmiljö, om det behandlar relevanta forskningsfrågor eller 

om det finns andra fält som bör beröras. Det pedagogiska utvecklingsarbetet och 

eventuella bedrivna kurser ska utvärderas. Likaså bör utvärderingen behandla 

organisation och administration för att finna eventuella flaskhalsar eller 

inkonsekvenser i organisationen. Även centrumets kommunikationsplattform bör vid 

detta tillfälle utvärderas. 

Övriga uppgifter av administrativ karaktär som finns upptagna i checklistan för 

instruktionen är frågor som bäst formuleras efter att ramarna för centrumet är 

fastlagda. 
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Lärdomar från nuvarande centrum vid Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

vetenskapsområdet vid Uppsala universitet 

Idag finns ett flertal centrumbildningar inom Uppsala universitet. Av speciellt intresse 

för hur vi ska få till stånd ett centrum för de kyrkliga kulturarven är de som finns inom 

vetenskapsområdet för samhällsvetenskap och humaniora. Därför kommer det här 

göras en genomgång av dagens centrum med en avslutande diskussion om några 

lärdomar som går att dra för att få till stånd och sedan organisera en ny 

centrumbildning.  

Vid teologiska fakulteten finns Centrum för forskning om religion och samhälle 

(CFR). Det har sin bakgrund i samarbetsprojektet Diakonivetenskapliga institutet 

mellan Uppsala universitet och Diakonistiftelsen Samariterhemmet. År 2009 

omvandlades institutet till centrumbildning vid Teologiska fakulteten. Samma år 

avslutades samarbetet med Samariterhemmet och verksamheten fortsatte inom ramen 

för Uppsala universitet. Uppsala universitet kunde ensamma bära projektet sedan de 

beviljats medel av det tioåriga Linnéstödsprogrammet ”The Impact of Religion: 

Challenges for Society, Law and Democracy”, som pågår 2008-2018. 

Linnéstödprogrammet är Vetenskapsrådets och forskningsrådet Formas satsning på 

excellenta forskningsmiljöer i Sverige, tillkommen som resultat av regeringens 

satsning på att stödja svensk spetsforskning. (prop. 2004/05:80) Sammanlagt har 40 

miljöer beviljats medel inom hela universitetsvärlden. Vid CFR bedrivs även 

kursutveckling för universitet och högskola, men de ger inga egna kurser. CFR består 

idag huvudsakligen av forskare från de teologiska disciplinerna men har även starka 

band till övriga forskarsamhället. 

Vid Juridiska fakulteten finns Centrum för polisforskning vilket är tillkommen 

genom en överenskommelse mellan universitetets tre vetenskapsområden, det 

humanistisk-samhällsvetenskapliga, det medicinska och farmaceutiska samt det 

teknisk-naturvetenskapliga.  Centrumbildningen har en relativt kort historia och 

bildades 2009 och påbörjade verksamheten året efter. Centrumets uppdrag är att 

samordna polisforskning och högre polisutbildning inom universitetets 

vetenskapsområden.  

Avsikten är även att bli en internationell nod rörande polisforskning (Crime 

science). Verksamheten är tvärvetenskaplig och riktar sig även mot det omgivande 
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samhället. Inom ramen för centrumet framtas nya forskningsansökningar, seminarier 

anordnas och det fungerar som en administrativ nätverksnod. Forskningen bedrivs 

huvudsakligen vid andra fakulteter och institutioner men samordnas och möts inom 

centrumet. Idag ges inga kurser men avsikten är att bli en kunskapspartner med övriga 

universitetet och samhället. Idag sker detta genom att hemsidan utnyttjas som en 

kontaktyta där kurser och utbildningar listas.    

Vid historisk-filosofiska fakulteten finns två centrumbildningar som båda har 

tvärvetenskaplig profil. Centrum för genusvetenskap (CFG) inrättades år 2003 då 

Centrum för kvinnovetenskap ombildades och fick nya instruktioner. Dess nuvarande 

uppdrag är tredelat mellan forskning, utbildning och information. Utbildningen och 

forskningen avses omfatta både biologiska och sociala perspektiv på kön och centrum 

ska samverka med samtliga områdesnämnder, fakultetsnämnder och berörda 

institutioner inom universitetet.  Därmed är dess verksamhet fullt ut tvärvetenskaplig 

om än det är av organisatoriska och historiska skäl förlagd till en specifik fakultet. 

Inom CFG är det tvärvetenskapliga ämnet genusvetenskap en gemensam grund inom 

vilket det ges kurser från grund- till masternivå. Kursverksamheten och det egna 

ämnet gör att de intar en särställning inom vetenskapsområdets centrumbildningar och 

med utbildningsstrukturen intar det en liknande organisation som övriga ämnen. 

Forskningen är idag mycket omfattande och år 2006 utsågs CFG av Vetenskapsrådet 

till Centre of Gender Excellence och bedriver sedan 2007 excellensprogrammet 

”GenNa: Nature/Culture Boundaries and Transgressive Encounters”. Forskningen är 

helt tvärvetenskaplig och spänner över olika vetenskapsområden. Information mot 

övriga forskarvärlden och det omgivande samhället är en central del av verksamheten. 

För detta finns en informationsstruktur med egna medarbetare och olika fora att nå ut, 

sprida och popularisera forskningsresultaten. 

Den andra centrumbildningen vid historisk-filosofiska institutionen är Hugo 

Valentin-centrum (HVC). Det har ett tvärvetenskapligt fokus och är inriktat två 

prioriterade områden: kulturella och sociala fenomen och förändringsprocesser 

relaterade till den etniska dimensionen i mänskligt liv och Förintelsen och övriga fall 

av folkmord och grova brott mot de mänskliga rättigheterna. VC bildades 2009 genom 

en sammanslagning av tidigare Centrum för multietnisk forskning och Programmet för 

studier kring Förintelsen och folkmord. Det har som uppgift att vara en resurs inom 
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sina ämnesområden för övriga universitetet men driver även ett eget masterprogram 

samt ett fåtal enstaka kurser. Des huvudsakliga bas är i forskningen och att vara en 

nod för ett flertal olika forskargrupper och forskarnätverk.  

Samhällsvetenskapliga fakulteten har tre centrumbildningar och ett institut. 

Centrum för Rysslandsstudier (UCRS), Uppsala Centre för Business History (UCBH), 

Centrum för teknik- och vetenskapsstudier och Institutet för bostads- och 

urbanforskning (IBF). Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) är inte en 

centrumbildning men är organiserad enligt en likande modell. IBF bildades 1994 efter 

att Byggforskningsinstitutet med ansvar för forskning om byggande och bostäder lades 

ned. Uppsala universitet fick ansvar för den samhällsvetenskapliga forskningen inom 

ramen för ett fristående institut med egen ledning placerat i Gävle. Beslutet om 

bildandet av institutet och finansiering togs av Riksdagen som också fortsatt varit med 

och finansierat verksamheten. Institutet har i dag sin huvudsakliga inriktning mot 

samhällsvetenskapliga ämnen och speciellt, sociologi, statsvetenskap, 

nationalekonomi och kulturgeografi. Dess uppdrag är att bedriva forskning och delta i 

forskarutbildning inom bostads- och bebyggelseområdet. De har även bedrivit en 

samhällsvetenskaplig masterutbildning inom urbana studier. Idag bedriver institutet 

ingen egen utbildning. Dess tjänster är oftast organiserade med en modell om 20 % 

vid en institution vilket ger en naturlig kontakt med utbildning och forskning inom 

deras respektive moderinstitutioner. Dess historia ur byggforskningsinstitutet gör att 

kontakterna med allmänhet och olika branschorganisationer inom området är stark. 

Centrum för Rysslandsstudier (UCRS) är även den placerad vid den 

samhällsvetenskapliga fakulteten. Centrumet tillkom 2010 efter regeringens 

strategiska satsning på forskning om ”politiskt viktiga geografiska regioner”. UCRS 

har en bred mångvetenskaplig forskningsprofil med gemensam nämnare i Ryssland 

och dess gränsområden. Det bedrivs ingen egen undervisning vid centrumet, de finns 

däremot som resurs för övriga universitetet. 

Uppsala Centre för Business History (UCBH) och Centrum för teknik- och 

vetenskapsstudier (CTV) är organiserade under Ekonomisk-historiska institutionen 

och tillhör de mycket fåtal centrumbildningarna som är organiserade enligt denna 

modell. Verksamheten vid UCBH utförs genom ett nära samarbete med The Institute 

for Economic and Business History Research, vid Handelshögskolan i Stockholm. 
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Likaså har centret nära samarbete med näringslivet som även är representerade i dess 

styrelse. Verksamheten är endast riktad mot forskning och har genom sitt samarbete 

blivit en viktig aktör inom sitt forskningsområde. Vid CTV är forskningen avsedd att 

var tvärvetenskapligt rörande förhållandet mellan teknik, vetenskap och samhälle. 

Verksamheten har viss utbildning på avancerad- och forskarnivå, huvudsakligen 

sysslar den dock med forskning. Forskningen består huvudsakligen av 

projektsamarbeten mellan flera externa institutioner.   

Vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper finns Regionalt utvecklingscentrum 

(RUC) bildad 2004. RUC tillkom som ett samarbete mellan åtta mindre kommuner 

och Uppsala universitet. Centrumet har till uppgift att främja universitetets och 

kommunernas samverkan rörande förskola, skola och lärarutbildningen. Institutet har 

därmed en specifik samhällsuppgift att främja måluppfyllelsen inom dessa områden. 

De syftar till att ge en likvärdig skola som kan uppfylla de nationella kraven i alla 

kommunerna. Ingen egen forskning eller utbildning bedrivs utan de fungerar först och 

främst som ett nätverkscentrum.  

Inom vetenskapsområdet finns även ett antal forum så som Forum för skolan, en 

mötesplats för etnologer och verksamma skolan. De bedriver ingen egen forskning 

men är en väg att länka samman forskningen vid universitetet och skolvärlden. Forum 

för Tysklandstudier ska stödja forskningen kring tysklandstudier och stärka 

universitetets internationalisering. En större forumbildning är också Uppsala forum för 

demokrati fred och rättvisa. De samordnar forskning inom dessa områden vid Uppsala 

universitet. Gemensamt för alla forum är att de inte bedriver egen forskning eller 

undervisning utan är endast fungerar som en stödfunktion och mötesplats för 

respektive forskningsområden. Forumen kan bedriva egna seminarier, dela ut 

stipendier och genomföra symposier samt stödja olika former av nätverk. Generellt 

sett är alltså inte den egna verksamheten i fokus utan ska snarare ses som nätverk för 

annan forskning och undervisning som bedrivs vid universitetet.  

