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Sammanfattning 
Riksantikvarieämbetet försörjer idag en lång rad aktörer med kulturmiljöinformation. För att 

kunna göra myndighetsövergripande strategiska prioriteringar av vilka digitaliseringsinsatser 

som ska göras behövs en plan för informationsförsörjning. Denna kan omfatta de flera olika 

sätt som Riksantikvarieämbetet kan uppfylla informationsbehov på: 

• Genom att digitalisera internt förvaltat, analogt material 

• Genom att bidra till att andra aktörers analoga material digitaliseras 

• Genom att agera för att andra aktörers digitala information blir tillgänglig och 

användbar i en öppen infrastruktur 

• Genom att förbättra användbarheten hos, eller pedagogiken kring, redan 

digital information. 

 

Som grund för en sådan informationsförsörjningsplan behövs stöd för urval och prioriteringar 

i form av en kartläggning av användares behov av information. Behovskartläggningen ska 

svara på frågorna Vilken typ av information kring kulturmiljöer kan underlätta våra 

användares arbete, och hur vill de ta del av den informationen? 

 

Denna första behovskartläggning omfattade fyra användargrupper: länsstyrelser, museer 

(avgränsat i projektet till länsmuseer och de tre största stadsmuseerna), professionella 

förvaltare (Statens fastighetsverk, Svenska kyrkan) och miljömålsmyndigheter. 

 

Metoden som användes för kartläggningen innebar att skicka ut en enkät med breda frågor 

om informationsbehov till olika användargrupper. Enkätsvaren användes sedan för att ringa 

in områden att undersöka närmare i intervjuer eller annan uppföljning. 

 

Bland både länsstyrelser och museer efterfrågas framför allt rektifierade historiska kartor 

och ett register över undersökningar och andra händelser kopplat till fornlämningar. De 

professionella förvaltarna efterfrågar i första hand lättillgängliga högupplösta 

dokumentationsbilder samt byggnadsteknisk dokumentation. Miljömålsmyndigheterna har 

behov av mer tolkande och förklarande information än ovanstående användargrupper. 

 

Denna rapport består av en inledning med bakgrund och beskrivning av genomförandet, ett 

avsnitt med genomgång av resultaten samt ett avsnitt som utgör underlag för prioritering av 

informationsförsörjningsinsatser. 
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Inledning 

Bakgrund 

Processen för att digitalisera information handlar inte bara om att reproducera ett objekt i 

digital form utan omfattar också urval, prioriteringar, plan för tillgängliggörande, kopplingar 

till objektens sammanhang och mycket mer. På Riksantikvarieämbetet görs detta arbete 

idag verksamhetsvis och utifrån olika perspektiv.  Ett resultat av detta är att det är svårt att 

göra myndighetsövergripande strategiska prioriteringar, vilket får konsekvenser för 

användbarhet, tillgängliggörande och bevarande. Det här är inte specifikt för 

Riksantikvarieämbetet utan gäller hela kulturarvsområdet. Därför gav regeringen de statliga 

myndigheterna och institutionerna som förvaltar kulturarv i uppdrag (Digit@lt kulturarv: 

Ku11.015) att senast 31 december 2015 ha riktlinjer och mål för arbetet med att digitalt 

bevara och tillgängliggöra sina arkiv, samt riktlinjer för prioriteringar, som ska bygga på både 

bevarandeaspekter och på efterfrågan från användare.  

 

Riksantikvarieämbetet har uppfyllt detta uppdrag i form av ”Riktlinjer för digitalisering av 

kulturarvsmaterial på Riksantikvarieämbetet” (Dnr 2.10.3-3864-2015) där riktlinjer sätts upp 

för hur digitaliseringen ska gå till och vilka urvalskriterier som ska användas. I riktlinjerna ges 

också digitaliseringsgruppen i uppgift att ta fram en plan för digitaliseringen på myndigheten. 

En sådan plan ska försörja myndighetens viktigaste målgrupper med information som 

underlättar ett effektivare kulturmiljöarbete och ger bättre underlag för att bevara, använda 

och utveckla kulturmiljön. Planen bör inte bara ta upp information som förvaltas av 

Riksantikvarieämbetet, utan kan även innefatta att bidra till att andra aktörers analoga 

material digitaliseras eller att befintlig digital information hos andra organisationer blir 

tillgänglig i en öppen infrastruktur – allt utifrån vad som ger mest nytta. 

 

Som grund för en sådan plan – som snarare omfattar informationsförsörjning än enbart 

digitalisering – behövs stöd för myndighetsövergripande urval och prioriteringar i form av en 

kartläggning av användargruppers behov av information. Behovskartläggningen behöver 

svara på frågorna Vilken typ av information kring kulturmiljöer kan underlätta våra 

användares arbete, och hur vill de ta del av den informationen? 

Om projektet 

Riksantikvarieämbetet försörjer idag en lång rad aktörer med information. Av naturliga skäl 

kan inte alla behov och önskemål hanteras samtidigt, utan någon form av prioritering 
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behövs. Den utgår här ifrån den av verksledningsgruppen föreslagna listan över prioriterade 

användargrupper, men i beställningen av denna första behovskartläggning omfattades 

endast fem användargrupper:  

• Länsstyrelser 

• Museer (avgränsat i projektet till länsmuseer och de tre största stadsmuseerna) 

• Professionella förvaltare (Statens fastighetsverk, Svenska kyrkan) 

• Miljömålsmyndigheter 

• Turistnäringen och deras organisationer 

Under projektets gång ströks i samråd med styrgruppen turistnäringen från ovanstående 

lista, då den bedömdes som för komplex för att kunna kartläggas ordentligt inom 

tidsramarna.  

 

I projektet har ingått att kartlägga behoven hos ovanstående användargrupper, att ta fram 

ett underlag för en prioritering av digitaliseringsinsatser samt att beskriva och utvärdera 

metoden som användes. Den sistnämnda leveransen finns i en separat rapport (dnr 1.3.1-

01925-2015) men metoden beskrivs också översiktligt under rubriken ”Beskrivning av 

genomförande” nedan. 

Om rapporten 

I denna rapport redovisas de behov som framkom i kartläggningen av de fyra 

användargrupperna. Metoden som användes för kartläggningen beskrivs först i stora drag, 

följt av resultaten uppdelat per användargrupp. Därefter följer ett underlag för prioritering av 

informationsförsörjningsinsatser baserat på de behov som har framkommit i kartläggningen. 

Sist i rapporten finns en kort genomgång av en nollmätning av hur nöjda användarna är med 

kulturmiljöinformationen från Riksantikvarieämbetet idag. Som bilagor finns en lista över 

personer som bidragit till kartläggningen och rapporten samt ett exempel på enkätutskick. 

 

  



 Behov av kulturmiljöinformation hos Riksantikvarieämbetets användare 

    

8

Beskrivning av genomförande 
Behovskartläggningen gjordes i två steg: Först skickades en kort enkät till de identifierade 

användargrupperna, sedan följdes enkäten upp med intervjuer med ett begränsat antal 

personer i varje användargrupp. Metoden beskrivs endast översiktligt nedan, fler detaljer 

och en utvärdering finns i dokumentet ”Metod för behovskartläggning: beskrivning och 

utvärdering” (dnr 1.3.1-01925-2015). Detaljer om varje enskilt utskick återfinns i 

resultatavsnitten nedan. 

 

Syftet med enkäten var att få fram ett brett underlag och att kunna kvantifiera hur stor nytta 

ett visst efterfrågat material skulle kunna ge. Frågorna som ställdes var: 

• Vilken typ av information kring kulturmiljöer skulle underlätta ditt arbete eller ge ett 
mervärde för ditt uppdrag eller din organisation? 

• På vilket sätt skulle du vilja få tillgång till informationen? (Format, plattform osv) 

• Vilka problem upplever du idag med den kulturmiljöinformation som redan finns 
tillgänglig? (Kvalitetsbrister, tillgänglighet, samstämmighet osv) 

 

Frågorna var medvetet brett formulerade för att de som svarade på enkäten inte i första 

hand skulle tänka på vilken information de vet finns hos Riksantikvarieämbetet, utan på vad 

de faktiskt har för informationsbehov i sitt dagliga arbete. Därför gavs också på enkätsidan 

en bred definition av ordet ”kulturmiljöinformation” för att fånga in behov av många olika 

typer av information: 

[A]lla typer av information som kan underlätta den kulturhistoriska förståelsen av 

en lämning, byggnad eller miljö. Det vill säga alla uppgifter som kan knytas till 

kulturhistoriska lämningar i landskapet – olika former av dokumentation, 

beskrivningar och avbildningar av både enskilda objekt och sammansatta miljöer. 

