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Inledning 

Riksantikvarieämbetet håller på att formulera ett antal principer som vara styrande för 

arbetet med att effektivisera samhällets hantering av digital fornminnesinformation. 

Principerna ska till en början gälla för Riksantikvarieämbetet, men målet är att alla aktörer i 

den arkeologiska processen ska ställa sig bakom och följa dessa. 

 

Detta dokument är avsett för fortsatt diskussion internt och externt. 

 

Centrala begrepp 

Fornminnesinformation. Alla typer av uppgifter som kan knytas till varaktigt övergivna spår 

efter människors verksamhet i landskapet, till exempel ärenden, uppdragsinformation, 

dokumentationsmaterial, rapportering, lämningsinformation och fyndregister. 

 

Grundläggande lämningsinformation. Avser basala uppgifter om den enskilda forn- eller 

övriga kulturhistoriska lämningen; typ av lämning, bedömt lagskydd, lämningens form och 

uppbyggnad, dess geografiska läge och utbredning samt datainsamlingsuppgifter. 

 

Arkeologiskt uppdrag. En i tid avgränsad insats med ett uttalat syfte utförd av arkeologer 

inom ett definierat geografiska område, till exempel en fornminnesinventering eller en 

arkeologisk undersökning. 
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P1: Fornminnesinformation som förvaltas av staten ska vara fri, 
tillgänglig och användbar 

 

Beskrivning: Den fornminnesinformation som hanteras av staten är en samhällsresurs som 

långsiktigt ska bevaras och som alla medborgare oavsett förutsättningar fritt ska kunna ta 

del av. 

 

Motiv: Genom att öppna upp och anpassa fornminnesinformationen så att uppgifterna 

långsiktigt kan användas brett, skapas möjligheter för en ökad delaktighet och insyn i 

kulturmiljöarbetet. Detta förväntas även bidra till att samhällsplaneringen och 

markanvändningen förenklas. En begriplig fornminnesinformation ger också möjligheter till 

en ökad förståelse av landskapets historiska dimension. 

 

Konsekvens: Fornminnesinformation ska skapas med ett uttalat syfte och ett brett 

användarperspektiv där kravet på återanvändning är central. Det innebär en anpassning av 

både innehåll och presentation, samt utvecklade möjligheter till att vidareutnyttja 

informationen i flera olika sammanhang och till långsiktigt bevarande. Förutsättningar måste 

även skapas så att personer med funktionsnedsättning kan ta del av informationen. 

 

 

P2: Fornminnesinformation som skapas på statligt uppdrag eller 
via offentliga medel ska tillhöra staten 

 
Beskrivning: Dokumentation som skapas i samband med arkeologisk verksamhet till följd 

av beslut enligt lagar eller förordningar ska tillhöra staten och därmed öppen för alla.  

 

Motiv: Den fornminnesinformation som skapas till följd av myndigheters beslut och åtgärder 

är ett resultat av offentlig förvaltning och ska därför tillhöra staten. Informationen är en viktig 

förutsättning för den historiska förståelsen för landskapet och för att alla ska kunna ta ansvar 

för kulturmiljön. Detta gäller inte minst i de fall då den arkeologiska dokumentationen 

ersätter en fysisk lämning vid en utgrävning i samband med en exploatering eller då 

undersökningen sker i forskningssyfte. Precis som den ursprungliga fornlämningen var 

allmänt tillgänglig ska dokumentationsmaterialet som ersätter lämningen vara det.  
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Konsekvens: Staten som helhet tar ett större ansvar för den fornminnesinformation som 

produceras via statliga styrmedel. Vid hanteringen av arkeologiska uppdrag som utförs 

utanför en myndighet måste informationshanteringen särskilt beaktas. Några databaser för 

långtidslagring av denna typ information behövs inte hos icke-statliga aktörer. För en 

myndighets egna anställda måste särskilda rutiner finnas för hanteringen av fotografier som 

tas i tjänsten.  

 

 

P3. Den myndighet som genom sin verksamhet bidrar till att 
fornminnesinformation skapas ska ansvara för 
informationsinnehållet 

 

Beskrivning: Ansvaret för den fornminnesinformation som skapas eller ändras till följd av 

en myndighets beslut eller annan åtgärd ligger på den enskilda myndigheten.  

 

Motiv: Tydligheten gentemot användarna ökar genom att ansvaret för informationsinnehållet 

vilar på den myndighet vars verksamhet påverkat och skapat informationen. Det kan 

exempelvis gälla resultat från uppdragsarkeologin eller inventeringar finansierade via 

offentliga medel. Detta innebär även ett ansvar att uppdatera befintliga kunskapsunderlag i 

samband med ärendehandläggning, till exempel lämningsinformation. Därmed kommer 

länsstyrelsernas roll att förstärkas och den upplevda osäkerheten kring vem som avgör 

skyddet för en enskild lämning försvinner. Även Riksantikvarieämbetets roll som uppföljande 

och normgivande myndighet med överinseende över kulturmiljöarbetet kommer att bli 

tydligare. 