Lärdomar           

En övergripande analys är att centrumbildningarna har en stark tvärvetenskaplig 

prägel och fungerar med få undantag som stödfunktioner för hela universitetet när det 

gäller lärar- och undervisningskompetens inom sina specifika områden. Till lika 

dominerar forskningen inom de flesta centrumbildningar och pedagogiken spelar en 
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något underordnad roll. Den så kallade tredje uppgiften, att sprida kunskap och 

forskningsresultat till det omgivande samhället finns även det inskrivet i de flesta 

centrums direktiv men det prioriteras i olika hög utsträckning. 

Undervisningen har starkast roll inom Centrum för genusvetenskap som 

samtidigt uppbär inom sitt område en forskningsmiljö som är internationellt ledande. 

De har också lyckats att omsätta forskningen i undervisningen vilket måste ses som 

föredömligt. CFG har byggt upp sin verksamhet under många år och har ett långvarigt 

engagemang inom såväl forskning som undervisning. Därför kan inte ett nystartat 

centrum förväntas att genast uppnå samma resultat. Vad som emellertid är viktigt är 

att se på hur verksamheten har integreras mellan CFG:s olika delar, se vilka lärdomar 

som kan dras utifrån det och målsätta det nya centrumets prestationer.   

Flera av centrum som exempelvis Centrum för forskning om Religion och  

Samhälle har erhållit omfattande medel från större forskningssatsningar vilket 

möjliggjort att långsiktigt garantera forskning. Liknande medel har inneburit att 

förutsättningarna ökat för att få andra forskningsprojekt och excellenta forskare knutna 

till centrumbildningarna. Självklart är det inte en strategi att utgå ifrån, däremot är det 

tydligt att en infrastruktur där en viss forskning kan garanteras och där ett långsiktigt 

arbete med forskningsansökningar kan utföras genererar i sig nya forskningsmedel. 

För ett nystartat centrum är det därför viktigt att redan från början garantera genom 

tjänster och budgeterade medel att tjänstetid avsätts för såväl forskning som 

forskningsstrategiskt arbete. Likaså går det att se hur flera centrum också prioriterat 

detta vilket också givit goda resultat.   

Flera av centrumen nyttjar sin hemsida som en mötesplats för olika 

forskargrupper och nätverk. Centrum för polisforskning eller Hugo Vallentin center är 

goda exempel på detta. Det är en verksamhet som uppmärksammar den forskning som 

bedrivs men riskerar om den inte byggs ut till en mera aktiv yta att endast bli vägar 

ifrån centrumet och inte till det. Därför är hemsidans funktion, vilken bör kopplas 

vidare i en kunskapsbas (redovisas nedan), viktigt för att centrumet ska upplevas och 

praktiskt kunna vara en kunskapsgenerande miljö och inte endast en anslagstavla för 

andra. 
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Kontakten till det omgivande samhället är central för det stora flertalet av 

centrumbildningarna. Detta är av yttersta vikt för ett framtida centrum för de kyrkliga 

kulturarven att detta vidareutvecklas och att vi lär av vad som tidigare gjorts men även 

bjuder in framtida partners för att peka ut möjliga områden för samarbete. En aktiv 

kommunikation där centrumet visar att det är en angelägenhet utanför den akademiska 

världen.     

Av de olika centrumbildningarna framgår det att det från universitetet närmast 

ses som ett krav att verksamheten ska vara tvärvetenskaplig. Detta är sannolikt också 

en mycket viktig fråga för att centrumbildningarna inte ska upplevas som smala utan 

angelägna för såväl övriga universitetet som det omgivande samhället. 

Tvärvetenskapens rikedom är också den i längden för forskningen mest fruktsamma 

vägen. Det innebär naturligtvis inte att alla de projekt som bedrivs är 

tvärvetenskapliga, inte heller att de skulle vara så i ett framtida centrum för de 

kyrkliga kulturarven. Däremot är det viktigt att det finns tvärvetenskapliga projekt 

samt att de en-disciplinära projekten har ytor som seminarier och kollegiala möten 

inom centrumet, där olika discipliner kan mötas och utvecklas. Utan en 

tvärvetenskaplig profil kommer med största sannolikhet inte en centrumbildning 

kunna ske. En organisation utan tvärvetenskaplighet kommer bli betydligt mindre 

angelägen för forskarsamhället, det omgivande samhället och för det antikvariska 

fältet.    

I det framtida arbetet bör en fördjupad studie ske av de centrumbildningar som 

finns i hela landet. Speciellt bör intervjuer och samtal föras med företrädare samt att 

man ser närmare på instruktioner och administrativa dokument. Av vikt är att följa att 

speciellt fördjupa sig i den verksamhet som Centrum för Genusvetenskap bedriver, 

som enligt mig är det centrum där det finns mest att lära för ett framtida Centrum för 

de kyrkliga kulturarven.       

För att kunna genomföra en centrumbildning är det av yttersta vikt att ett tydligt 

stöd ges från de externa intressenterna och det omgivande samhället. Det är tydligt att 

alla centrum som finns i dag kan peka på ett starkt samhälleligt behov vilket också är 

fullt möjligt att göra rörande de kyrkliga kulturarven. Frågan är delvis ekonomisk. 

Centrumet måste kunna visa upp en långsiktig finansiering. Utan det kommer inget 

universitet att inrätta ett tänkt centrum. Det är lika så av yttersta vikt att visa på 
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frågornas angelägenhet. Det bör genom tydligt formulerade stöd från det omgivande 

samhället kunna framstå i sin fulla relevans för den tilltänkta universitetsledningen. 

Utan detta stöd är det sannolikt omöjligt att genomföra en fullt ut fungerande 

centrumbildning. Stöd behövs således först och främst från Riksantikvarieämbetet och 

Svenska kyrkan. Likaså bör i ett läge av en förestående centrumbildning omgående 

samtal påbörjas med Kulturdepartementet om hur en framtida kunskapsuppbyggnad 

ska kunna se ut.  

Frågan om kunskapsuppbyggnad har lyfts i Regeringens skrivelse 2008/09: 220 

om kyrkoantikvariska frågor. Vidare följs det upp i Regeringens proposition 

2009/10:03 att samarbete rörande kunskapsuppbyggnad mellan RAÄ och universiteten 

och högskolorna är av stor vikt. (prop. 2009/10:03 Tid för kultur) Detta är alltså i 

högsta grad applicerbart rörande de kyrkliga kulturarven. Om själva 

kunskapsuppbyggnaden har emellertid inget vidare beslut tagits. Därför är det både 

viktigt och rimligt att Kulturdepartementet blir delaktig i hur frågorna bedrivs. För att 

detta ska kunna ske bör omgående kontakt sökas med berörda handläggare på 

kulturdepartementet.     

Det framtida centrumets uppdrag 
Här kommer uppdraget diskuteras under ett antal punkter som framstått som 

viktigast för de kyrkliga kulturarvens frågor.  

Samhällsnyttan 

Ett framtida centrum för de kyrkliga kulturarven måste, som det framgår av bland 

annat avsnittet om lärdomar från de befintliga centrumbildningarna vid Uppsala 

universitet, vara samhällsrelevant och ha som sitt uppdrag att bidra till samhällsnyttan. 

Verksamheten bör kunna via på sin roll för samhället i stort, inte enbart 

forskningssamhällets eller till exempel svenska kyrkans nytta av 

kunskapsuppbyggnaden. Det måste besitta en samhällsnytta där verksamheten tydligt 

är med och skapar mervärden för hela det svenska samhället. 

De kyrkliga kulturarven, om det rör dem inom Svenska kyrkan eller andra 

sakrala miljöer i samhället är en central del av vår svenska historia och en mycket stor 

del av dagens samhälle. Dess roll har varit central i svensk historia och finns 

fortfarande till stora delar kvar i vårt samhälle idag genom språk, handlingar och 
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materiella lämningar. Det tillförs och skapas också nya materiella miljöer och nya 

bruk i det svenska samhället som kan förstås genom nya och äldre sakrala miljöer. 

Därför intar dessa kulturarv en särställning för hur det går att förstå den värld vi lever i 

och hur vi ska kunna förhålla oss till våra medmänniskor i ett demokratiskt samhälle. 

Genom att utforska och lära förstå hur det materiella hänger ihop med det immateriella 

blir handling och tanke konkretiserad i vår vardag och i de byggnader och föremål 

som funnits med i den svenska historien.  

Staten ger 2011-2012 460 miljoner kronor per år genom den kyrkoantikvariska 

ersättningen fram till och med år 2014 till vård av Svenska kyrkans byggnader och 

föremål. (Prop. 2009/10:1 Utgiftsområde 17). En av centrumbildningens uppgifter blir 

att kunna genom forskning och pedagogik vara ett stöd till hur dessa medel bäst kan 

användas för att vårda och bevara dessa kulturarv. Som följd av den tydliga 

samhällsrelevansen och nyttan centrumbildningen avses ha är det också självklart att 

dess uppgift är nationell. 

Nationellt uppdrag    

Som nämnts är det av stor vikt att en framtida centrumbildning tydligt visar på 

sin samhälleliga betydelse. Att det kan utpekas bland annat som ett viktigt stöd till de 

som ska förmedla och fördela de stöd som ges på det kyrkoantikvariska området. Att 

kunskapsuppbyggnaden ger förutsättningar för att bygga upp en långsiktig förvaltning 

av de kyrkliga kulturarven. Att kunskapen om dessa frågor förs vidare i undervisning 

inom högskolor och universitet och att pedagogiskt stöd kan ges till förvaltare och 

brukare. Alla dessa frågor pekar på att centrumbildningen måste ha ett nationellt 

uppdrag där kunskapen ska uppfattas som viktig såväl i Skåne som i Norrbotten. Detta 

nationella uppdrag innebär inte att centrumbildningen skulle sträva efter att vara 

ensamma om forskning på detta område. Snarare ska det vara med och verka för att ny 

forskning också kan skapas på andra högskolor universitet och museer i Sverige. Det 

framtida centrumet ska vara en mötesplats för den omfattande forskningen som kan 

bedrivas runt om i landet och förhoppningsvis ska också en gemensam bas skapas för 

att förmedla forskningsresultaten.  

Under utredningens gång har det också blivit tydligt hur det finns behov av att 

nationellt diskutera frågor som rör pedagogik och utbildning på området. Därför bör 

en av centrumbildningens huvuduppgifter på det pedagogiska området vara att skapa 
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ett nationellt nätverk för dessa frågor och att återkommande publicera och diskutera 

frågor om pedagogiken utifrån de gemensamma problematiker som finns i det samtida 

universitetsväsendet.  