Det kan handla om exempelvis arkivalier, kartor, kartunderlag men även andra 

former av digital information om landskapet. 

 

I de fall lämpliga kontaktpersoner redan fanns eller gick att hitta i de olika organisationerna 

skickades enkäten direkt till dem, i annat fall till organisationens registrator. I båda fallen 

uppmuntrades mottagaren att skicka enkäten vidare inom sin organisation till andra som kan 

bidra med svar. Bakgrund och sammanhang förklarades i ett följebrev som såg något olika 

ut för olika användargrupper, baserat på hur mycket förförståelse gruppen förutsattes ha.  

 

Hur många enkätsvar som kom in skilde sig mycket mellan de olika användargrupperna, 

vilket gör det svårt att jämföra efterfrågan i de olika grupperna i rena siffror. I nedanstående 
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resultatredovisning har antalet personer som tagit upp ett visst behov angetts i den mån det 

har varit möjligt och relevant.  

 

Även om enkätsvaren var fylliga och gav mycket att arbeta med så behövdes också 

uppföljning för att få ett bättre underlag och en djupare förståelse för vilka behov av digitala 

underlag som målgrupperna har. Målsättningen har varit att intervjua ett antal personer ur 

varje målgrupp, inte bara för att få veta mer om deras arbetsprocesser utan också för att 

fånga upp outtalade behov. Det har dock inte varit möjligt att intervjua så många personer 

som varit önskvärt, främst på grund av tidsbrist från användarnas sida. I vissa fall har därför 

analysen stämts av via e-post antingen med representanter från användargruppen eller med 

personer på Riksantikvarieämbetet som har arbetat med användargruppen ifråga. 

 

I enkäten ställdes också frågor om hur nöjda de svarande är med tillgången till och 

kvaliteten på kulturmiljöinformation från Riksantikvarieämbetet. Dessa frågor utgör 

nollmätning för att kunna mäta projektets effektmål längre fram. 
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Resultat: Länsstyrelser 

Om kartläggningen 

Enkäten skickades ut 2015-06-12 till Riksantikvarieämbetets kontaktlista med 

representanter för samtliga 21 länsstyrelser, sista svarsdatum var 2015-06-30. 25 svar 

inkom. Den övervägande majoriteten av svarande var handläggare inom kulturmiljöområdet 

– 12 inom arkeologi samt fem byggnads- eller kyrkoantikvarier. Tre svar från personer med 

natur-, miljö- eller planrelaterade tjänster inkom också (se även avsnittet om 

miljömålsmyndigheter nedan). Resterande svar inkom från länsantikvarier samt samordnare 

inom kulturmiljö. Anställda på länsstyrelserna i Jämtland och Östergötland intervjuades i 

oktober 2015. 

Resultat 

Informationsmängder 

Två synpunkter dominerar påtagligt i undersökningen, nämligen behovet av rektifierat 

historiskt kartmaterial och ett register över undersökningar och andra händelser kopplat till 

fornlämningar. Båda dessa informationsmängder efterfrågades uttryckligen i nio vardera av 

enkätsvaren, och behovet har ytterligare accentuerats i intervjuerna.  

 

Vad gäller det historiska kartmaterialet menar länsstyrelserna att det är tidskrävande att 

rektifiera1 äldre kartmaterial, vilket begränsar användningen. Brist på översikt och 

samordning av redan rektifierade kartor leder till att mycket dubbelarbete utförs. Det påtalas 

även att behovet har ökat efter införandet av åldersgränsen 1850 i kulturmiljölagen. 

Rektifierade historiska kartor är inte bara viktiga inom kulturmiljövården utan även för de 

delar av länsstyrelserna som arbetar med frågor rörande jordbruk och skogsnäring. 

 

Till ett register över undersökningar och andra händelser kopplat till fornlämningar 

efterfrågar länsstyrelserna information om alla undersökningar, alltså även äldre sådana. Till 

detta önskar man att alla äldre undersökningsrapporter ska finnas tillgängliga digitalt. Dessa 

                                                           
1
 Rektifiering innebär att några olika problem med historiska kartor åtgärdas: ”Den historiska 

kartbildens skala och orientering anpassas till dagens standardiserade kartmaterial och den 
placeras in i ett känt koordinatsystem. Ibland måste även den inbördes geometrin i 
kartbilden rättas till.” http://www.raa.se/kulturarvet/landskap/digitala-historiska-kartor/digital-
rektifiering/  
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önskemål är tydligt kopplade till arbetssituationen med handläggning på länsstyrelsen och 

skulle vara bra även för aktörer utanför kulturmiljövården så som parter inom planprocesser.  

 

Av övriga önskemål återfinns bland annat att informationen från förstagångsinventeringen 

och gravfältskartor görs tillgängliga samt att Skog och historia-materialet blir granskat och 

tillgängligt. Det påpekas även att det föreligger ett behov av en förnyad 

fornminnesinventering. Länsstyrelserna menar att behovet för detta har ökat i och med de 

senaste förändringarna i kulturmiljölagen.  

 

Fotografier efterfrågas i liten omfattning och i de fallen rör det sig om en ganska strikt 

dokumentation av fornlämningar, kulturmiljöer och byggnader. I intervjuer har det dock 

framkommit att bildtillgång på vissa håll är ett problem eftersom det är både tidskrävande 

och kostsamt att få tag på fotografier från t ex museer. Denna situation varierar från län till 

län och beror också på hur komplett och lättanvänt det egna och länsmuseets arkiv är. 

Enklare tillgång till lätt sökbara, högupplösta bilder utan att behöva gå omvägen via 

tidskrävande (och i vissa fall dyra) beställningar skulle underlätta. 

 

Fem personer efterfrågar mer information om riksintressen för kulturmiljön, fördjupade 

riksintresseanalyser eller uppdaterade beskrivningar av riksintressenas värden. Det 

förekommer även önskemål om tydligare information kring lagskydd och värdering. Man 

efterlyser även en ”nationell värderingsskala” för kulturmiljöer. Dessa önskemål kommer 

huvudsakligen från de personer som inte primärt arbetar med kulturmiljöfrågor på 

länsstyrelserna, och de har koppling till de önskemål som redovisas under avsnittet om 

miljömålsmyndigheter nedan. 

 

Enstaka personer efterfrågar även vård- och underhållsplaner för kyrkor och 

byggnadsminnen, karakteriseringsrapporter för kyrkor, anmälningspliktsbeslut enligt 3 kap. 6 

§ KML samt kunskapsunderlag gällande bebyggelsemiljöer på en mer översiktlig nivå. 

  

Vid intervjuerna diskuterades bland annat ett behov av förtydligande kring nya format och 

informationsmängder som inte passar in i befintliga system – var hör de hemma, och vilken 

organisation ska ta ansvar? I vissa fall handlar det om rekommendationer för format, i andra 

fall behöver det hittas en lagringsplats för befintliga informationsmängder (redan digitala 

eller som behöver digitaliseras). Hur hanteras exempelvis 3D-illustrationer, blogginlägg från 

undersökningar, ljudupptagningar, länkning via QR-koder? Detta problem gäller också vissa 

specialinventeringar som inte är kvalitetssäkrade enligt FMIS standard och därför faller 

utanför registret (exempelvis specialinventeringar som har gjorts i fjällvärlden i samarbete 
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med samebyar). Sådana specialinventeringar kan ibland vara mycket användbara men är 

idag svåra att hitta för den som inte känner till dem. 

Synpunkter på funktioner och befintlig data 

Ett återkommande önskemål är att det vore bra om all befintlig information kunde finnas så 

samlad som möjligt. Det vill säga att kunna söka på ett enda ställe och där få all relevant 

information om en kulturmiljö – fornlämningar såväl som byggnadsminnen, riksintressen och 

så vidare. Både i enkäten och i intervjuer har önskemål framförts att användarna borde 

kunna söka på fastighetsbeteckning och den vägen nå informationen. 

  

Bland de problem som nämns med den befintliga informationen är det en påtaglig dominans 

kring FMIS. Främst påpekar man de långa handläggningstiderna som medför att 

informationen inte är aktuell och därmed har ett begränsat värde. FMIS långa 

handläggningstider kan också innebära introduktion av tillfälliga parallella system i samband 

med större projekt för att kunna hantera data innan den finns med i FMIS, vilket medför 

dubbelarbete och ökade risker för fel och missförstånd.  

