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Information om DAP - Digital Arkeologisk Process 
Till dig som är arkeologisk undersökare 

Samordnad och tillgänglig fornminnesinformation är nödvändig för att 

samhället ska kunna utvecklas. Därför driver Riksantikvarieämbetet ett femårigt 

program - Digital Arkeologisk Process (DAP) - fram till och med 2018.  

Under vårt arbete med DAP arbetar vi på flera fronter med att informera kring 

det som utvecklas. Eftersom utvecklingen nu är inne i en intensiv fas på många 

fronter skickar vi med jämna mellanrum ut information specifikt inriktat till dig 

som är arkeologisk undersökare. Om du missat våra tidigare informationsbrev 

så kan du ladda ned dom från vår hemsida. 

Inom DAP utvecklar vi det digitala Kulturmiljöregistret där det kommer att ingå 

register över lämningar, uppgifter om var arkeologiska uppdrag skett samt e-arkiv 

över deras resultat (rapporter, data, fynd m.m.). Det ska bidra till att skapa bättre 

förutsättningar för alla aktörer i den arkeologiska processen vid planering och 

kunskapsinsamling, samt vid överlämning och förvaltning av rapporter, dokumentation 

och fynd.  

I det aktuella informationsbrevet redovisas framförallt insamlingen av digital 

uppdragsinformation och arbetet med att förbättra fyndfördelningsprocessen. 

Uppdragsregistret 

DAP skapar bland annat ett Uppdragsregister där det framöver kommer framgå vilka 

arkeologiska insatser som genomförts var och vad resultaten blev.  För att registret 

ska bli så användbart som möjligt så kommer vi komplettera med importerad historisk 

data över gamla uppdrag. Insamlingsarbetet av dessa gamla digitala projekt pågår för 

fullt. Arkeologiska utförare har glädjande nog varit både måna om att spara sin data 

och villiga att dela med sig.  

En utmaning för insamlingen är att det av förklarliga skäl finns en hel del skillnader 

mellan äldre respektive yngre projekt, allt eftersom den digitala tekniken blivit mer rutin 

vid undersökningar. Därför har vi beslutat att för de historiska projekten acceptera att 

viss teknisk och administrativ information saknas så länge som vi har en georefererad 

position i kombination med en rapport i digitalt format.  

Insamlingsprojektet går till så att DAP skapar en sammanställning över en 

undersökares projekt med hjälp av dess digitala rapporter, och tar fram den viktigaste 

tekniska och administrativa informationen från dem. När detta gjorts stämmer vi av 

projektlistan med undersökarens egen och ser vilka som har digital data som kan 

överlämnas. Den digitala data DAP efterfrågar är inmätningar av 

undersökningsområden, anläggningar och eventuellt fynd. Fotografier och 

illustrationer samlas inte in eftersom det kräver en så omfattande tidsinsats för 

undersökarna att gå igenom. 

DAP har hittills samlat in över 22.000 projekt från statliga, kommunala och privata 

organisationer. Insamlingsprojektet kommer inte bli heltäckande, eftersom det måste 

begränsas i första hand till de uppdrag som redan finns i digital form – digitalisering av 

analog information ingår inte i programmet. Omfattande digitaliseringar på 

http://www.raa.se/kulturarvet/arkeologi-fornlamningar-och-fynd/dap-digital-arkeologisk-process/
http://www.k-blogg.se/2016/09/01/faltdatainsamlingen-fortsatter/
http://www.k-blogg.se/2016/09/01/faltdatainsamlingen-fortsatter/
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Länsstyrelsens och museernas initiativ har dock genomförts i Norrland och i 

Gävleborgs län. Det har bidragit till att dessa regioner faktiskt kommer vara relativt 

kompletta. Även om de övriga regionerna främst kommer ha uppgifter om uppdrag 

från de senaste 15-20 åren i Uppdragsregistret så anser vi att detta kommer vara till 

stor hjälp vid kunskapsinsamling inför nya uppdrag. 