Det regionala uppdraget 

Den framtida centrumbildningen bör inte ha någon specifik regional prägel. 

Däremot kan den mycket väl syssla med regionala frågor i forskningen eller i 

utbildning och kommunikation. Att Upplandsmuseet finns med som en tänkt partner 

ska inte förstås som att uppdraget skulle vara specifikt för dess område. 

Upplandsmuseet är med på grund av dess breda tvärvetenskapliga forskningsprofil, 

med såväl, arkeologi, etnologi och konstvetenskap inom sitt område, men också för att 

de är en förmedlande länk in i det praktiskt verksamma antikvariska fältet. Då museet 

finns i Uppsala gör det också att ett löpande nära samarbete ska kunna ske på plats. 

Likande lösningar kan säkerligen ske i exempelvis, Umeå, Linköping eller Lund.  

Frågan om det regionala har också att göra med centrumbildningens placering i 

Uppsala. Centrumbildningens huvudplats är i denna föreslagna modell Uppsala där en 

aktiv och levande miljö med dagliga möten ska kunna skapas. Det är av vikt att det 

ges lokaler som kan tillgodogöra en positiv och levande forskningsmiljö, det innebär 

emellertid inte att all forskning och utveckling inom det framtida centrumet måste ske 

i Uppsala. Genom sammanslagningen av Högskolan på Gotland med Uppsala 

universitet är, som nämnts, ämnet kulturvård tänkt att bli en del av den 

konstvetenskapliga institutionen i Uppsala. Ämnets verksamhet kommer däremot att 

förbli i det som kommer heta Uppsala universitet campus Gotland som blir placerat i 

Visby. Förhoppningen är att kulturvårds starka profil på Gotland ska tillföra en 

ytterligare dimension till centrumet för de kyrkliga kulturarven genom att kunna delta 

i en levande avdelning på Gotland. Det är av stor vikt att den kompetens som finns 

inom kulturvård rörande tekniska frågor och den antikvariska praktiken där kan få 

utrymme att verka inom den framtida centrumbildningen och att det ges ett regionalt 

forum på Gotland där sedan tidigare det finns ett nära samarbete med länsstyrelsen 

och där riksantikvarieämbetet idag är placerat. Genom att finnas regionalt såväl i 

Uppsala som i Visby men genom att ha en gemensam organisation i Uppsala 

universitet understryker den framtida centrumbildningens regionala förankring som 
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nationella uppdrag. Om ett annat universitet skulle stå som huvudman måste där 

utforskas hur en bred regional bas kan nås inom nuvarande organisationer.     

Internationella uppdraget 

Forsknings- och utvecklingsprojektens strateg har fört ett flertal samtal och 

diskussioner med först och främst forskare och institutioner på det nordeuropeiska 

fältet. Det har varit väldigt viktigt för att se hur likande verksamheter bedrivs. Idag 

finns inget likvärdigt centrum för de kyrkliga kulturarven i Norden. Det finns dock 

flera institutioner och forskningsmiljöer i de nordiska länderna med likande profiler 

och uppdrag. I samtal med företrädare för dessa framgår det klart att det är av mycket 

stor vikt att dessa frågor belyses nationsöverskridande. Att det kan skapas 

forskningsprojekt som behandlar vårt arv i ett större europeiskt och för den delen 

globalt perspektiv. Under arbetets gång har nära kontakter hållits med Uppsala 

universitets projektkoordinatorer för EU-forskning och utredaren har deltagit i ett 

flertal seminarier om EU-forskning. Därmed finns ett upparbetat kontaktnät inför 

framtida EU-samarbeten och forskningsansökningar. Tillika kan universitet 

tillhandahålla ett gott stöd på detta fält.   

De mest omfattande frågorna och gemensamma frågeställningarna finns 

emellertid i Norden där exempelvis vår äldre historia flyter över nationsgränserna och 

där nationella avgränsningar förstör förutsättningarna till en full förståelse. Därför 

kommer en framtida centrumbildning att ha som en huvuduppgift att bygga nordiska 

nätverk för att gemensamt kunna diskutera dessa frågor och utarbeta gemensamma 

projekt.   

De kyrkliga kulturarven sedda som alla våra sakrala miljöer behöver också 

kunna arbeta med dessa frågor ur ett globalt perspektiv annars riskerar vår forskning 

att inte kunna förstå och delta i det globala samhälle vi lever i. Till lika är det en väg 

att också begripliggöra våra äldre kulturarv för nyanlända i Sverige eller för personer 

med utländsk härkomst som inte med självklarhet kan se sin egen historia i vår 

svenska materiella miljö. Därför är det ett av det framtida centrumet s uppdrag att 

skapa internationella kontaktytor och projekt.  
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Dagens forskning – en kort analys 
  Inför ett tilltänkt centrum är det nödvändigt att se vilka behov som finns av 

forskning. Forskningen ska spegla de behov som samhället har för att kunna öka 

förståelsen och stärka de kyrkliga kulturarvens roll. Forskningen måste också kunna 

ställa sina egna frågor som inte nödvändigt vis sammanfaller med de efterfrågade. 

Därigenom framträder nya aspekter på historien och även nya problemområden kan 

bli synliga. De forskningsfrågor som ännu inte är ställda ska inte heller föregripas här 

utan detta avsnitt ska ge en överblick hur läget ser ut idag men först och främst vilka 

behov som kan tänkas efterfrågas.     

De stora nationella inventeringsprojekten och speciellt Sveriges 

Kyrkor 
Som nämndes i inledningen var en av utgångspunkterna för frågan om 

kunskapsuppbyggnad kring de kyrkliga kulturarven vad som skulle ske med 

Forskningsföretaget Sveriges Kyrkor. Idag är Sveriges Kyrkor underställt Kungl. 

Vitterhetsakademien. Forskningsföretagets bakgrund står att finna i det tidiga 1900-

talets nationella storskaliga projekt där inventeringar av svenska kulturminnen blev 

såväl ett sätt att finna ny kunskap om vår historia och i detta fall specifikt 

konsthistoria, utveckla de akademiska disciplinerna och bygga upp en stark nationell 

självbild. Sveriges Kyrkor hade också en mycket viktig roll i professionaliseringen av 

kulturminnesvården. Sedan dess start 1910 har de starka banden förblivit till 

kulturmiljövården såväl genom huvudmannaskap av Vitterhetsakademeien och senare 

Riksantikvarieämbetet, som genom praktiskt bruk av bokverket i till exempel 

myndigheters beslutsunderlag och rekommendationer till förvaltarna. 

Verksamheten i form av et arbetande projekt under RAÄ har avvecklats och 

framtiden är i högsta grad oviss. Trots det förekommer fortfarande utgivning av delar 

inom ramen för Sveriges Kyrkor. Under senare år har sex delar om Uppsala domkyrka 

givits ut och två ytterligare är under produktion. Verksamheten har kunnat genomföras 

som ett forskningsprojekt förlagt till Upplandsmuseet. Det har varit bekostat av 

Huseliusfonden med anknytning till Uppsala domkyrka men förvaltad av 

Vitterhetsakademien. Bokverket om Uppsala domkyrka är den enskilt största insats 

som gjorts rörande ett enskilt byggnadsverk genom hela Sveriges Kyrkors historia. 

Det ska dock först och främstr ses som ett enskilt projekt och inte en del i en större 
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verksamhet inom forskningsföretaget Sveriges Kyrkor. Vid sidan av detta projekt har 

endast en del publicerats sedan 2001. Det är ännu långt kvar innan alla Sveriges 

kyrkor är behandlade i bokverket och kanske är inte det heller slutmålet att alla ska bli 

publicerade. Däremot är det viktigt att alla kyrkor ska ha en möjlighet att behandlas 

om det finns intressenter för att bekosta och utföra det. Bokverket Sveriges Kyrkor är 

en viktig del i den långsiktiga dokumentationen av våra kyrkobyggnader och deras 

inventarier.   

I Regeringens skrivelse 2008/09: 220 om kyrkoantikvariska frågor lyfts frågan 

om verkets roll fram och det påtalas att det ses som en angelägenhet av Svenska 

kyrkan att dess verksamhet fortsätter. Likaså framkom det genom en ett flertal 

informanter i en delstudie till denna utredning om behoven av kunskapsuppbyggnad 

kring de kyrkliga kulturarven i Skåne, att efterfrågan av ett likande verk var stort i 

landskapet. Skåne tillhör de delar av Sverige där mycket lite publicerats inom ramen 

för Sveriges Kyrkor. Det framstår alltså tydligt att det finns en efterfrågan av verket 

och att det fyller en funktion såväl för myndigheter som för förvaltare och brukare av 

de kyrkliga kulturarven.   

I alla nordiska länder finns motsvarande projekt, inklusive Ålands kyrkor som 

genomförts fristående från Finlands kyrkor. Projekten i de olika länderna har olika 

huvudmän där Finlands kyrkor har Museiverket som huvudman medan Danmarks 

kirker och Islands kyrkor leds från respektive nationalmuseum.  Norges Kirker, 

genomförs som ett projekt inom Norsk Institutt för Kulturminneforskning, NIKU och 

Ålands kyrkor leds av Åsa Ringbom som ett enskilt projekt med olika finansiärer över 

tid. Av dessa projektet finns det en plan för Danmarks kirkers avslutande och en 

relativt säkrad finansiering. Ålands kyrkor är under slutförande och Islands kyrkor är 

på god väg att dokumentera alla sina kyrkor. Norges kyrkor ges inte längre ut som 

bokband utan dokumentationen publiceras inom ramen för en databas. Om vi bortser 

från de något mindre projekten Islands och Ålands kyrkor kan det konstateras att 

endast Danmarks kyrkor har en plan hur de ska kunna säkerställa att ge ut alla kyrkor 

inom ramen för projektet. Norges Kirkers databas är idag kopplad till den 

databaserade inventarieförteckning som Norska kyrkans arbetsgivarorganisation är 

ansvarig för. Norges Kirker har i detta en underordnad roll men intressant ur ett 

kulturarvsperspektiv.  
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Även om förutsättningarna varierar mellan de olika länderna finns det lärdomar 

att vinna från hur de enskilda projekten fungerat och är upplagda. Generellt går det att 

säga att denna typ av dokumentering är kostsam och har ifrågasatts vilket värde de har 

för forskningen. Viljan till full översikt enligt detta mönster kan te sig otidsenlig vilket 

också framförts i stort sett rörande alla projekt. Denna kritik är ofta sprungen ur 

organisatoriska förändringar och en oförståelse för vilken typ av verksamhet och vilka 

resultat inventerings- och dokumenteringsprojekten har. Det framstår tydligt att 

Sveriges Kyrkors problematik på intet sätt är unik och med den kunskapen kan vissa 

jämförande vinster göras inför framtiden. En framtid för Sveriges kyrkor måste söka 

vägar att finna en långsiktig hållbar ekonomi och att anpassa verksamheten så att den 

uppfattas aktiv även när publicerings- och dokumenteringstakten är lägre. Genom att 

flera av de nordiska projekten varit organiserade under myndigheter på musei- och 

kulturarvsfältet har de också påverkats när nya myndighetsdirektiv antagits eller när 

omstruktureringar av organisationerna skett. Norges Kirker har i dag sin nuvarande 

form efter en liknande omorganisation vilket också är orsaken till den form av 

databaspublicering som sker idag. För Sveriges Kyrkors framtid är det av vikt att det 

finns en öppenhet inför förändringar av formen för publicering och dokumentering. 