 

Det påtalas även att behoven är stora av kvalitetssäkring av informationen i FMIS, inte minst 

sedan förändringarna i kulturmiljölagen. ”Fornminnesregistret är otillförlitligt - ogranskade, 

ofta felaktiga beskrivningar, felaktiga positioner, för knapphändiga uppgifter etc.” Att 

informationskvaliteten dessutom inte är specificerad tas också upp som ett problem 

eftersom personer framför allt utanför kulturmiljösektorn tolkar registret som att det är 

komplett och kvalitetsgranskat, vilket innebär risk för att fornlämningar förstörs i till exempel 

skogsbruk eller miljöinsatser – mark utan kända fornlämningar tolkas som att den är fri från 

fornlämningar.  

 

Länsstyrelserna efterfrågar även möjlighet att lättare felanmäla och/eller flagga för problem 

med objekt i FMIS för att på ett enkelt sätt kunna visa var kvaliteten brister. Med nuvarande 

situation finns risk att användare låter bli att anmäla fel och brister i informationen för att inte 

orsaka längre handläggningstider. 

 

Bebyggelseregistret får kritik för att vara svårt att hitta i och inte tillräckligt användarvänligt. 

Det är uppenbart att en del av informationen i Bebyggelseregistret är svår att hitta och dåligt 

känd eftersom vissa önskemål i enkätsvaren redan finns tillgängliga i söktjänsten, som 

exempelvis besluten för statliga byggnadsminnen. Här är nog de olika nivåerna i systemet 

ett problem, man vet inte om man ska söka informationen på ”byggnad”, ”anläggning”, 

”miljö” etc. 
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Det påpekas även att Samla är för svårt att söka i samt att det upplevs som frustrerande att 

man bara får ladda upp arkeologiska rapporter som omfattas av Riksantikvarieämbetets 

föreskrift för uppdragsarkeologin. Man efterfrågar exempelvis att även frivilliga utredningar 

skulle kunna finnas med. 

  

Några pekar i både enkäten och intervju på behovet av att informationen i FMIS/Fornsök 

och Bebyggelseregistret behöver kunna förstås av andra än experter – i och med att 

söktjänsterna är publika används de av människor både med och utan 

kulturmiljökompetens. Personer som inte förstår informationen eller begrepp som används i 

systemen tar ofta kontakt med länsstyrelserna och det är tidskrävande att reda ut och 

förklara. Länsstyrelserna kan heller inte enkelt hänvisa till söktjänsterna vid kontakt med 

allmänheten då det ofta krävs mycket förförståelse för att ha nytta av informationen. Det 

finns ett behov av tydlig och pedagogisk information som är lätt att hitta för att undvika 

missförstånd hos allmänhet och andra intressenter som saknar fördjupad 

kulturmiljökompetens. 

 

Kommentarer 

Länsstyrelserna lyfter många olika behov i sina svar, vilket är förväntat med tanke på att de 

generellt har god kulturmiljökompetens och därför lättare ser vilka brister som finns idag. 

Trots mängden önskemål är det två som lyfts fram över andra, nämligen rektifierat historiskt 

kartmaterial och ett register över undersökningar och andra händelser kopplat till 

fornlämningar. Båda är konkreta önskemål som skulle ge stor nytta inte bara för 

länsstyrelser utan också museer (se nästa avsnitt). Ett undersöknings-/händelseregister 

över undersökningar och andra händelser kopplat till fornlämningar är ett sedan länge känt 

behov och hanteras redan inom DAP (Digital Arkeologisk Process), medan ett 

tillgängliggörande av rektifierade historiska kartor kräver en grundlig förstudie och 

inventering av befintlig data. Se ”Underlag till informationsförsörjningsplan” nedan för en 

utförligare genomgång. 

 

Relativt få byggnadsantikvarier eller andra bebyggelserelaterade funktioner svarade på 

enkäten, men flera av de övriga svaranden tar upp både arkeologisk information och 

bebyggelseinformation i sina svar vilket gör att det ändå finns input om båda typerna av 

data. Sammantaget med övriga kartlagda användargrupper verkar det dock som att behovet 

av arkeologisk information upplevs som mer akut av en större del av användarna. 
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Det framgår att personalen på länsstyrelserna inte använder Fornsök i någon större 

utsträckning utan främst arbetar i egna GIS-miljöer med datauttag från 

Riksantikvarieämbetet. Det innebär att denna användargrupp hämtar data direkt från 

Lantmäteriet, SGU eller andra myndigheter vid behov, och inte har nytta av tillägg i Fornsök 

av till exempel höjd- och LIDAR-data, jordarter och liknande information. För att nya 

datamängder ska ge nytta hos länsstyrelserna behöver alltså data släppas fri för användning 

vid källan, på ett sätt som är kompatibelt med användning i länsstyrelsernas system. 
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Resultat: Museer 

Om kartläggningen 

Enkäten skickades ut 2015-06-12 till totalt 33 mottagare vid samtliga länsmuseer, Ájtte samt 

till stadsmuseerna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessa valdes ut baserat på dessa 

museers roll inom kulturmiljövården och KML-arbetet. Då endast sex svar hade inkommit vid 

sista svarsdatum 2015-06-30 skickades enkäten ut på nytt till samma mottagare 2015-08-20 

med sista svarsdatum 2015-09-07. Sammanlagt inkom 16 svar på enkäten. Tio av de 

svarande var chefer på kulturmiljörelaterad enhet eller avdelning (varav två nämner att 

deras svar är sammansatt av flera personer på organisationen), därutöver svarade fem 

antikvarier och en arkeolog. En person vid Stiftelsen Hallands länsmuseer intervjuades i 

november 2015. 

Resultat 

Informationsmängder 

Det finns många likheter mellan vad museerna och länsstyrelserna efterfrågar, men också 

några skillnader i hur materialet används i de två grupperna. För en mer detaljerad 

beskrivning av behoven, se avsnittet om länsstyrelser ovan. 

 

Utifrån likartade argument som länsstyrelserna efterfrågar museerna rektifierade historiska 

kartor; de framhåller alltså att det är tidskrävande att georeferera kartorna och att det är 

ineffektivt att redan rektifierade kartor inte enkelt går att hitta.  

 

Även när det gäller ett undersöknings- eller händelseregister liknar museernas behov 

länsstyrelsernas. Museerna efterfrågar ett brett register som även innehåller händelser 

kopplade till byggnader och övriga kulturmiljöer, alltså inte bara arkeologi efter KML-beslut. 

 

Några efterlyser också fylligare material och fördjupande information om byggnadsminnen 

och fornlämningar i form av kulturhistoriska värderingar, ytterligare foton, ritningar, 

bevarandeprogram och så vidare – dessutom tillgång till alla ritningar över kyrkor och 

byggnadsminnen som finns i ATA. En person önskar att själv kunna publicera fördjupad 

information om fornlämningar och kulturhistoriska byggnader på en flexibel digital plattform. 
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Synpunkter på funktioner och befintlig data 

Museerna noterar också att det är svårt för allmänheten att förstå informationen i FMIS och 

Bebyggelseregistret, vilket skapar merarbete eftersom människor hör av sig till 

museianställda med frågor och det tar tid att förklara både begrepp och vad informationen i 

systemen innebär.  Det efterfrågas också enklare information av fler skäl: ”Det skulle vara 

bra att ha någon slags förenklad digital information om bebyggelsen i vårt län. (…) Den 

digitala informationen skulle vara användbar för allmänheten, näringsidkare, turism och 

andra kulturarvsorganisationer i länet inklusive oss. Vi får ofta frågor om byggnader i länet 

från allmänheten. Vi skulle även kunna använda informationen i våra plan- och 

byggnadsärenden.”  

 

Museerna använder inte i första hand datauttag i egna GIS-system, utan använder sig av 

Fornsök och Bebyggelseregistret i större utsträckning än länsstyrelserna. Flera riktar kritik 

mot att Bebyggelseregistret är mycket svårt att hitta i, och påpekar att man uppfattat 

informationen som utspridd och svår att hitta. Man efterfrågar att kunna ”söka på en 

fastighetsbeteckning eller plats t ex genom karta och få upp all information som finns samlat 

om denna t ex lagskydd, utförda inventeringar, olika beslutade ärenden som berör 

fastigheten, byggteknik, äldre kartmaterial, information om landskapet, fornlämningar, 

färgsättningar. Kort sagt att all information som idag finns spridd på flera ställen samlat till ett 

ställe.”  

