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Digital 

Arkeologisk 

Process 
För samordnad fornminnesinformation 

som ger nytta 



Problem 
• Inget gemensamt 

undersökningsregister 



’Charles Babb parts storage’ – SDASM (flickr)  
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* Nu finns Samla: http://samla.raa.se/ 



’Centre Georges Pompidou’ – James Stringer (flickr)  
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Problem 
• Inget gemensamt 

undersökningsregister 

• Inget gemensamt lager 
för arkeologisk data 

• Splittrad tillgänglighet 
för rapporterna * 

• Källorna är ej 
sammanlänkade 

• Ineffektiv 
informationsöverföring 
(digitalt →  papper →  digitalt) 

How It Works – The Computer. 

The Output Unit. (Ladybird books)  



Konsekvenser 
• Dubbelarbete 

• Information splittras 
upp, lagras på olika 
håll 

• Relationerna mellan 
olika enheter beskrivs 
inte 

• Digital information 
hanteras utifrån 
analoga principer 

• Oklart ansvar för 

informationshantering 

• Informationen är svår 

att hitta 

• Informationen svår att 

få tag på/återanvända 

• Långtidsbevarande 

osäker 





Uppdraget 
“…utveckla och kvalitetssäkra 

information om fornlämningar…” 

 

• Extramedel över en femårsperiod 

• Men vi tänker inte sluta efter fem år! 

• Program med vision som beskriver 
läget vi vill åstadkomma 

 



Vision för DAP 
• Sömlös digitaliserad 

informationsöverföring 



’CERN storage servers’ – skimaniac (flickr)  
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’Anchor Men of the Mauretania’ 

Tyne and Wear Archives and Museums (flickr)  

Vision för DAP 
• Sömlös digitaliserad 

informationsöverföring 

• Digitalt arkiv för 

arkeologisk data 

• Tillgång till källdatan 

• Semantiskt länkad data 



’Come in We’re Open’ – jilleatsapples (flickr) 

Vision för DAP 
• Sömlös digitaliserad 

informationsöverföring 

• Digitalt arkiv för 

arkeologisk data 

• Tillgång till källdatan 

• Semantiskt länkad data 

• Öppet licensierad, 

återanvändningsbar 

data 



Antikvarisk händelse: kattungar! 

En kokgrop; Straumen, Inderøya, Nord-Trøndelag 

NTNU Vitenskapsmuseet (flickr) 

Vision för DAP 
• Sömlös digitaliserad 

informationsöverföring 

• Digitalt arkiv för 
arkeologisk data 

• Tillgång till källdatan 

• Semantiskt länkad data 

• Öppet licensierad, 
återanvändningsbar 
data 

• Händelseregister 



Vision för DAP 
Inte bara en fråga om digital information: 

• Kommer att innebära förändring av arbetssätt, praxis 

• Kommer att påverka regelverket 

• Innebär kvalitetshöjning och kvalitetsbeskrivning av 

information vi redan förvaltar 

• En öppnare, tidsenlig process med modern processtöd 

• Informationen tillgängliggörs snabbt och effektivt och är 

fri för alla att vidareutnyttja 

• Den arkeologiska processen gynnar utveckling av 

företag, och företag behandlas konkurrensneutralt av 

myndigheterna 

 

 



Länkad data 

• Lämningar länkas till 

händelser som länkas 

till fynd, fältdata, 

rapporter… 

Objekt 

Subjekt 

Predikat 



Länkad data 

• Lämningar länkas till 

händelser som länkas till 

fynd, fältdata, rapporter… 

• Informationen ska flöda 

automatiskt mellan olika 

system hos olika aktörer 

• Rapporter, fältdata, osv 

ska arkiveras digitalt på 

ett långsiktigt hållbart sätt 



Genomförande 

K-samsök: http://www.ksamsok.se/ 



Genomförande 

Samla: http://samla.raa.se/ 



Goda förutsättningar: 
• FMIS: Fornminnesinformation 

• K-samsök: Aggregator, hanterar länkar 

• Samla: Tillgängliggör rapporter mm. 

• Händelsedata på många olika ställen 

• Processkartläggning 

Genomförande 



Goda förutsättningar: 
• FMIS: Fornminnesinformation 

• K-samsök: Aggregator, hanterar länkar 

• Samla: Tillgängliggör rapporter mm. 

• Händelsedata på många olika ställen 

• Processkartläggning 

• Samarbete med Länsstyrelserna 

• Tre nyanställda på Riksantikvarieämbetet 

• Extramedel över en femårsperiod 

Genomförande 



Genomförande 
• Systemkartläggning → nytt systemlandskap 

• Begreppsmodellering → gemensam datamodell 
för arkeologisk information 



Genomförande 
• Systemkartläggning → nytt systemlandskap 

• Begreppsmodellering → gemensam 
datamodell för arkeologisk information 

• Vokabulärer & taxonomier → länkbara 
auktoriteter 

• Händelseregister 

• Protokoll och format 

• Fältdokumentation → Digital ATA 

• Digitalt lager 



Genomförande 
Flera olika intressenter inblandade: 
• Länsstyrelserna 

• Arkeologiföretag 

• Museer 

• Forskare 

• Trafikverket 

• Externa datakällor 

• Samhällsplanering 

• …m.fl. 

 

 

 

Vi måste samarbeta 
kring gemensamma 
lösningar – vi är 
beroende av varandra 



 

 

 

 

DAP 

 

http://www.raa.se/dap/ 

 

 

 

http://www.raa.se/ 

marcus.smith@raa.se 