Utöver detta är det också av stor vikt att projektet får en organisation som inte är 

direkt knuten till en myndighet. Därav är sannolikt Vitterhetsakademien fortsatt den 

bästa enskilda huvudmannen. Det skulle kunna innebära en långsiktig förvaltning av 

verket som kan låta det styras fristående av förändrade myndighetskrav. Projektet om 

Uppsala domkyrka är också intressant att se till då det som form inneburit en 

finansiering som inte legat inom ramen för en myndighet utan externa bidragsgivare. 

Sannolikt är en liknande modell med projekt som genomförs av olika externa aktörer 

en ekonomiskt hållbar väg att gå inför framtiden.  Oavsett resultat och prioriteringar i 

Norge är det av intresse att utforska möjligheten att i framtiden närmare koppla verket 

till motsvarande inventarieförteckningar i Sverige. Det skulle kunna ge synergieffekter 

som är gynnsamma för de kyrkliga kulturarven.   

En slutsats är att Sveriges Kyrkor inte är lämplig som en del av en framtida 

centrumbildning. Centrumet blir en del av myndigheten som universitet utgör och är 

tänkt att bedriva en mångfacetterad verksamhet. Sveriges Kyrkor riskerar med sin 

äldre historia och starka varumärke att antingen ta över eller försvinna i en ny 

organisation. Det är också värt att notera att inget av de nordiska projekten har 
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bedrivits som renodlade akademiska projekt utan har huvudsakligen varit kopplade till 

musei- och kulturarvssektorn. Även i Sveriges Kyrkors tidiga historia var det aldrig 

underställt ett enskilt universitet eller högskola om än det fann starka band speciellt till 

Uppsala universitet och Stockholms högskola. Formen som den utvecklats är idag svår 

att införliva utan att försvagas i styrka och egenart i en akademisk miljö. 

Verksamheten inom Sveriges Kyrkor bygger på akademisk forskning och akribi vilket 

gör att utan problem kommer enskilda projekt kunna utföras inom ramen för en 

framtida centrumbildning. Det är alltså snarare de organisatoriska ramarna och 

varumärket som blir svårt att införliva, därmed skulle också Sveriges Kyrkors 

långsiktiga överlevnad kunna hotas.  

Vi är väl medvetna om att vi inte har inflytande över projektets framtid men då 

det för våra frågors skullfanns anledning att utvärdera projektet väljer jag (strategen) 

att avlämna ett förslag för framtiden. Som en möjlighet föreslås alltså att Sveriges 

Kyrkor förblir under  Kungl. Vitterhetsakademien som enskild huvudman. Att 

verksamheten i framtiden utgörs av enskilda fristående externt bekostade projekt som 

granskats och godkänts av en ledningsgrupp.  

     De resultat som kommer att publiceras och har publicerats inom ramen för 

Sveriges Kyrkor är av yttersta vikt att de är offentligt digitalt tillgängliga. Inför 

framtida publiceringar kan det också vara av värde att se till hur de Norges Kirker och 

den norska kyrkans arbetsgivarorganisation behandlar materialet. Lika så pågår i 

Jyväskylä vid Forskningsinstitutet för Kyrkokonst och arkitektur en intressant 

verksamhet för hur man bäst ska kunna tillvarata och integrera längre texter och 

kortare metadata på bästa sätt i en databas. Idag pågår ett projekt inom RAÄ att 

digitalisera de delar som redan är publicerade av Sveriges Kyrkor vilket sker genom 

att konvertera böckerna till pdf-format. 

Inom projekt et utfördes en fördjupad studie på detta ämne. Det är dess 

grunddrag som angetts ovanför. Frågan om Sveriges Kyrkors framtid diskuteras inom 

flera instanser under utredningens gång. Det är värt att understryka att detta förslag 

inte har hunnit beakta de resultat som andra diskussioner kan ha lett till.   

  Rörande Sveriges Kyrkor föreslår denna rapport:  
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• Att huvudmannaskapet för Sveriges Kyrkor förblir hos Kungl. 

Vitterhetsakademien.  

• Att ett samarbete upprättas mellan ett framtida centrum och Sveriges Kyrkor för 

att utforska möjligheterna att till databasbehandling av den forskning som hanteras 

inom projektet. 

 

Forskning om de kyrkliga kulturarven och den övriga akademiska 

forskningen 
Idag bedrivs forskning på de kyrkliga kulturarven inom flera 

vetenskapsområden. Därför är det av stor vikt att ett framtida centrum har en 

tvärdisciplinär sammansättning där det ges utrymme för möten mellan disciplinerna. 

En kartläggning av dagens forskning ger för handen att till stora delar bedrivs den 

humanistiska forskningen inom fältet kyrkliga kulturarv vid universiteten först och 

främst i enskilda projekt med en forskare. Dessa projekt är förlagda till institutioner 

och ingår därmed i en ämnesspecifik forskningsmiljö, däremot sällan i större program. 

För den enskilde forskaren innebär det att den måste söka sig till mötesplatser och fora 

där tvärdisciplinära möten kan ske. Speciellt inom medeltidsforskningen uppvisas en 

stark tradition att mötas över ämnesgränserna vilket också gett en bredd och ett djup 

till många studier på detta fält. Trots det förblir de inom områden som ligger nära dem 

vilket i sin tur leder till att över ämnesdisciplinerna skapas en kultur av liknande 

förhållande till teori och metod till exempel där det är applicerbart. För ett framtida 

centrum är det värt att lära och förhålla sig till verksamheten så att inga frågor kan 

besvaras endast inom det egna ämnets gränser. Nya infallsvinklar och kunskaper finns 

alltid utanför det egna fältet.  

Fördelen ett centrum skulle kunna ha vore också att forskarna varken slöts inom 

grupper definierade av vilken tidsperiod, material, konst- eller hantverksform, 

samhällelig, filosofisk eller teologisk riktning de forskar på utan att oväntade möten 

kan och uppmuntras att ske. Frågan kan synas som självklar men är idag i hög grad 

manifesterad inom forskningsgrupper för medeltid och renässans, 1900-talsstudier, 

arkitekturhistoria och så vidare. Dessa grupper fyller viktiga funktioner men kan inom 

ramen för ett forskningscentrum utvecklas i samverkan och möten.       
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Behov finns alltså av större forskningsmiljöer där flera olika projekt kan 

bedrivas parallellt och tvärvetenskapliga projekt kan byggas upp inom en forskarmiljö 

där dagliga utbyten kommer till stånd. Det är också av stor vikt att den forskning som 

bedrivs står i samklang med det övriga humanistiska och samhällsvetenskapliga 

fältens utveckling rörande teori och metod. En ständigt pågående process av dessa 

diskussioner kommer slutligen komma de kyrkliga kulturarven till gagn. Genom en 

teoretisk och metodologisk utveckling kommer nya frågor kunna ställas till materialet, 

ökad kunskap nås och möjlighet att kontextualisera arvet på nya sätt kommer även att 

öppna nya vägar till bruk och förståelse av kulturarvets materialitet.  

Utbyte mellan praktik, teknik och övriga vetenskapsfält 

För att ytterligare skapa styrka till de kyrkliga kulturarvens fält behöver de 

humanistiska, teologiska och samhällsvetenskapliga fälten få tillfälle att möta de som 

praktiskt arbetar med kulturarven, såväl antikvarier som de som forskar på dem utifrån 

tekniska och materialnära utgångspunkter. Samarbetet med institutioner och företag 

som sysslar med detta är avgörande för att kunna möta dagens utmaningar i form av 

effektivare förvaltning, krav på förändringar, långsiktig säkerhet, att förstå hur 

kulturarven förändras med nya miljökrav. För att kunna tillgodose dessa centrala 

behov är det också viktigt att den historiska och humanistiska forskningen i sin tur 

implementeras som en del av de frågor som måste beröras när nya krav ställs på de 

materiella lämningar i form av föremål, byggnader och miljöer som är en del i de 

kyrkliga kulturarven. Ett ömsesidigt utbyte kommer på detta fält i längden gynna såväl 

den tekniska som den historiska eller humanistiska förståelsen av kulturarven.    

Teori inom forskningen 

Teori ska här ses såväl som det språk som kan sammanlänka fältet med övriga 

forskningsvärlden och som det grundläggande förhållningsätt centrumet har att arbeta 

med för att kunna ställa nya frågor till forskningsmaterial oavsett om det forskats på 

tidigare eller ej. Avsikten är inte att förorda teoridiskussionen framför till exempel 

dokumentationen och inventeringen, utan snarare se dem som förutsättningar för 

varandra. Lika så kommer ingen speciell inriktning eller tankegång inom teoribruket 

att förespråkas utan snarare understryka en kritisk teoretisk diskussion som 

forskningens bas. Inventeringen, dokumenteringen och insamlingen av primärmaterial 

till forskningen ska inte ses som en motsats till teorin, men inte heller en slutpunkt i 
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kunskapsuppbyggnaden. Först när dessa delar kan sättas tillsammans uppnås forskning 

i egentlig mening. Frågan om teorins roll ur uppkommen ur ett flertal samtal med 

forskar på fältet.  

Flera områden som arkitekturhistoria, kyrkohistoria och delar av 

medeltidsforskningen kan ibland framstå som teorisvaga. Under detta projekts 

inventering har flera exempel på detta påträffats, likväl har det påträffats många 

exempel på det motsatta. För en tänkt framtida centrumbildning finns det ingen 

anledning att ta ställning för den ena eller andra sidan om ens det går att tal om olika 

sidor utan snarare blir det centrumbildnignes uppgift att låta dessa 

forskningstraditioner mötas, att ge utrymme för att kritiskt utforska hur nya teorier och 

metoder kan föras in och för den delen skapas på fältet. Detta görs genom att ställa 

krav på en kritisk analys av allt det material som behandlas, att låta oväntade 

disciplinmöten ske och att vara öppen för det stora vetenskapssamhällets pågående 

teoretiska och metodologiska debatter. Fältet har också mycket goda utsikter att visa 

hur en djup arkiv- och materialkunskap kan ge tillbaka kunskap inom teori- och 

metoddiskussionen och hur teori först blir produktivt när det möter ett primärmaterial. 