 

De långa handläggningstiderna i FMIS får kritik även från museerna. Det påpekas också att 

sökfunktionerna i Fornsök är undermåliga och möjligheterna till kartutskrifter är begränsade. 

Även bristen på uppdatering efter införandet av årtalsgränsen 1850 i kulturmiljölagen 

uppfattas som problematisk. 
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Kommentarer 

Liksom hos länsstyrelserna lyfts tidsbrist fram som argument till varför viss information borde 

vara mer lättillgänglig, men även ekonomi då man önskar kostnadsfri aktuell fastighetsdata 

samt historiskt kartmaterial. Att söktjänsterna är krångliga att använda verkar vara en större 

frustration på museerna än brist på information. Många av de svarande från museer har 

också tydligt kontakt med allmänheten, både genom förmedling från museets sida och 

genom inkommande frågor, och skulle därför ha nytta av förbättrad och förtydligad digital 

information oavsett vilken organisation som tillhandahåller den.  
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Resultat: Professionella 

förvaltare 

Om kartläggningen 

Enkäten skickades 2015-08-20 till samtliga 13 stiftsantikvarier och till Kyrkokansliet i 

Uppsala, samt 2015-08-24 till Statens fastighetsverk (registrator samt chefen för 

Kulturmiljöstöd). Sista svarsdatum var 2015-09-07. Åtta enkätsvar inkom, varav fem från 

stiftsantikvarier, ett från Kyrkokansliet och två från Statens fastighetsverk (förvaltare av 

statliga byggnadsminnen och ställföreträdande kommunikationschef). En antikvarie vid 

Linköpings stift intervjuades i oktober 2015. För att bättre förstå församlingarnas 

(beställarnas) villkor och behov intervjuades en kyrkoherde på Gotland i november 2015. 

För att ytterligare komplettera undersökningen har enkäten också distribuerats till 

antikvariska konsulter vid Tyréns 2015-10-23 (sista svarsdatum 2015-11-06) varvid ett svar 

inkom. Det var inte möjligt att genomföra en intervju med någon på Statens fastighetsverk, 

istället har resultat och analys stämts av via e-post. 

Resultat 

Informationsmängder 

Bilder efterfrågas i hälften av svaren i enkäten, både av Svenska kyrkan och av Statens 

fastighetsverk. I första hand gäller det äldre foton på de byggnader som de arbetar med, 

både exteriörbilder och interiörbilder. Statens fastighetsverk framhåller att de har stor 

användning av lättåtkomliga bilder när de till exempel skriver vårdprogram för fastigheter. En 

person tar upp bildbeställningsprocessen som ett problem och pekar på att beställning (från 

Riksantikvarieämbetet) tar tid och kostar pengar. ”Vi vill gärna ha tillgång till direkt digitalt 

nedladdning från era arkiv och så högupplöst som möjligt.” 

 

Teknisk dokumentation, till exempel i form av rundläggande byggnadsteknisk rådata är 

något som efterfrågas av Svenska kyrkan för att kunna bedöma restaureringsbehov och 

planera insatser. Det gäller i första hand geoteknisk och byggnadsteknisk grundfakta – till 

exempel vilken slags mark byggnaden står på, hur grunden är uppbyggd och vilket 

byggnadsmaterial som har använts.  
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En person efterfrågar riktad information till grupper som hanterar kulturföremål 

(antikhandlare, auktionsverk, tull med flera) om regler kring handel med och utförsel av 

kulturföremål. 

Synpunkter på funktioner och befintlig data 

Det efterfrågas att kunna hitta all relevant information på ett och samma ställe istället för att 

behöva söka på flera olika platser. Det gäller då många olika typer av information: ”All typ av 

information samlad på ett ställe, från typ av skydd enligt KML till vilken typ av stearinljus som 

rekommenderas i kyrkorna.” Dokumentationer, bildmaterial, arkivmaterial, tillståndsbeslut 

samt förteckningar över publicerade artiklar är sådant som nämns i sammanhanget. Det lyfts 

dock fram att detta inte behöver betyda att all information ska lagras i ett och samma 

system, utan att det också kan betyda bättre sammanlänkning mellan exempelvis 

Riksantikvarieämbetets databaser och befintliga externa objekts- och föremålsspecifika 

databaser (till exempel Svenska kyrkans Sacer). En större enhetlighet och kompatibilitet 

efterfrågas för att ge en bättre helhetsbild.  

 

Bebyggelseregistret får kritik av några personer för att det är svåranvänt och 

användargränssnittet behöver moderniseras. ”Svenska kyrkans stift har genomfört en rad 

kulturhistoriska inventeringar av begravningsplatser (anläggningar) och kyrkobyggnader, 

vilka nu finns tillgängliga i Bebyggelseregistret. Ett lättanvänt Bebyggelseregister är av stor 

vikt för att komma åt och tillgängliggöra denna information.” 

Kommentarer 

Denna användargrupp var den enda i kartläggningen som efterfrågade fotografier i någon 

större omfattning. Bilderna används framför allt som arbetsmaterial och därför efterfrågas så 

högupplösta och fritt tillgängliga bilder som möjligt. Om bilderna inte är tillgängliga i relativt 

högupplöst format riskerar de att inte användas, då beställning tar tid och kostar pengar.  

 

Den byggnadstekniska rådata som efterfrågas finns inte digitaliserad och strukturerad i 

någon större utsträckning idag utan behöver i så fall samlas in och tillgängliggöras. Frågan 

blir då var ansvaret för system och förvaltning ska ligga – det är snarare en fråga för 

Svenska kyrkans interna fastighetsregister än för Riksantikvarieämbetet. 

 

Vad gäller Riksantikvarieämbetets samlingar så förekommer information om kyrkor på flera 

olika ställen i ATA, vilket innebär att informationsmängder lätt förbises av användare som 

inte vet vad som finns i ATA. Detta ökar behovet av systematisk digitalisering. 
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Resultat: Miljömålsmyndigheter 

Om kartläggningen 

Enkäten skickades 2015-09-21 till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

Trafikverket, Boverket, Sjöfartsverket, Sveriges geologiska undersökning, Jordbruksverket, 

Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Skogsstyrelsen. 

Sista svarsdatum var 2015-10-06. Ovanstående myndigheter valdes i samråd med 

styrgruppen ut från den längre listan av alla miljömålsmyndigheter baserat på relevans för 

kulturmiljöarbetet. I den större gruppen miljömålsmyndigheter ingår även länsstyrelserna, se 

separat redovisning ovan. 

 

Svar inkom från sex av myndigheterna, därutöver har också tre svar från länsstyrelser 

koppling till miljömålsarbetet. Eftersom enkätsvaren samstämmigt pekade på behov av ökad 

kulturmiljökunskap snarare än av ökad digitalisering av kulturmiljödata gjordes ingen 

uppföljande intervju i detta läge. Istället skickades en sammanfattning av enkätresultaten till 

flera personer på Riksantikvarieämbetet som arbetar med miljömålsmyndigheterna för att 

stämma av nedanstående analys. 

Resultat 

Miljömålsmyndigheterna efterfrågar en tydligare helhetsbild av kulturmiljöer – en 

motsvarighet till ”skyddad natur” där fornlämningar, riksintressen, skyddad bebyggelse osv 

ingår och presenteras sammanhållet för en bättre förståelse och större överensstämmelse 

med annan information (exempelvis naturmiljö). Fyra av sex myndigheter efterlyser 

”värderingar” av miljöer och lämningar för att lättare förstå och balansera behoven. ”Alla 

fornlämningar värderas lika högt. Det borde kunna finnas mer och mindre värdefulla 

lämningar” Flera återkommer till behovet av tydliga prioriteringar.  

 

Man efterfrågar även information om kulturmiljöers nuvarande status och utveckling över 

tiden. ”Boverket har inte minst i miljömålssammanhang framfört behovet av data som 

redovisar kulturmiljöns faktiska status samt utveckling över tiden, som ett komplement till 

dagens indikatorer som redovisar förutsättningarna att ta hand om kulturmiljön. (…) 

Informationen behövs för att kunna följa kulturmiljöarbetets effekter och utvärdera om vi når 

de politiska målen för kulturmiljö- respektive miljöarbetet.” 
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Det finns även ett behov av att förtydliga kvalitet, täckning och representativitet i FMIS. 