När DAP tagit emot digital data återstår arbete med att kontrollera koordinatsystem, 

kvalitetssäkra den administrativa informationen och sålla bort dubbletter (eftersom vi 

även fått in projekt via stads-GIS och FMIS). Det medför att vi bara kan kontakta 

några undersökare i taget. Vårt mål är att samtliga uppdragsarkeologiska 

organisationer ska kontaktas, stora som små, och insamlingsprojektet kommer 

fortsätta under 2017. Om ni har frågor om insamlingsprojektet så kontakta gärna 

Marcus Smith (se nedan).  

Fynden och fyndfördelning 

Fyndfördelningsprocessen har varit under utredning med syfte att slå fast hur den kan 

effektiviseras för alla inblandade parter, från undersökare till mottagande museum. 

Beslutsprocessen kommer gå snabbare efter implementeringen av Kulturmiljöregistret 

eftersom lämningsinformation då kan registreras direkt av arkeologerna i samband 

med underökningarna. DAP tar även fram lösningar för hur överlämning av digitala 

fyndlistor till museerna kan effektiviseras så att behov av omregistrering för hand 

minskas. Museernas behov och krav kring fyndregistrering och överlämning måste bli 

bättre integrerad i den uppdragsarkeologiska processen och informationen till 

undersökarna förbättras. 

För att säkerställa att kopplingen mellan fornlämning, undersökning och fynden inte 

tappas vid överlämning till museisamlingar så kommer det ställas krav på att generera 

och bevara unika identifierare för fynden vid registreringen. Databaser skapar oftast 

automatiskt denna typ av unika identifierare för varje post, däremot måste nya rutiner 

till för att de inte ska försvinna vid överlämning till museisamlingarna. Identifierarna 

fungerar som nycklar mellan museernas samlingssystem, Kulturmiljöregistret och 

aggregatorer som t.ex. K-Samsök och Europeana.  

DAP kommer arbeta vidare med både undersökare och fyndmottagande museer kring 

hur detta ska implementeras. 

Länsstyrelsesamverkan 

DAP samarbetar med länsstyrelsens projekt att utveckla sina handläggarrutiner, så att 

det länkar ihop med utvecklingen av Kulturmiljöregistret och de delvis nya 

arbetsrutiner som kommer tillkomma. Länsstyrelsens eget diariesystem ska kunna 

kommunicera med Kulturmiljöregistret direkt för att det inte ska uppstå behov av 

dubbelregistrering i samband med beslut om uppdrag. Det ska även bli enklare att ta 

fram statistik kring kulturmiljöuppdrag framöver. 

Referenspersoner utsedda av länsstyrelsen har under hösten börjat bidra med att 

göra konsekvensanalyser och ta fram rekommendationer inför implementeringen av 

de olika delarna av Kulturmiljöregistret hos myndigheterna, som inleds under 2017. De 

arkeologiska undersökarnas branschorganisationer har också bjudits in att utse 

referenspersoner för att göra samma sak för sina verksamheter.  
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Mer information 

Vi har skrivit ihop svar på några vanliga frågor om den digitala arkeologiska 

processen.  

Vi rekommenderar att du prenumererar på Riksantikvarieämbetets nyhetsbrev som vi 

skickar ut en gång i månaden. Även där kommer det finnas information om vad som 

händer inom DAP. 

Läs mer om DAP på Riksantikvarieämbetets hemsida. 

På Riksantikvarieämbetets K-blogg skriver vi med jämna mellanrum om hur arbetet 

med DAP går till, samlat på en egen sida.   

Har du ytterligare frågor? Då är du varmt välkommen att kontakta oss. 

 

Kontakt 

Åsa Larsson, verksamhetsutvecklare   

Asa.larsson@raa.se   

Tel 08-5191 8241 

Marcus Smith, verksamhetsutvecklare   

Marcus.smith@raa.se   

Tel 08-5191 8226 

Tord Klafver, programledare DAP   

Tord.klafver@raa.se   

Tel 08-5191 8024 

 

Åsa Sundin, kommunikatör    

Asa.sundin@aa.se   

Tel 08-5191 8038 

http://www.raa.se/kulturarvet/arkeologi-fornlamningar-och-fynd/dap-digital-arkeologisk-process/vanliga-fragor-om-dap/
http://www.raa.se/aktuellt/nyhetsbrev/
http://www.raa.se/dap
http://www.k-blogg.se/dap/
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