Här kan centrumet med dess breda bas och stora material till och med bli vägledenade 

inom det allt vidare forskningsfält som ryms inom vad som kallas materiella kulturer.      

Teknisk hjälp inom forskningen 

Det har lika så under utredningens gång blivit tydligt att det finns ett behov att 

pröva alternativa vägar för presentation av forskningsmaterialet. En mycket viktig 

grund för ett framtida centrum är att forskningsresultatet kan spridas effektivt men 

också att det kan tillgängliggöras på sätt som ökar förståelsen för de kyrkliga 

kulturarven. Att arbeta med datormediets tekniska förutsättningar av att visualisera 

och tydliggöra samband på nya sätt kan vara en väg där materialet når ut på ett för 

forskningen och kulturarvet positivt sätt.  Ett exempel på detta är hur projektet Jungfru 

Maria som förebild i det medeltida Sverige vid Umeå universitet. Projektet är ett 

samarbete mellan forskare från konstvetenskap, litteraturvetenskap och Svenska 

språket. Dess objekt är relationen mellan text och bild i det medeltida Sverige med 

exemplet jungfru Maria. Det som gör projektet värt att uppmärksammas här är dess 

publiceringsform inom en databas utvecklad tillsammans med Umeå universitet. 

Förtjänsten i projektet är dess idé om att utnyttja digitala informations- och 
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visualiseringstekniker för att påvisa sambandet mellan text och bild. Liknade försök 

att inte endast presentera ett material utan att aktivt utnyttja tekniken för att 

begripliggöra forskningens problem och att låta tekniken fungera problemlösande är 

centrala infor framtiden. Här finns en potential att använda tekniken som ett 

instrument i forskningens praktik och samtidigt vinna fördelar i presentation och 

spridning av resultatet. Det är av vikt att centrumet ges möjligheter att finna nya vägar 

att forska på som samtidigt kan ge fördelar för pedagogisk utveckling och 

kommunikation, med det omgivande samhället.  

Lika så är forskningen idag huvudsakligen avsedd för en traditionell 

publicering som monografi eller vetenskapliga artiklar. Begräsningarna göra att 

forskningen i väldigt hög grad riskerar att förbli inom det egna vetenskapsområdet och 

ha svårt att nå en större spridning. 

 

Kunskapsplattform – digital kunskapsmiljö 
En av det tilltänkta centrumets främsta uppgifter är att skapa en 

digitalkunskapsmiljö. I den ska det ingå en forskningsdatas, en webbplats för extern 

kommunikation av forskningen och mötesrum för forskare att utveckla och diskutera 

projekt. Den slutliga webbmiljön bör sättas efter en behovsinventering, men ett 

scenario för innehållsfördelning för kunskapsplattformen kan se ut som följer: 

 

Webbplats

•Gemensam 
ingång till 
webbmiljö

•Riktat material 
för externa 
målgrupper

•Riktat material 
för brukare och 
förvaltare
(kan också finnas 
behörighetsstyrt)

Samverkansytor

•För forsknings-
projekt

•För forsknings-
ansökningar

•För behovsstyrda 
mötesplatser 
inom forskning 
och pedagogik

•För brukare
•För förvaltare

Forskningsdatabas

•Råda från 
forskningsprojekt

•Publicerad 
forskning inom 
centrum

•Sveriges Kyrkors 
material

•Opublicerade 
forskningstexter
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Uppgiften för en kunskapsplattform är att samla de moment av forskning 

som bedrivs inom ett framtida centrum samt att även ge en översikt och där det är 

möjligt förmedla och samla forskningsresultat som producerats utanför forumet. 

Plattformen avser också att vara ett forum för forskare och en plats för kunskapsutbyte. 

Dess tillgänglighet är avgörande för i vilken grad den kommer att användas. Det kan t 

ex innebära att ingången till plattformen också ska utgöras av en mobil-app och en 

motsvarande lösningar. Plattformen avses alltså vara digital och till sin utformning nära 

kopplad till den verksamhet forumet bedriver. Även om modellen i bilden ovan 

innehåller tydligt avgränsade former – kan en kommande webbmiljö innebära 

integrationer ytorna emellan för tillgänglighet och synliggörande av nätverk och 

kunskapsfält. 

Plattformen bör delas upp i två-tre behörighetsnivåer för att tillgodose såväl 

forskare, brukare och förvaltare av kulturarvet samt en intresserad allmänhet. Den 

första nivån innehåller de flesta forskningsresultaten och likaså hur man kan nå allt som 

är open access-publicerat. Enkelt och tydligt åtkomstbara ska det finnas 

populärvetenskapliga och engelska sammanfattningar om resultaten producerats på 

annat språk. Här kan även andra former av populära presentationer av forskningsfältet 

finnas som t ex filmer, multimedia mm. I nivån finns också en funktion för enklare 

frågehantering som sedan förmedlas till bäst kvalificerade forskare.  

Nivå två är riktad till forskare och förvaltare av kulturarven. Den är tänkt att 

vara exklusiv för användarna inom området och utgöra en samverkansyta mellan 

centrum och brukare inom plattformen.  

För att plattformen ska kunna fungera som ovan måste den utvecklas med ett 

tydligt användarorienterat fokus där de data som finns samlade kan systematiseras efter 

forskarens profil och kanske också taggas av forskarna själva så att en användarstyrd 

miljö kan växa fram för att därmed i största mån fungera i enlighet med användarnas 

intresse och beteendemönster i webbmiljön. Likaså bör diskussionsrum skapas för att 

forskningen ska aktiveras inom plattformen. I dessa rum ska en öppen diskussion kunna 

föras kring enskilda projekt och likaså ska de samlade resultaten inom fältet kunna 

diskuteras.  
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I Sverige idag finns två databaser/hemsidor som avser att samla forskningen 

kring kulturarvsfrågor. Heritage Reearch, www.heritageresearch.se förvaltas av 

Linköpingsuniversitet, Göteborgs universitet och Statens historiska museer. Hemsidans 

innehåll av forskning består idag av material som är huvudsakligen uppsökt genom 

sökningar på internet och därefter grupperats i ett antal kategorier. De projekt som 

omnämns är svåra att avläsa om de är verksamma avslutade eller i väntan att bli 

påbörjade. Likaså är kategoriseringarna Cultural policies, Museums, Identities, 

Memory politics, Education, Tourism och Local practices så pass öppna att de ger svag 

vägledning till vad de innehåller samtidigt som de begränsar fältets möjligheter. I sin 

nuvarande form år 2012 är sidan inte heller möjlig att använda för att aktivt bedriva 

forskning eller att i någon större utsträckning ta del av forskningsresultat. Det är 

sannolikt så att denna sida kommer att förändras där sökbarheten bland annat kommer 

att bli större.(Workshop, Linköping 30/11 2012) Hemsidans funktion är först och 

främst att ge en bild av den breda forskning som pågår i Sverige på kulturarvsfältet. 

Idag gör den inte riktigt det men om den kommer att lyckas med sin avsikt kommer den 

kunna vara ett av flera komplement till den databas som bör skapas vid en framtida 

centrumbildning. Det viktigt att verksamheten vid ett kommande centrum även finns 

med på denna sida för att synliggöra sin verksamhet och visa på sin roll inom den större 

kulturarvsforskningen. Sidan utgör däremot varken en dubblering eller konkurrent till 

den databas som avses skapas vid centrumet.  Den nybildade The Association of 

Critical Heritage Studies har även de en sida och databas kring forskning som ännu år 

2012 inte är publikt öppen. De uppgifter som finns rörande den är dock lovande och ett 

framtida centrum bör självklart även ha goda relationer till den. 

Pedagogiken och det kyrkliga kulturarvet 
För att kunna garantera en långsiktig fortsatt kunskapsuppbyggnad kring de 

kyrkliga kulturarven krävs att det finns ett levande intresse för frågorna inom den 

akademiska utbildningen. Likaså måste fort- och vidareutbildning inom området 

möjliggöras för dem som förvaltar kulturarven och för dem inom den antikvariska 

sektorn som hanterar kulturarvet i sin yrkesutövning.  

Idag år 2012 bedrivs viss riktad utbildning rörande de kyrkliga kulturarven vid 

flera lärosäten. Vid Lunds universitet ges kursen Kyrkorummets och gudstjänstens 
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arkitektur som drivs i samarbete mellan Centrum för teologi och religionsvetenskap 

och Institutionen Arkitektur och byggd miljö. Den enstaka kursen Kyrkorna som 

kulturarv 7, 7 hp ges vid Göteborgs universitet institutionen för kulturvård. 

Textilvetenskap vid Uppsala universitet har också gett en kurs om liturgisk textil. Även 

inom kulturvård vid Högskolan på Gotland och inom Institutionen för kulturvård i 

Göteborg samt vid masterutbildningen i kulturvård vid Stockholms universitet berörs 

frågorna. De är också självklart återkommande delar i annan humanistisk utbildning, 

speciellt kostvetenskap, men även historia, och idé- och lärdomshistoria till exempel. 

Även flera andra ämnesområden inom teologi och samhällsvetenskapliga ämnen har 

anledning att beröra dessa frågor.  

Kurserna i Göteborg och Lund har ofta fungerat som fortbildningskurser för 

såväl verksamma inom Svenska kyrkan som yrkesverksamma på det antikvariska fältet. 

Flera stift och kyrkans bildningsförbund Sensus har även givit kurser och 2005 gav 

Sigtunastiftelsen fortbildningskursen Kyrkans rum och bildvärld att förstå och förvalta 

i samarbete med Uppsala universitets konstvetenskapliga institution. 

Sammantaget ges 2012 en viss utbildning inom ämnesområdet. Den största 

mängden utbildning som berör frågorna är dock inte specifikt inriktad mot de kyrkliga 

kulturarvens område. Ett framtida centrums uppgift skulle bäst på detta område bedriva 

forskning och pedagogisk utveckling kring hur vi ska förstärka det kyrkliga 

kulturarvets roll inom den högre utbildningen. Likaså ska centrumet kunna utveckla 

och ge egna kurser och uppdragsutbildningar på området. För att detta ska kunna ske 

måste det skapas nätverk med levande diskussioner kring frågorna och en pedagogisk 

försöksverkstad där modeller för hur vi ska kunna förmedla dessa frågor och hur de ska 

kunna stärka rollen inom framtidens utbildningar kan ske.  