Detsamma gäller utbredningen/avgränsningen av fornlämningar. ”FMIS ger information om 

var fornlämningar finns, men vi har inte hittat en samlad rapport som förklarar hur väl 

täckande FMIS är, skillnader mellan t ex skogsmark och odlingslandskap etc.”  

 

Myndigheterna efterfrågar även tydligare information och råd kring skötsel, 

bevarandeinsatser osv. Information om hur känsliga specifika lämningar är för till exempel 

översvämning, erosion eller ras efterfrågas som underlag för prioritering. Någon lyfter fram 

att material som tas fram i samverkan mellan naturvård och kulturmiljövård behövs i större 

utsträckning för att underlätta samverkan i praktiken. 

 

Flera av myndigheterna frågar uttryckligen om kulturmiljöer i anslutning till kust, vattendrag 

och våtmarker. Det är tydligt att det är ett viktigt och aktuellt område som också verkar öka i 

betydelse.  

 

Det framgår även att rollfördelningen mellan Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna och 

museerna inte är tillräckligt tydlig för miljömålsmyndigheterna. Att det förekommer ganska 

skiftande rutiner mellan de olika länsstyrelserna bidrar ytterligare till svårigheter. 

Kommentarer 

Det är tydligt att miljömålsmyndigheterna i nuläget behöver mer tolkande och förklarande 

kulturmiljöinformation än de andra grupper som ingår i kartläggningen. Skillnaderna som 

finns mellan skyddad naturmiljö och kulturmiljö och mellan olika lagstiftningar blir också 

tydlig. Detta är ännu ett exempel på hur viktigt det är att förbättra de pedagogiska insatserna 

kring information och data som publiceras. Det pekar också på att miljömålsmyndigheterna 

behöver öka sin egen kulturmiljökompetens för att kunna analysera och använda sig av den 

data som Riksantikvarieämbetet och andra kulturmiljöaktörer tillhandahåller.  

 

Miljömålsmyndigheterna verkar framför allt arbeta i egna GIS-miljöer och använder inte 

Riksantikvarieämbetets söktjänster i någon större utsträckning. Eventuella insatser för att 

förbättra och förtydliga information behöver alltså göras även genom andra kanaler.  
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Sammanfattande kommentarer 
Att ställa breda frågor i enkäten gjorde att många olika synpunkter fångades in, och gjorde 

det också tydligt att användbarhet och innehåll är starkt sammankopplade. Kommentarer om 

hur befintliga system fungerar, och önskemål om hur de borde fungera, är genomgående i 

svaren vid sidan om synpunkter på informationsinnehållet. I många fall är det alltså inte 

själva datan eller informationen i sig som är det stora problemet utan hur den paketeras, hur 

lätt den är att hitta och hur lätt den är att använda sig av i användarens dagliga arbete.    

 

Något som framför allt lyfts fram är att mångas arbete skulle underlättas om de kunde nå allt 

de söker via en enda sökning – man har inte tid att leta runt i olika register, och det finns risk 

att viktig information missas för att den inte är tillgänglig via de vanliga sökvägarna. Detta 

innebär inte att allt ska lagras i samma system, men all relevant information måste vara lätt 

att hitta och nå utan att behöva göra många parallella sökningar. 

 

Det är också tydligt att publicering av nya informationsmängder eller nya funktioner i 

befintliga system inte alltid når fram till användarna. Detta visar på vikten av dels tillräcklig 

och strategisk kommunikation kring utveckling för att användarna ska känna till vad som är 

nytt, dels pedagogik i söktjänster och kringinformation för att rätt information ska kunna 

hittas. 

 

Kartläggningen gjorde det också ännu tydligare att olika användargrupper behöver olika 

typer av informationsstöd. Till exempel har användare utan kulturmiljökompetens behov av 

mer tillrättalagd information än de som själva har tillräcklig bakgrundskunskap för att kunna 

tolka och ta till sig data. Det gäller alltså att digitaliserings- och informationsinsatser riktar in 

sig på rätt nivå: användare som själva bearbetar data behöver kunna hitta och hämta rätt 

data, medan andra användare snarare behöver stöd att bearbeta, förstå eller dra slutsatser 

av informationen och därför behöver mötas på det steg där de befinner sig. 

 

  



 Behov av kulturmiljöinformation hos Riksantikvarieämbetets användare 

    

23 

Underlag för informations-

försörjningsplan 
Syftet med den ovan redovisade kartläggningen av användares behov är att utgöra ett 

underlag för myndighetsövergripande urval och prioriteringar av viktiga digitala 

informationsmängder – vilken typ av information kring kulturmiljöer kan underlätta våra 

användares arbete, och hur vill de ta del av den informationen?  

 

Riksantikvarieämbetet kan skapa bra informationsstöd om kulturarv på huvudsakligen fyra 

olika sätt: 

• Genom att digitalisera internt förvaltat, analogt material 

• Genom att bidra till att andra aktörers analoga material digitaliseras 

• Genom att agera för att andra aktörers digitala information blir tillgänglig och 

användbar i en öppen infrastruktur 

• Genom att förbättra användbarheten hos, eller pedagogiken kring, redan 

digital information. 

De behov som har identifierats i kartläggningen kan alltså uppfyllas på flera olika sätt, och 

det är inte alltid det är digitalisering av den information som Riksantikvarieämbetet förvaltar 

som skulle ge den största nyttan för användarna. I flera fall behövs samverkan mellan olika 

organisationer, eller helt andra insatser än nydigitalisering, för att ge bättre 

kunskapsunderlag i kulturmiljöarbetet. 

 

Nedan listas informationsmängder och andra insatser som skulle täcka behov hos de fyra 

aktörer som kartlagts under 2015, det är alltså ingen heltäckande genomgång av behov hos 

myndighetens alla användargrupper. Listan utgör ett underlag för prioritering, inte en färdig 

plan. Som stöd för prioritering av digitaliseringsinsatser finns även kriterier för urval i 

Riktlinjer för digitalisering av kulturarvsmaterial på Riksantikvarieämbetet (dnr 2.10.3-03864-

2015) samt plattformen Kulturhistorisk värdering och urval
2. 

Grundförutsättningar 

En grundförutsättning för effektiv digitalisering är att hela Riksantikvarieämbetet baserar sin 

informationshantering på en gemensam, övergripande och sammanhängande modell. Det 

innebär att det finns en tydlig och använd struktur för bildfångst, lagring och publicering av 

                                                           
2
 http://www.raa.se/kulturarvet/vardering-och-urval/ 
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de olika informationsmängderna. Målet är att de digitala objekten erbjuder god sökbarhet 

och möjliggör länkning. 

Uppdragsregister 

Ett undersöknings- eller händelseregister för arkeologiska uppdrag och insatser är första 

prioritet bland behoven hos både länsstyrelser och museer. Dessa efterfrågar inte bara att 

kunna lägga in framtida händelser och undersökningar, utan också att kunna ta del av 

tidigare undersökningar i systemet. Denna informationsmängd hanteras idag inom DAP. 

Målsättningen där är att även äldre undersökningar, med tillhörande publikationer och 

dokumentation kommer att kunna knytas till händelser i registret. Enligt DAP:s tidsplan 

kommer en första, grundläggande version av uppdragsregistret att lanseras första halvan av 

2016. 

Rektifierade historiska kartor 

Som den näst mest efterfrågade informationsmängden, som nämns i 12 av 41 svar från 

länsstyrelser och museer, återfinns rektifierade och georefererade historiska kartor. Denna 

information bedöms som viktig för att göra rättssäkra bedömningar utifrån den nya 

kulturmiljölagen. I stort sett allt befintligt material förvaltas av andra än 

Riksantikvarieämbetet och är i många fall svårt att finna, ofta också placerat bakom 

betaltjänster och inte heller möjligt att arbeta med i egna GIS-miljöer.  

 

Här behövs en förstudie tillsammans med relevanta intressenter som reder i ansvar kring 

hur redan befintligt kartmaterial skulle kunna tillgängliggöras. En sådan förstudie skulle även 

kartlägga befintligt bestånd. Målet bör vara att utarbeta ett förslag på ansvar och roller för 

framför allt lagring och tillgängliggörande. Detta kommer kräva en större arbetsinsats då det 

berör flera olika myndigheter och organisationer. Riksantikvarieämbetet har aviserat behov 

för deltagande i förstudie till Lantmäteriet i november 2015. 

Arkeologiska rapporter 

En informationsmängd som är regelbundet efterfrågad av framför allt museer och 

länsstyrelser är äldre arkeologiska rapporter. Dessa behöver även vara länkade till ett 

framtida uppdragsregister. Det centrala blir att etablera en rimlig kvalitet på metadata så att 

sökbarhet och länkning till exempelvis fyndfördelning är möjlig.  
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Delar av detta material är redan på väg att hanteras via DAP: digitala rapporter från c:a 55 

olika utförare kommer att samlas in under 2016. Den inventering som har gjorts tyder på att 

det rör sig om c:a 18 000 rapporter som inte redan finns tillgängliga i Samla. Vilka metadata 

som behöver kopplas till rapporterna kommer att specificeras inom DAP. Det är viktigt att 

dessa rapporter blir kopplade till ett undersökningsregister (se ovan) som händelser och om 

möjligt med geografisk information kring undersökningsområde etc. Om rapporterna ska 

finnas i Samla eller i ett motsvarande system är under pågående diskussion som behandlas 

av DAP.  

 

Insamlingsprojektet i DAP hanterar endast digitala rapporter, oavsett om de har skapats 

digitalt eller är analoga rapporter som digitaliserats i efterhand. Samtidigt efterfrågas även 

äldre rapporter och grävningsredogörelser som finns i framför allt ATA. Det är idag svårt att 

veta hur många rapporter det rör sig om. Förslagsvis görs en bedömning och plan efter att 

DAP:s rapportprojekt fullgjorts. 

Kulturmiljöer vid vatten 

En informationsmängd som ofta efterfrågas av länsstyrelser och museer men även 

miljömålsmyndigheter är bättre dokumentation av kulturmiljöer vid vattendrag. Denna 

information har fått ökad betydelse då många vattendrag påverkas av miljömålsarbetet och 

därav initierade återställningsarbeten, vilka kan påverka kulturmiljöerna negativt. Till 

exempel efterfrågar en person på en länsstyrelse "konstruktiv information om hur en 

planerad vattendragsrestaurering kan genomföras med minsta möjliga skada". 

 

Då det i nuläget inte är känt vad och i vilken omfattning det finns information som motsvarar 

efterfrågan bör en systematisk översikt och kartläggning utföras av vilken information som 

kan svara mot dessa önskemål.  Ett möjligt arkivmaterial är sjöregleringsrapporterna som 

finns hos Riksantikvarieämbetet, men om dessa motsvarar behoven är i nuläget inte känt 

och en vidare studie bör undersöka detta.   

Analoga ritningar och gravfältskartor 

Ett antal ganska väl avgränsade informationsmängder som till stor del förvaltas av 

Riksantikvarieämbetet tas upp i enkätsvaren: gravfältskartor, kyrkogårdsritningar och 

byggnadsritningar. Bland länsstyrelser och museer finns en viss efterfrågan på att de 

gravfältskartor som finns i ATA blir digitaliserade. Kartorna möjliggör betydligt bättre 

skadebedömningar på lämningarna än vad den nuvarande informationen i FMIS tillåter – då 

kartorna huvudsakligen är utförda i ett generellt öppnare landskap är många av detaljerna 
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nu betydligt svårare att observera. Svenska kyrkans stiftsantikvarier efterfrågar bland annat 

kyrkogårdsritningar, som är värdefulla då de även beskriver murar, stigluckor osv. De 

efterfrågar också byggnadsritningar och till dem kopplade handlingar vilka ursprungligen 

kommer från Överintendentämbetet och Kulturhistoriska Byrån (Byggnadsstyrelsen). 

 

Skulle en digitalisering av dessa material bli aktuell behövs förstudier som klargör hur de ska 

göras tillgängliga. Byggnadsritningar som efterfrågats finns både i Överintendentämbetets 

arkiv på Riksarkivet samt i Kulturhistoriska byråns arkiv på Riksantikvarieämbetet, vilket 

medför att tillgängliggörande skulle behöva ske myndighetsöverskridande. Vad gäller 

gravfältskartorna och kyrkogårdsritningarna som finns i ATA är det i nuläget inte känt hur 

många det rör sig om och det är heller inte enkelt att söka fram dem i register. Därför är 

omfattningen på insatsen svår att bedöma utan att ha gjort en mindre inventering av ett antal 

socknar.  

Andra typer av insatser 

I kartläggningen identifierades även behov som inte kan lösas genom digitalisering av 

informationsunderlag, utan snarare handlar om kvalitetsförbättringar, systemförbättringar, 

utbildning eller kommunikation. Till exempel är handläggningstiderna i FMIS idag ett stort 

problem för många av användarna. En satsning kommer att göras under 2016 för att 

eftersläpningen i handläggningen ska försvinna. 

 

Efterfrågan på fotografier var begränsad i denna kartläggning, den enda grupp som 

efterfrågade fotografier i någon större omfattning var de professionella förvaltarna. Det 

framkom inget stort behov av nydigitalisering, utan snarare förbättring av användbarheten: 

bilderna används framför allt som arbetsmaterial och därför efterfrågas så högupplösta och 

fritt tillgängliga bilder som möjligt. Om bilderna inte är tillgängliga i relativt högupplöst format 

riskerar de att inte användas, då användarna menar att beställning tar lång tid och är 

kostsamt. Detta gäller inte bara bilder ur Riksantikvarieämbetets samlingar utan även från 

länsmuseer eller andra arkiv. Här har Riksantikvarieämbetet möjlighet att möta behoven 

genom att i större utsträckning än tidigare publicera högupplösta bilder för direkt 

nedladdning. Genom K-samsökssamarbetet finns också viss möjlighet att påverka 

utvecklingen inom museisektorn, men eftersom principbeslut om digitalisering (t ex 

licensiering av bilder) i allmänhet tas på andra nivåer på museerna behöver samverkan 

göras på flera håll. 

 

För att redan digitala informationsmängder ska bli bättre kända och använda behöver 

insatser göras på flera områden. Det gäller till exempel viss information i FMIS och 
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Bebyggelseregistret som inte alltid är känd på grund av systemens struktur och 

presentation. Här finns stora vinster att göra genom ökad användarvänlighet i form av 

systemutveckling och förbättrad information.  

 

Något som bör ge stor effekt är en översyn av begreppsförklaringar för att säkerställa att de 

är tillräckligt begripliga och lätta att hitta där användarna söker – exempelvis ett systematiskt 

arbete med information kring centrala begrepp och processer på Wikipedia. Detta skulle 

underlätta arbetet för framför allt länsstyrelser och museer som återkommande får frågor om 

vad olika kulturmiljöbegrepp betyder. Förbättrad information på Wikipedia har också tydlig 

koppling till de önskemål som finns om enklare tillgång till förbättrad och fördjupad 

information om kulturmiljöer samt till förenklad information som kan även kan användas av 

andra. 

 

Användbarhetsproblemen i FMIS/Fornsök och Bebyggelseregistret som påpekades av 

användarna är i många fall redan kända och de systemansvariga har fått tillgång till 

relevanta enkätsvar för ytterligare specificering av problemen. Förbättring av systemen är ett 

pågående arbete.   

 

För hög användbarhet behöver också informationens och systemens sammanhang beaktas, 

något som också tydligt efterfrågas i kartläggningen i form av önskemål om att enkelt kunna 

hitta all relevant information utan att behöva leta på många olika ställen. I både 

systemutveckling och informationspublicering behöver det alltså tas mer hänsyn till hur 

informationen – både den som förvaltas av Riksantikvarieämbetet och den som förvaltas av 

andra organisationer – ska hänga ihop för olika typer av användare.  

 

Även kommunikationsinsatser är viktiga. Kartläggningen tyder till exempel på ett behov av 

mer kommunikation och marknadsföring av Kulturmiljöbild då en del av de redan 

publicerade bildsamlingarna (exempelvis flygbilder) verkar vara bristfälligt kända bland 

användarna trots att bilderna kan vara användbara för kulturmiljöaktörer. I enlighet med den 

uppdaterade versionen (1.1, december 2015) av Riktlinjer för digitalisering av 

kulturarvsmaterial på Riksantikvarieämbetet ska alla pågående och avslutade 

digitaliseringsprojekt på Riksantikvarieämbetet listas på raa.se, men ytterligare 

kommunikation krävs förstås för att nå rätt personer. Strategisk kommunikation om den 

löpande digitalisering och förbättring av befintlig information som görs är också viktig för att 

digitaliseringsinsatserna ska få full effekt. 