Det är även viktigt att ett centrum genom forskning och omvärldsanalys kan 

genomlysa hur utbildningen kring dessa frågor ser ut idag och vilka frågor som 

kommer att vara mest aktuella inför framtiden. Genom samtal med universitetslärare 

som idag bedriver utbildning på dessa frågor har det också blivit uppenbart att dagens 

studenter har andra krav och en annan förståelse för det kyrkliga kulturarvet än tidigare. 

Detta ställe såväl nya krav på såväl innehåll som hur vi förmedlar och gör studenterna 

delaktiga i lärandeprocessen. Här kommer centrumet få en mycket viktig uppgift inför 

framtiden. 
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Forskningen som bedrivs vid centrum ska också vara nära knuten till denna 

pedagogiska verksamhet. Om centrumet ska kunna omsätta ny forskning i 

utbildningsverksamheten kommer möjligheten att stärka och levandegöra de kyrkliga 

kulturarven inför framtiden att främjas. Utan en starkpedagogisk verksamhet kommer 

inte heller forskningen att kunna vara en potential för att stärka förståelsen av de 

kyrkliga kulturarvens värde. 

Den pedagogiska verksamheten ska också kunna vara en stödjande resurs inom 

de ämnesområden där frågorna berörs. Detta kan ske genom att centrumet bistår med 

lärarkompetens eller störd vid kursutveckling för enskilda ämnen och institutioner.       

Att kommunicera och dokumentera det kyrkliga kulturarvet 
En central uppgift för ett framtida centrum är att kunna kommunicera 

forskningsresultat och kulturarvets vikt för samhället. Denna kommunikation ska vara 

riktad såväl mot det omgivande samhället som till forskarvärlden. Att arbeta effektivt 

med mottagare och avsändare kräver en medveten hantering av frågorna.  

Strategisk kommunikation 

Den för centrumbildningen centrala frågan om kommunikation bör bli en av en 

nybildad styrelses första större uppgift efter att beslut tagits om mål och verksamhet för 

centrumbildningen. Kommunikationen berör hela centrumbildnignes verksamhet och 

har här givits utrymme för att påvisa dess strategiska vikt för att kunna etablera 

centrumbildningen och ge den största möjliga verkan såväl inom forskningsvärlden 

som inom det omgivande samhället. 

Inledningsvis diskuteras ett tänkt centrums kommunikationsplattform – de 

dokument som styr hur centrumet ska kommunicera. Syftet med att anta en 

kommunikationsplattform med tillhörande strategier är att centrumet på ett målinriktat, 

mätbart, strategisk och kostnadseffektivt sätt ska kunna bedriva sin 

kommunikationsverksamhet. Kommunikationen ska bidra till att verksamheten uppnår 

satta mål och övergripande strategier - att systematisk förmedla forskning och 

pedagogik. Centrumets kommunikativa förmåga är därmed en nyckel till att det så 

snabbt som möjligt ska kunna bli relevant för forskarsamhället, kulturarvets förvaltare 
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och brukare samt det omgivande samhället. Lika så blir det ett led i hur verksamheten i 

nätverk och samarbetsgrupper hålls aktiva.  

En brasklapp i sammanhanget är att kommunikationsplattformen kan beröra hur 

forskning förmedlas inom och ifrån centrumet. Däremot ska den aldrig påverka 

forskningens resultat. Skulle resultatet inte vara förenligt med plattformens värden och 

strategier prioriteras forskningens resultat. Detta scenario är dock inte särdeles 

sannolikt och om det uppstår kan det finnas all anledning att omvärdera de delar som är 

inkongruenta. Det ska också påpekas att plattformen först och främst reglerar hur synen 

på centrumbildningen förmedlas och önskas bli uppfattad, inte vilken forskning eller 

vilka forskningsresultat som produceras.  

Kommunikationsplattform 

En kommunikationsplattform är den samling av styrdokument som gäller för 

centrumets kommunikation, såväl internt som externt. Den utgör ett utgångsläge för 

arbetet med kommunikation, varumärke, profilering och marknadsföring. Med 

kommunikationsplattformen som bas planerar och genomförs centrumets ingående 

delar sina insatser utifrån sina specifika förutsättningar i en gemensam riktning. 

En kommunikationsplattform bör innehålla följande delar: 

• Kommunikationsvision 

• Varumärkesstrategi 

• Kärnvärden 

• Kommunikationspolicy 

• Kommunikationsstrategi 

• Visuell strategi med grafisk profilmanual 

• Digital strategi med riktlinjer för förvaltning 

Dessa ingående delar är nära sammankopplade med uppdragen information, 

kommunikation och relationer. Informationen från centrumet ska leda till 

kommunikation som i sin tur ska leda till relationer och aktiviteter. Nedan beskrivs 

begreppens relevans för centrumet: 

• Kommunikationsvision 

Kommunikationsvisionen anger ambitionsnivån för kommunikationsarbetet vid 
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centrumet. Valet av periodicitet kan exempelvis följa styrelsens ordförandes 

mandatperiod.  

Exempelvis kan en vision vara att centrumet 2016 ska vara känt bland såväl svenska 

som viktiga internationella intressenter och upplevas som en innovativ 

forskningsmiljö och ett starkt pedagogiskt centrum. I visionen kan också skrivas in att 

centrumet ska utgöra en aktör i samhällsdebatten. 

• Varumärkesstrategi 

Varumärkesstrategin beskriver hur centrumet vill uppfattas och vilken position det 

vill ha hos olika målgrupper, de tankar och associationer som är önskvärda hos 

intressenterna för att underlätta centrumets verksamhet och måluppfyllelse.  

• Kärnvärden 

Kärnvärden är de begrepp som man vill att centrumet ska kännetecknas av och 

som genomsyrar all kommunikation. Det kan exempelvis handla om att centrumet 

ska kännetecknas av nätvärkande, utveckling och kvalitet. Att välja kärnvärden ger 

möjlighet till en enhetlig och tydlig kommunikation som också är utvärderingsbar 

vad gäller kommunikationens kvalitet. Kärnvärdena används därmed också för att 

kvalitetssäkra att bildval, grafisk profil, texters tonalitet och budskap bidrar till 

satta kommunikationsmål.  

• Kommunikationspolicy 

Kommunikationspolicyn innehåller principer för fördelning av ansvar gällande 

kommunikationen och riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas i organisationen.  För 

centrumets del kan det exempelvis handla om rättsliga aspekter i och med att 

arbetet bedrivs inom ramen för Uppsala universitet. Med rättsliga aspekter avses 

exempelvis regeringsformen och tryckfrihetsförordningen som reglerar rätten till 

åsiktsfrihet, yttrandefrihet och informationsfrihet och förvaltningslagen. 

 

• Kommunikationsstrategi 

Kommunikationsstrategin är det långsiktiga tillvägagångssätt centrumet ska 

använda för att med kommunikationen bidra till att organisationen når uppsatta 

mål. Den innehåller strategiska vägval mellan olika kanaler, vad centrumet vill 
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målgrupperna ska förknippa centrumet med och bidra till att centrumet tar en aktiv 

roll i att forma de associationer som intressenterna har till centrumet.  

Kommunikationsstrategin behandlar valet av kanaler och bör även innehålla en 

digital strategi som beskriver webbnärvarons roll i verksamhets- och 

kommunikationsstrategin.  

Strategin innehåller också övergripande kommunikationsmål som definierar vad 

målgrupperna ska ha kännedom om vad gäller centrumet, kunskap och eller 

förändrade attityder. Ett långsiktigt mål med kommunikationsstrategin kan 

exempelvis vara att skapa en tydlig och enhetlig och bild hos olika intressenter av 

centrumets uppdrag och leverans. Kommunikationsmålen kan också brytas ner per 

verksamhetsområde, och ska alltid vara mätbara.  

 

• Visuell strategi med grafiks profilmanual 

Den visuella strategin följer huvudsakligen universitets uppsatta mål men kan 

anpassas efter centrumets specifika behov. Den grafiska profilmanualen visar på 

hur en eventuell logotyp eller grafiskt maner som identitetssignal ska användas för 

tydligt visa vem som är avsändare och därmed står som garant för den verksamhet 

som centrumet kommunicerar. Den grafiska manualen reglerar typsnitt, 

identitetsfärger och färgpalett. Syftet är alltså att därmed öka igenkänning och 

bidra till kännedom om centrumets verksamhet. 

För att en kommunikationsplattform ska fungera långsiktigt bör den regelbundet 

ses över och uppdateras. Anledningen till detta kan vara förändringar i omvärlden eller 

nya förutsättningar för centrumets verksamhet. Det kan gälla ett förändrat ledarskap, 

nya kanaler eller kommunikationsbeteenden identifierade vid målgruppsanalys eller 

annan form av omvärldsbevakning. Av denna anledning bör även 

kommunikationsplattformen utvärderas när hela centrum utvärderas. 

Digital plattform och strategi 

Ett viktigt uppdrag för centrumet är att tillhandahålla och utveckla en digital plattform 

med forskardatabas, webbplats och forum för nätverkande och erfarenhetsutbyte som 

ovan nämnts.  Här diskuteras den ur ett kommunikationsperspektiv. Plattformens 

uppgift i kommunikationen är att hantera och möjliggöra spridning av forskningen 

rörande de kyrkliga kulturarven, såväl inom den akademiska sfären som till förvaltare, 
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brukare och en bredare allmänhet. Plattformen ska också kommunikativt underlätta för 

internationella nätverk och samarbeten. 

Med en databas och webbplats som nav för den tilltänkta kommunikationen, är 

en digital strategi avgörande för kommunikationsstrategin. Det är därför av yttersta 

vikt att en eventuell framtida styrelse tidigt skapar riktlinjer för förvaltning. Ärendet 

bör behandlas som en del av kommunikationsplattformen då en digital strategi 

beskriver webbnärvarons roll i såväl verksamhets- som kommunikationsstrategin.  

Noterbart är att graden av ambitionsnivå gällande webbnärvaro är resurskrävande 

personellt ju högre ambition centrumet har – inte minst ur forskarvärldens förväntan 

på aktivitet och respons. Frågan om personella resurser gäller också hur 

användarvänlig databasen kan vara och hur det kan processas.  

Genom att definiera vilka de viktigaste utmaningarna som finns utanför 

webbplatsen kan det mest relevanta konceptet tas fram med en kombination av 

webbplats, databas, sociala medier och sökordsoptimering. Det innebär att en 

framgångsfaktor bakom ett digitalt nätverk är att studera de former och beteenden som 

finns idag, för att sedan tillhandahålla en begriplig och användarvänlig digital 

forskningsmiljö där databasen utgör en faktanod. 

Traditionella kanaler 

I verksamheten finns traditionella former som den redan inrättade bokserien. 

Avsikten är att all publiceringsverksamhet ska vara så kallad open-access för att 

tillgängliggöra resultaten i största möjliga mån. Det ligger också i uppdraget att 

spridningen av forskningresultaten blir offentliga om inte en uppdragsgivare specifikt 

pekar på att enskilda delar tillhör dennes egendomsrätt. Detta bör dock i största 

möjliga mån undvikas. Publiceringen ska också tillgängliggöras publikt genom att de 

finns i populärvetenskapliga sammanfattningar via centrumets hemsida och att 

kontakter med pressen sköts. Ett framtida centrums anställda och till centrumet knutna 

medarbetare bör aktivt delta i samhällsdebatten. För att detta ska kunna ske effektivt 

bör en kommunikationsstrategi för samhällsdebatt skapas.  Närmare precisering av hur 

kommunikationen operativt kommer att ske är uppdrag som föreståndare och anställda 

bör lägga stor kraft på att arbeta med i deras tjänster.   
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Deltagande myndigheter och institutioner samt samarbetspartners 
En tänkt framtida centrumbildnings tillkomst är beroende av starka och motiverade 

deltagande institutioner. Likaledes bör dessa institutioner spegla den framtida 

verksamheten och bidra med kompetens och kunnande rörande fältets frågor. Dessa 

institutioner ska vara representerade i styrelsen. Dessa institutioner bör också ingå 

bindande avtal med värduniversitet som garanterar deras aktiva stöd och deltagande 

under minst en treårsperiod vilket sedan kan omförhandlas. Utöver 

huvudinstitutionerna bör också avtal om aktivt samarbete slutas med ett fåtal 

institutioner där aktivt arbete för att skapa projekt samt samarbeta om pedagogik och 

kommunikation kan genomföras. Dessa samarbetspartners bör noga övervägas av en 

gemensam grupp från de tilltänkta deltagarna i centrumbildningen. Här kommer 

emellertid ett par tänkbara aktörer föreslås.   

Värduniversitet  

Uppsala universitet är i denna modell tänkt som värd- och huvudförvaltare av 

centrumbildningen. Det kan som tidigare noterats alltså vara ett annat universitet. Men 

för tydlighetens skull och för djupast möjliga projektanalys har i scenariot Uppsala 

universitet använts. Den bör, som tidigare motiverats placeras under det Humanistisk-

samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet och/eller en historisk-filosofisk institution. 

En huvudorsak till att placera centrumbildningen vid Uppsala universitet är att det är 

ett internationellt universitet med gott renommé inom forskarvärlden. Universitetet har 

en uppbyggd organisation för forskning och redan under utredningstiden har ett 

samarbete med universitets EU-koordinatorer visat sig fruktsamt. Likaså finns en stark 

tradition och goda kontakter rörande den nationella forskningen. Inom universitetet 

finns även alla större vetenskapsfält representerade vilket gör förutsättningarna för en 

innovativ och bred forskningsmiljö mycket fruktbara. Likande frågor kan naturligtvis 

genomlysas vid andra universitet. 

Inom universitetet finns Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling som 

har till uppgift att bedriva pedagogisk utveckling och stödja lärare och personal vid 

Uppsala universitet. Verksamheten är innovativ och är ett viktigt stöd för det 

pedagogiska utvecklingsarbetet vid den framtida centrumbildningen. Uppsala 

Learning Lab kommer som arbetar med It-frågor i undervisning och forskning är 

ytterligare en viktig stödverksamhet inom universitetet.   



Ett centrum för de kyrkliga kulturarven Sida 58 
 

Idag finns redan ett inlett arbete med de kyrkliga kulturarven inom ramen för 

Forum för forskning kring de kyrkliga kulturarven vid Konstvetenskapliga 

institutionen. Det arbete som bedrivs och den infrastruktur som byggts upp för 

verksamheten, med stöd av Riksantikvarieämbetets FoU-projekt, kommer vara till ett 

mycket gott stöd för en framtida centrumbildning. Inom konstvetenskap finns också en 

långvarig tradition som tidigare berörts rörande forskning och pedagogik kring de 

kyrkliga kulturarven. I institutionen och deltagande i verksamheten finns även ämnet 

textilvetenskap som bedriver ett flertal forskningsprojekt som berör de kyrkliga 

kulturarven. Tillika tillhör det textila arvet en central del av de kyrkliga kulturarven. 

Textilvetenskap har idag ett mycket starkt internationellt nätverk rörande textilt 

kulturarv och de rankades mycket högt i universitetets forskningsutvärdering Kvalitet 

och förnyelse 2011. Sammanslagningen med Högskolan på Gotland kommer att 

innebära en väsentligt förstärkt situation genom att ämnet Kulturvård blir en del av 

Konstvetenskapliga institutionen. Kulturvård bedriver idag ett omfattande 

internationellt forskningsarbete rörande kulturarven i stort, men även specifikt rörande 

de kyrkliga kulturarven. De ingår i bland annat flera stora internationella projekt som 

rör inomhusklimat och uppvärmning av kulturarvsmiljöer och kyrkorum. Samarbetet 

är redan initierat mellan forskare inom Forum för forskning kring de kyrkliga 

kulturarven och forskare inom kulturvård. För initiering och drift av en 

centrumverksamhet kommer kulturvård kunna vara en stor tillgång. För det 

pedagogiska utvecklingsarbetet och förutsättningarna att ge utbildning som rör det 

konkreta arbetet med kulturarvens materiella miljöer och föremål mycket goda då 

både textilvård och kulturvård har en lång tradition att arbeta material- och tekniknära.  

Vi kan idag inte med säkerhet säga var de stora utmaningarna inom forskningen 

kommer finnas, men med universitetet som bas finns förutsättningar att samla den 

kompetens som kan tänkas behövas. Som exempel kan nämnas att vid Uppsala 

universitet finns Juridiska fakulteten med en kompetens som kommer bli av stor vikt 

för forskningen kring reglering och förvaltning av de kyrkliga kulturarven, 

samhällsvetenskapliga fakulteten i förståelsen av kulturarvets roll i samhällsprocessen 

och teknisk fakultet som kan stödja i arbetet med att forska kring hållbar utveckling 

och förvaltning av kulturarven.  
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Uppsala universitet framstår som en väl fungerande miljö för att driva ett 

centrum för kunskapsuppbyggnad kring de kyrkliga kulturarven. Avsikten är att också 

vara verksam utanför den traditionellt akademiska. Lika så är det av vikt att det finns 

relevanta samarbetspartners som är väl förtrogna med fältet och förstår frågornas 

problematik och samhällsbetydelse. Det finns ingen anledning här att närmare 

redovisa Uppsala universitets tidigare samarbeten med de föreslagna 

samarbetspartnerna, utan det kan endast konstateras att samarbetet mellan universitet 

och de nämnda myndigheterna och institutionerna endast skulle innebära en 

fortsättning på i flera fall flerhundraåriga samarbeten. 

Upplandsmuseet 

Upplandsmuseets roll i detta scenario som deltagande institution är som både 

forskande och praktiskt verksam på det antikvariska fältet, att vara en brygga mellan 

forskning och praktik. Uppladsmuseet är en stiftelse med Landstinget i Uppsala län 

och Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund som huvudmän. Museets 

chef är landsantikvarien vilken som institution är remissinstans för länsstyrelse och 

riksantikvarieämbetet rörande kulturminnen och speciellt de kyrkliga kulturminnena. 

Tillsammans med landsantikvarietjänstens historia gör det att vid museet finns en 

sedan länge en väl uppbyggd organisation och kunskap om de materiella spåren, som 

kyrkomiljöer och dess inventarier, av de kyrkliga kulturarven. Inom Upplandsmuseet 

finns idag en forskningsavdelning med bred kompetens på området, en arkeologisk 

och antikvarisk avdelning som dagligen handhar dessa frågor. Upplandsmuseets plats i 

Uppsala universitets närvaro har varit mycket viktig för samarbetsförutsättningarna, 

men museets speciella kompetens på forskningsområdet understryker deras unika 

förutsättningar att ingå i samarbetet. Upplandsmuseet ingår också i de nätverk som 

finns inom musei- och antikvariefältet varför de väl sägas representera de regionalt 

spridda organisationerna över landet. 

Svenska kyrkan  

Svenska kyrkan är i dag den största förvaltaren av de kyrkliga kulturarven. De 

tillhandahåller årligen 460 mkr av staten (siffror 2012) för att vårda och upprätthålla 

de kyrkliga kulturarven. Vidare tillskjuter varje församling och stift stora summor 

såväl till underhåll som till kommunikation av kulturarvets värde och betydelse. 

Svenska kyrkan garanterar också genom Kyrkoordningens 40:e kapitel att kyrkorna 
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hålls öppna för allmänheten. Därmed finns också ett samhällsuppdrag rörande 

kulturarvet bortom den enskilde medlemmens. Det är av stor vikt att därför Svenska 

kyrkan finns representerad som deltagande organisation. På nationell nivå med sin 

verksamhet placerad vid kyrkokanskliet i Uppsala finns också en forskningsavdelning 

med hög vetenskaplig kompetens och en avdelning för kyrkoliv och samhällsansvar 

med speciellt ansvar för kulturarvsfrågor, där flera handläggare sysslar specifikt med 

dessa frågor. Svenska kyrkan har också väl uppbyggda nätverk med andra 

trossamfund i Sverige och utomlands vilket är av stor vikt inför ett det bredare 

uppdraget att syssla med frågor som rör de sakrala och religiösa kulturarven i dess 

vidaste mening. 

Riksantikvarieämbetet  

Riksantikvarieämbetet har finisierat FoU-projektet ”Strukturer och strategier i 

forskning om kyrkligt kulturarv” år 2011. Det har varit avgörande för denna rapport 

och har därmed visat sitt intresse för frågan om ett centrum för de kyrkliga 

kulturarven. RAÄ är ansvarsmyndighet för kulturmiljön och kulturarvet vilket 

understryker deras betydelse i ett samarbete och att kunna stödja och peka ut centrala 

frågor i arbetet för det framtida centrumet. Deras kunskap och nätverk på kulturarvets 

alla fällt finns det ingen anledning att gå närmar in här utan endast konstatera att för 

uppdragets relevanta genomförande är det av stor vikt att Riksantikvarieämbetet kan 

vara med som deltagande myndighet. 