 

Vissa användare behöver mer tillrättalagd, ”paketerad” information än rådata, något som 

förmodligen kommer att visa sig allt tydligare i framtida kartläggningar av fler 
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användargruppers behov då flera av Riksantikvarieämbetets viktiga användargrupper inte 

har hög kulturmiljökompetens. I den här kartläggningen var det framför allt 

miljömålsmyndigheterna som efterfrågade bättre stöd i form av tolkningar och analyser. Det 

är något som Riksantikvarieämbetet kan stötta med för att på kortare sikt underlätta arbetet. 

På längre sikt behöver dock dessa myndigheter förmodligen öka sin interna 

kulturmiljökompetens för att själva kunna relatera kulturmiljöinformation till den egna 

myndighetens ansvarsområde och fullt ut integrera kulturmiljöarbetet i den egna 

verksamheten. 

Övriga informationsmängder 

Informationsmängder som endast har efterfrågats av enstaka personer finns i allmänhet inte 

redovisade ovan. Inte heller de material där informationsvärdet inte bedöms stå i proportion 

till arbetsinsatsen som digitaliseringen skulle innebära, eller där den efterfrågade 

informationen redan är digitalt tillgänglig på ett tillfredställande sätt. Dessa övriga önskemål 

är: 

 

• Mer information om lagskydd och värdering 

• Information som ger en sammantagen bedömning (byggnader, forn-

/kulturlämningar, friluftsliv/nyttjande) av en utpekad miljö 

• Tillgång till hela Skog och historia-materialet i FMIS3 

• Tillgång till vård- och underhållsplaner för kyrkor och byggnadsminnen  

• Karakteriseringsrapporter för kyrkor4  

• Anmälningspliktsbeslut 3 kap. 6 § KML 

• Hela värdetexter för riksintressen  

• Tillgång till checklistor och handböcker  

• Besluten om byggnadsminnen5 

• Mer information om världsarven och kulturreservaten 

• Dokumentationen från förstagångsinventeringen  

• Fördjupade riksintresseanalyser 

• Tillgång till kyrkoarkiven  

• Data som redovisar kulturmiljöns faktiska status samt utveckling över tid 

• Museernas föremålsdatabaser 

                                                           
3
 Detta arbete pågår. 

4
 Karakteriseringarna registreras i Bebyggelseregistret under 2016 genom ett nationellt 

projekt som drivs av Svenska kyrkan. 
5
 Besluten för alla statliga byggnadsminnen samt enskilda byggnadsminnen skyddade av 

KML 3kap finns sedan några år tillgängliga i Bebyggelseregistret. 
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• Museernas bilddatabaser 

• Statistik för kulturmiljöområdet, framför allt för att användas inom 

miljömålsuppföljningen 

• RAÄ:s tidigare informationstexter om de fastigheter som är överlämnade till Statens 

fastighetsverk 

• Förteckningar över artiklar och undersökningar som finns publicerade (inom 

byggnadsvård och arkeologi) 

• Digitalisering av ATA 

• Hantering, riktlinjer, uttolkning av regelverk (KML) dvs handläggarstöd 

• Från landsarkivet digitaliserade, webbtillgängliga ritningar, byggnadssyner, 

brandsynsprotokoll  

• Från byggnadsnämndernas arkiv nybyggnadsritningar, bygglovsritningar 

• Bättre överblick över vilka projekt/kurser/konferenser som är på gång 

• PDF-broschyr om byggnadsminnesmärkning (rollfördelning, ordförklaringar osv) att 

hänvisa till/distribuera 

• Kulturmiljöanalyser eller bevarandeprogram som är digitalt sökbara 

• Hembygdsföreningars och andra föreningars arbeten och artiklar 

• Historiska museets lösfynd 

• Tillgång till andra länsstyrelsebeslut   

• Sammankoppla Platina med kommande utbetalningssystem (det nya Källa) 

• Data om kulturhistoriskt intressanta alléer 

• Stads-GIS 

• Foton av alla kulturmiljöer 

• Mer information om berättelser och hur samtiden använder/uppskattar kulturmiljön 

• Tillgång till nätverk med experter 

• Mer kunskapsuppbyggande från Riksantikvarieämbetets sida för att öka kunskapen 

inom kulturmiljövården – inte bara lyfta fram tillgängligheten till information som ett 

självändamål 

• Inventeringar i områden som helt eller delvis saknar inventering 

• Förnyad fornminnesinventering 

 

Även om dessa informationsmängder i nuläget inte är aktuella är kännedom om dem 

värdefull med tanke på kommande behovskartläggningar, digitaliseringsplaner och 

strategisk utveckling. 

 

 



 Behov av kulturmiljöinformation hos Riksantikvarieämbetets användare 

    

30 

Nollmätning av nöjdhet 
Enkäten som skickades ut utgjorde också en nollmätning för projektets effektmål om att 

användargrupperna som omfattats av kartläggningen ska uppleva bättre informationsstöd i 

sin verksamhet 2019. Denna nollmätning är inte tänkt att dra statistiska slutsatser av utan 

utgör endast jämförelsematerial för en uppföljande undersökning om fyra år.  

 

Mätningen delades upp i två frågor för att kunna skilja på tillgång till informationen och 

informationens kvalitet. De frågor som ställdes var ”Hur nöjd är du med tillgången till 

kulturmiljöinformation från Riksantikvarieämbetet?” och ”Hur nöjd är du med kvaliteten på 

kulturmiljöinformationen från Riksantikvarieämbetet?”. Respondenterna ombads ange sitt 

svar på en skala mellan 1 och 9 där 1 innebar ”Mycket missnöjd” och 9 innebar ”Mycket 

nöjd”.  

 

Totalt sett är det i dessa frågor ingen stor skillnad mellan de olika användargrupperna idag. 

Eftersom underlaget är litet och spridningen var stor inom de flesta grupperna går det inte 

att dra långtgående slutsatser av ett medel- eller medianvärde, men siffrorna tyder ändå på 

att dessa användare som helhet är förhållandevis nöjda med den information som 

Riksantikvarieämbetet tillhandahåller.6 

 

Värt att notera är att svaren på frågorna hängde ihop i de allra flesta fall – personer som var 

nöjda med tillgången var också generellt sett nöjda med kvaliteten och vice versa. Även i 

fritextsvaren är det tydligt att användbarhet och informationsinnehåll är starkt 

sammankopplade. Det är möjligt att kvaliteten uppfattas som bristfällig av användarna när 

de inte hittar all information som finns i systemen eller när den specifika information de letar 

efter är svår att få fram.  

 

  

                                                           
6
 Både medelvärde och median ligger mellan 4,4 och 6 för samtliga grupper, oftast mellan 5 

och 6. 
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Bilaga: Personer som har 

bidragit till kartläggningen  

Personer i de kartlagda grupperna som har bidragit till 

kartläggningen genom enkätsvar och/eller intervjuer 

Åsa Alering, Kulturparken Småland/Smålands museum  

Göran Blom, Naturvårdsverket 

Maria Björck, Länsmuseet Gävleborg 

Tomas Brandt, Västarvet 

Mattias Burman, Svenska kyrkan Luleå stift 

Inga Kajsa Christensson, Svenska kyrkans stiftskansli 

Markus Dahlberg, Svenska kyrkans stiftskansli 

Matilda Dahlquist, Svenska kyrkan Göteborgs stift 

Roger Edenmo, Länsstyrelsen i Uppsala 

Olof Edin, Jamtli 

Marie Edman Franzén, Statens fastighetsverk 

Fredrik Engman, Jönköpings läns museum 

Anna-Karin Ericson, Stockholms stadsmuseum 

Karl-Oskar Erlandsson, Länsstyrelsen i Blekinge  

Mia Fernlund, Statens fastighetsverk 

Kerstin Fogelberg, Länsstyrelsen Västmanland 

Anders Franzén, Jönköpings läns museum 

Niclas Fredriksson, Svenska kyrkan Linköpings stift 

Ebba Gillbrand, Länsstyrelsen i Södermanland 

Jenny Grönesjö Norén, Sjöfartsverket 

Jonas Haas, Länsstyrelsen i Skåne 

Susanne Hallander, Länsstyrelsen Gotland 

Handläggare, Länsstyrelsen 

Handläggare/antikvarie/byggnadsantikvarie, Länsstyrelsen 

Handläggare kulturmiljö, Länsstyrelsen 

Hélène Hanes, Statens fastighetsverk 

Anna Hedenström, SGU 

Jans Heinerud, Västerbottens museum 
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M-L Hellqvist, Länsstyrelsen Gotland  

Mikael Henriksson, Blekinge Museum 

Rickard Isaksson, Svenska kyrkan  

Andreas Jansson, Länsstyrelsen i Örebro län 

Conny Johansson Hervén, Kulturen i Lund 

Jessica Jönsson, Länsstyrelsen i Halland 

Ola Kadefors, Hallands länsmuseer  

Eva Karlsson, Länsstyrelsen i Jämtlands län 

Lisa Karlsson, Jordbruksverket 

Anna Kristensson, Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Per Lundgren, Upplandsmuseet 

Kerstin Lundin-Segerlund, Länsstyrelsen i Norrbotten 

Mats Magnusson, Östergötlands museum  

Urban Mattsson, Länsstyrelsen i Södermanland 

John Molin, Länsstyrelsen Västernorrland 

Jenny Nord, Länsstyrelsen i Halland 

Samuel Palmblad, Kulturparken Småland 

Suzanne Pluntke, Boverket 

Magnus Reuterdahl, Länsstyrelsen i Östergötland 

Agneta Scharp, Länsstyrelsen i Södermanland 

Ulrika Siira, Havs- och vattenmyndigheten 

Malin Svarvar, Länsstyrelsen i Östergötland 

Marie Svedin, Murberget Länsmuseet Västernorrland 

Mattias Sörensen, Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Kjell Taawo, Sörmlands museum 

Carl Thelin, Tyréns AB  

Jakob Tronêt, Svenska kyrkan Stenkumla församling 

Heidi Vassi, Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Vattenverksamhetshandläggare, Länsstyrelsen 

Johan Wagnström, Länsstyrelsen Skåne 

Linda Wångdahl, Länsstyrelsen i Västmanland 

 

Personer på Riksantikvarieämbetet som har bidragit till 

analys och/eller rapport 

Antonia Baumert, Informationsavdelningen 

Malin Blomqvist, Informationsavdelningen (Styrgrupp) 
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Annalena Cronemo, Avdelningen för arkiv och bibliotek 

Per Dahl, Avdelningen för arkiv och bibliotek (Styrgrupp) 

Annika Eriksson, Avdelningen för arkiv och bibliotek 

Michael Frisk, Kulturmiljöavdelningen 

Erika Hedhammar, Kulturvårdsavdelningen 

Torsten Hökby, Informationsavdelningen 

Lars Kennerstedt, Avdelningen för arkiv och bibliotek 

Sandra Langhammer, Informationsavdelningen 

David Larsson, Avdelningen för arkiv och bibliotek 

Per Lindqvist, Kulturvårdsavdelningen 

Lars Lundqvist, Informationsavdelningen (Styrgrupp/Beställare) 

Annika Peurell, Avdelningen för arkiv och bibliotek 

Rikard Sohlenius, Kulturmiljöavdelningen 

Berit Stagg, Informationsavdelningen 

Karin Sterner, Informationsavdelningen 

 
Utöver ovanstående personer har flera medarbetare på olika avdelningar svarat på 

faktafrågor eller gett återkoppling om enstaka detaljer under arbetets gång. 

Bebyggelsegruppen och FMIS/Km-gruppen har fått information om behovskartläggningen 

vid två tillfällen vardera och då också getts möjlighet att komma med inspel.  
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Bilaga: exempel på enkät och 

följebrev 
Följebrev skickat till museer: 

 

Hej! 

 

Digitaliseringen har på många sätt gjort att kunskapsunderlagen inom kulturmiljövården 

både blivit bättre och mer tillgängliga. Samtidigt vet vi att det fortfarande finns viktiga 

informationsmängder som – om de fanns digitalt tillgängliga – avsevärt skulle förenkla vårt 

arbete. Därför vill vi ha din hjälp att kartlägga hur Riksantikvarieämbetet själva eller 

tillsammans med andra kan skapa bättre kunskapsstöd.  

 

De frågor vi vill ha hjälp att få svar på är:  

* Vilken information borde göras mer lättillgänglig och mer lättanvänd för att du mer effektivt 

ska få fram bättre kunskapsunderlag?  

* På vilket sätt vill du kunna ta del av informationen för att verksamheten ska fungera bäst? 

 

Eftersom det här är en första kartläggning vill vi gärna att du utgår från vilka behov som 

finns, snarare än vad du tror är möjligt – dina svar behöver alltså inte begränsas av t ex 

nuvarande tekniska möjligheter, vilken organisation som förvaltar informationen, 

budgetramar osv.  

 

Klicka här för att komma till enkäten: [länk] 

 

Skicka gärna vidare denna inbjudan till andra i din organisation som du tror kan bidra, det får 

gärna vara personer från andra delar av organisationen. Enkäten är framför allt riktad mot 

dem som direkt eller indirekt berörs av Kulturmiljölagen, Miljöbalken eller Plan- och 

bygglagen men det finns även andra processer där kulturmiljörelaterad information har stor 

betydelse för ett effektivt arbete. 

 

Sista svarsdatum är 30 juni. 
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Efter enkäten kommer vi att göra en uppföljning genom att intervjua ett begränsat antal 

personer. Vi är tacksamma om du kan tänka dig att medverka i en sådan uppföljning. Ange i 

så fall kontaktuppgifter i formuläret. 

 

Om du har några frågor, kontakta Matilda Karlsson matilda.karlsson@raa.se / 08-5191 8244 

eller Anders Strinnholm anders.strinnholm@raa.se / 08-5191 8239. 

 

Tack för ditt svar! 

 

Med vänliga hälsningar 

Matilda Karlsson 
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Enkät om kunskapsunderlag 

För att ge kulturmiljövårdens aktörer bättre kunskapsunderlag gör Riksantikvarieämbetet nu 

en kartläggning av informationsbehov hos olika användargrupper. Kartläggningen kommer 

bland annat att ligga till grund för strategier för förbättrad kvalitet på och tillgänglighet till 

digital kulturmiljöinformation. 

 

Med ”kulturmiljöinformation” syftar vi i enkäten på alla typer av information som kan 

underlätta den kulturhistoriska förståelsen av en lämning, byggnad eller miljö. Det vill säga 

alla uppgifter som kan knytas till kulturhistoriska lämningar i landskapet – olika former av 

dokumentation, beskrivningar och avbildningar av både enskilda objekt och sammansatta 

miljöer. Det kan handla om exempelvis arkivalier, kartor, kartunderlag men även andra 

former av digital information om landskapet. 

 

Eftersom det här är en första kartläggning vill vi gärna att du i dina svar utgår från vilka 

behov som finns, snarare än vad du tror är möjligt. Svaren behöver alltså inte begränsas av 

t ex nuvarande tekniska möjligheter, vilken organisation som förvaltar informationen, 

budgetramar osv. 

 

Efter enkäten kommer vi att göra en uppföljning genom att intervjua ett begränsat antal 

personer. Vi är tacksamma om du kan tänka dig att medverka i en sådan uppföljning. Ange i 

så fall kontaktuppgifter i formuläret. 

 

Tack för att du bidrar till kartläggningen! 

 

Frågor: 

 

Vilken typ av information kring kulturmiljöer skulle underlätta ditt arbete eller ge ett mervärde 

för ditt uppdrag eller din organisation? 

 

 

På vilket sätt skulle du vilja få tillgång till informationen? 

(Format, plattform osv) 

 

 

Vilka problem upplever du idag med den kulturmiljöinformation som redan finns tillgänglig? 

(Kvalitetsbrister, tillgänglighet, samstämmighet osv)  

 



 Behov av kulturmiljöinformation hos Riksantikvarieämbetets användare 

    

37 

 

Hur nöjd är du med tillgången till kulturmiljöinformation från 

Riksantikvarieämbetet? 

 

1               2                3                4                5                6                7                8                9 

Mycket missnöjd 

Mycket nöjd  

 

Hur nöjd är du med kvaliteten på kulturmiljöinformationen från 

Riksantikvarieämbetet? 

 

1               2                3                4                5                6                7                8                9 

Mycket missnöjd 

Mycket nöjd  

 

 

Eventuella kommentarer 

 

Vilken organisation jobbar du på? 

 

Ditt namn: 

 

Din roll/funktion på arbetsplatsen: 

 

Eventuella kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer): 

 
 
 
 
 
 
 