Samarbetspartners 

Här följer några områden där det är av speciellt stor vikt att söka samarbeten utanför 

Uppsala universitet. Det finns idag ett flertal högskolor och universitet som sysslar 

med kulturarvsfrågor. För det framtida centrumet är det centralt att bygga nätverk med 

dessa. Vissa enheter bör dock slutas mera formella samarbeten som på lång sikt ska 

kunna gynna verksamheten. För frågor som rör större miljöer, hållbar ekologisk 

utveckling, landskapsarkitektur, kyrkogårdar mm. är det av stor vikt att ett samarbete 

inleds med Statens lantbruksuniversitet. En mycket stor kompetens på kulturarvsfältet 

besitter Göteborgs universitet som också har en speciell satsning rörande kulturarven. 

Inom universitetet finns Institutionen för kulturvård som bedriver forskning och 

utbildning inom ämnet kulturvård. Institutionen bedriver även utbildning och 

forskning inom konservering vilket är ett mycket viktigt fält för kulturarvet. 
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Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur vid Linköpings universitet 

har en lång och stark tradition av utbildning och forskning om kulturarv och 

historiebruk. Flera av landets mes t framträdande akademiker kring dessa frågor är 

eller har varit verksamma där vilket ytterligare understryker vikten av dem 

samarbetspartner. Viktigt är också att söka ett närmare samarbete med de tekniska 

högskolorna såväl när det gäller hållbar utveckling, arkitektur, samhällsplanering och 

infrastruktur.     

Utanför den institutionaliserande universitets- och högskolevärlden finns såväl 

museer som andra vetenskapliga organisationer och akademier där ett nära samarbete 

bör finnas. Här kan speciellt nämnas Kungl. Vitterhetsakademien och Statens 

historiska museer. Det finns självklart flera viktiga organisationer och verksamheter 

att knyta speciella band till, det ligger emellertid utanför detta utredningsuppdrag att 

utpeka dem. För en initierande grupp av det framtida centrumet kan det emellertid 

vara en av de frågor som är av stor vikt att beröra.   

Praktiska frågor och kostnader 
Ett framtida centrum för de kyrkliga kulturarven kommer att planeras noggrant när det 

gäller praktiska frågor som lokal- och driftskostnader och vilken bemanning som ska 

finnas. Vilka beslut som ytterst tas rörande dessa frågor kommer att påverka den 

potential centrumet har att verka på en nationell och en internationell arena.  

Innan centrumbildningen sjösätts måste beslut tas om en första bemanning. För 

att kunna etablera sig och växa är ett absolut minimum en föreståndare och en 

forskare/administratör. En större kår är emellertid att önska. Personal- och 

lönehandläggartjänster kan till en början köpas in eller lösas i samarbete med redan 

verksamma centrum eller institutioner. På sikt måst även den organisationen tydligare 

permanentas. Driftskostnader är till fullo en fråga om önskad ambitionsnivå för 

centrumet. Med ökad driftsbudget ökar också förutsättningarna för kommunikation 

och att bygga upp en långsiktig infrastruktur för forskning och pedagogik.  Den 

långsiktiga budgeten och tydliggörande av behov måste bli den första styrelsens första 

uppgift. Genom att dra upp strategier och riktlinjer för arbetet kommer också 

kostnaderna att bli tydliga. Nedan ges exempel på kostnader och en möjlig 

bemanningsstruktur. Detta är endast för att exemplifiera då frågorna varken bör eller 

kan lösas här.  
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Bemanningsstruktur och budget 

Den budget som följer nedan är tentativ för att ge en uppfattning om vad för kostnader 

som kan tänkas komma. Ingen del av den är på något sätt fastlagd eller 

färdigformulerad utan är just de frågor som först måste diskuteras när ett 

intentionsbeslut har tagits av tänkbara deltagare och intressenter i ett framtida 

centrum. Notera att dessa siffror är aktuella år 2012 och kan väsentligen förändras 

inom kort tid.  

Föreståndare 

För att kunna inleda arbetet med verksamheten behövs det rekryteras en föreståndare 

som representerar centrumbildningen och initialt är den söm sköter dess etablering vid 

universitetet. Föreståndaren ska implementera styrelsens strategiska beslut och bygga 

upp verksamhetsorganisationen. Föreståndaren är främste ansvarig för att 

forskningsmedel och andra uppdrag söks, nätverk och kontakter upprätthålls, ansvarig 

för den pedagogiska utvecklingen. Föreståndaren har också 50% forskning i sin tjänst. 

Föreståndaren är ekonomi- och personalansvarig. 

Lönekostnad: 45.000/kr mån +  49,5% Lönebikonstnader (LBK)  

År 1 807.300  kr 

År 2 835.555  kr med en beräknad löneökning på 3, 5% 

År 3 864.799  kr med en beräknad löneökning på 3, 5% 

  

Forskare 

Två tillsvidareanställda som sköter löpande administrativa ärenden, 

forskningsansökningar, nätverkskontakter och som även innehar en 25% procent 

forskning i tjänsterna. I tjänsterna ska det också finnas möjlighet för att ta 

handledaruppdrag på avancerad nivå inom fakulteten förutsatt kompetens.  

Lönekostnad: 32.000/kr mån + 49,5% Lönebikonstnader (LBK) 

Forskare 1 

År 1 574.080 kr 

År 2 594.173 kr med en beräknad löneökning på 3, 5% 

År 3 614.969 kr med en beräknad löneökning på 3, 5% 
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Forskare 2 

År 1 574.080 kr 

År 2 594.173 kr med en beräknad löneökning på 3, 5% 

År 3 614.969 kr med en beräknad löneökning på 3, 5% 

Ekonomi och administration 

En person/alt inköpta tjänster som sköter löpande ärenden rörande ekonomi mm. 

Kostnaden för denna tjänst är idag svår att göra därför halveras här en forskarkostnad 

och vi räknar med att för det få ut c:a 50% tid för lön och personaladministration. I 

kostnaderna inräknas också vissa påslag för lokal osv. 

Kostnad administration  

År 1 287.040 kr 

År 2 297.087 kr med en beräknad löneökning på 3, 5% 

År 3 307.485 kr med en beräknad löneökning på 3, 5% 

Alla lönekostnaderna är beräknade på att det är tillsvidareanställningar som betalas av 

Uppsala universitet. Om kostnaderna läggs som projekt tillkommer också over-head 

(OH) på c:a 35%. 

Lokalkostnader 

Lokalkostnaderna är beräknade på två- tre tjänsterum samt ett seminarierum. 

Rummens storlek varierar och idealt är att få två arbetsrum medan arbetsplats för 

administrativa tjänster tills vidare inte lokaliseras till centrumet utan placeras vid en 

institution. Därför är dessa kostnader inte inberäknade i kvadratytan utan i kostnaden 

för administration. I en framtid när centrumbildningen blivit tydligt etablerad kan även 

dessa tjänster omförhandlas och ingå i lokalplaneringen. Kostnaderna baserar sig på 

kvadratmeterpriser vid Engelska parken humanistiskt centrum, Uppsala universitet. 

Det är också den tilltänkta lokaliseringen av centrumet.    

Årskostnad 

År 1 300.000 kr 

År 2 303.000 kr 

År 3 309.000 kr 
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Verksamhets- och driftskostnader 

I verksamhetskostnaderna ska det ingå löpande verksamhetskostnader som resor mm, 

utrustning osv. initieringsmedel för IT-plattform. Förslagsvis ligger dessa på c:a 300 

000 kr i ett initieringsskede. Denna siffra kan naturligtvis i betydligt högre 

utsträckning brytas ned i olika kostnader och behov vilket slutligen skulle ge en annan 

summa och lägesbild.   

På alla kostnader inom ramen för universitetsverksamhet läggs indirekta kostnader, så 

kallad OH. Dessa innefattar gemensamma lokaler, kunskapsstöd som bibliotek osv. I 

regeringens nuvarande direktiv framgår at alla bidrag ska dessa summor inräknas. 

Därför tydliggörs hela kostnaden i budget en med ett påslag om c:a 35% vilket är 

forsknings-OH för konstvetenskapliga institutionen idag. Denna procentsats förändras 

över tid och varierar beroende på verksamhet så även detta är i högsta grad tentativt.  

 

Preliminär budget År 1  

Föreståndare 807 300 kr 

Forskare 1 574 080 kr 

Forskare 2 574 080 kr 

Administration 287 040 kr 

Lokaler 300 000 kr 

Verksamhet 300 000 kr 

Indirekta kostnader 35% 994 875 kr 

Summa 3 837 375 kr 

 

Preliminär budget År 2  

Föreståndare 835 555 kr 

Forskare 1 594 173 kr 

Forskare 2 594 173 kr 

Administration 297.087 kr 

Lokaler 303 000 kr 

Verksamhet 300 000 kr 
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Indirekta kostnader 35% 1023396 kr 

Summa 3 947 384 kr 

 

Preliminär budget År 3  

Föreståndare 864 799  kr 

Forskare 1 614 969 kr 

Forskare 2 614 969 kr 

Administration 307 485 kr 

Lokaler 309 000 kr 

Verksamhet 300 000 kr 

Indirekta kostnader 35% 1 053 928 kr 

Summa 4065150 kr 

 

Avslutning 
Denna rapport är skriven utifrån den verksamhet som strategen bedrivit under 

2011 och 2012. Förutsättningarna har skapats genom det FoU-projekt som 

Riksantikvarieämbetet beviljade år 2011 (RAÄ: Beslut om att bifalla ansökan 

om FoU-medel för år 2011, Dnr 353-3164-2010), samt genom den finansiering 

Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet gjorde för 

strategtjänsten under samma period för del undersökningen ”Samtida strategier 

och organisation”. Rapporten har tagit tillvara båda dessa delar för att nå sitt 

resultat. Ett medvetet val har gjorts att inte i sak redovisa möten eller litteratur 

om de inte är direkt citerade. En stor del av rapporten skrevs utifrån bearbetning 

av flera samlade källor och i en ständig diskussion med projektledningen.  

Enskilda förslag som framförs är avsedda som diskussionsunderlag för fortsatta 

diskussioner och framtida beslut. Uppsala universitet eller konstvetenskapliga 

institutionen lägger alltså inte dessa förslag utan de har formulerats för att 

förhoppningsvis i en framtid leda till en centrumbildning eller någon liknande 

organisation här eller vid annat universitet.  



Ett centrum för de kyrkliga kulturarven Sida 66 
 

De viktigaste resultaten i dagsläget är de operativa handlingar som redan 

genomförts med stöd av Riksantikvarieämbetets FoU-projekt. De har redan gett 

synliga resultat och lagt en grund inför framtiden. 

Henrik Widmark 

Strateg Uppsala december 2012 
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