 

Konsekvens: Förändrade arbetssätt och nya IT-stöd vid både Riksantikvarieämbetet, 

länsstyrelserna och andra myndigheter med en tydliggjord ansvars- och rollfördelning utifrån 

respektive myndighets uppdrag. Riksantikvarieämbetets ansvar för befintlig 

fornminnesinformation på lämningsnivå (läs: RAÄ-nr i FMIS) överförs på sikt till 

länsstyrelserna, vilket kan komma kräva särskilda överenskommelser mellan 

myndigheterna. 
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P4. Riksantikvarieämbetet ska förvalta statligt ägande av 
nationella databaser över lämningar, undersökningsresultat och 
arkeologiska uppdrag 

 

Beskrivning: Riksantikvarieämbetet ska förvalta det statliga ägandet av databaser med 

grundläggande lämningsinformation, resultaten från arkeologiska undersökningar och 

uppgifter om genomförda arkeologiska uppdrag, samt på ett övergripande plan hantera 

kvaliteten genom att ansvara för informationsarkitektur och stödja registrering och 

användning av informationen. 

 

Motiv: Genom att ansvara för databaser och informationsarkitektur garanterar 

Riksantikvarieämbetet att den fornminnesinformation som produceras och som har 

avgörande betydelse vid förvaltningen av landskapet blir tillgänglig och är användbar. Till 

detta kommer att myndigheten har föreskriftsrätt gällande kulturmiljölagens 2-5 kapitel. 

Termer och definitioner i dessa sammanhang hänger tätt samman med begrepp i den 

fornminnesinformation som används som planerings- och beslutsunderlag, det vill säga med 

informationsarkitekturen. Genom att stödja registreringsprocessen och användningen 

skapas även förutsättningar för ett över landet enhetligt underlag och en likartad hantering. 

Detta tros öka möjligheterna till en rättssäker process. Ansvaret för informationsinnehållet 

vilar dock på den myndighet som genom sin verksamhet skapat uppgifterna (se P3). 

 

Konsekvens: Förändrade arbetssätt och nya IT-stöd vid Riksantikvarieämbetet med 

möjlighet till registrering och långtidslagring av lämnings- och uppdraginformation, samt av 

dokumentationsmaterial och rapportering från arkeologiska undersökningar.  
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P5: Fornminnesinformation ska underlätta förvaltningen och 
förståelsen av landskapet 

 

Beskrivning: Fornminnesinformationen ska vara aktuell och innehålla tillräckligt med 

uppgifter så att den kan användas som underlag vid samhällsplanering och markanvändning 

och samtidigt ge förutsättningar till en historisk förståelse av landskapet. 

 

Motiv: För att alla ska kunna ta ansvar för kulturmiljön ska fornminnesinformationen 

innehålla aktuella uppgifter som är begripliga och underlättar förvaltningen och förståelsen 

av landskapet. Ett grundläggande krav är att det tydligt framgår var det förekommer olika 

typer av lämningar och vilket skydd de har. Samtidigt varierar behoven utifrån sammanhang. 

I vissa fall räcker det med grundläggande lämningsinformation, medan i andra behövs ett 

mer omfattande underlag. Den producerade informationen måste därför vara 

målgruppsanpassad. För att tolka fornminnesinformationen är det även viktigt att känna till 

när, hur och i vilket sammanhang uppgifterna skapats. En beskriven kvalitet är med andra 

ord avgörande för att bedöma hur informationen kan användas och en sådan beskrivning 

måste därför alltid framgå tydligt.  

 

Konsekvens: För att hålla informationen aktuell måste uppdateringen av förändringsdata bli 

enklare och snabbare (se även P6). Dessutom måste möjligheter finnas att länka skilda 

dataset från olika aktörer med varandra. En modell för att beskriva 

fornminnesinformationens kvalitet är nödvändig. För att ge nytta måste även en dialog föras 

kring informationsinnehåll, tydlighet och begrepp med berörda aktörer inom 

samhällsplanering och markanvändning. En diskussion behöver också föras kring vilka 

uppgifter som samlas in och den bild av historien som informationen förmedlar.  
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P6.  Fornminnesinformation ska registreras där den skapas på 
ett sådant sätt att den kan återanvändas och förändras 

Beskrivning: Fornminnesinformation som produceras i fält eller på kontor ska digitaliseras i 

samband med att den skapas på ett sådant sätt att de digitala uppgifterna kan återanvändas 

och förädlas senare i processen. 

 

Motiv: Genom att återanvända redan digitaliserad information kommer den arkeologiska 

processen att bli effektivare. Bland annat ökar snabbheten och därmed aktualiteten för den 

fornminnesinformation vilken utnyttjas som underlag vid samhällsplanering och 

markanvändning. Samtidigt minskar risken för kvalitetsförsämring genom omdigitalisering. 

De uppgifter som registreras måste dock vara kvalitetsmärkta för att tydliggöra 

förutsättningarna för deras användning. Därför ska ett system för registreringsbehörighet 

och godkännande av informationen garantera uppgifternas tillförlitlighet. 

 

Konsekvens: Förändrade arbetssätt, nya IT-stöd och andra stöd (till exempel utbildningar) 

med en tydliggjord ansvars- och rollfördelning i den arkeologiska processen. Dagens 

halvanaloga hantering vid registreringen av fornminnesinformation upphör. 

 

P7. Lämningsinformation och uppgifter om arkeologiska 
uppdrag ska samlas i ett publikt nationellt register 

 

Beskrivning: Grundläggande lämningsinformation ska tillsammans med övergripande 

geografisk information om utförda arkeologiska uppdrag samlas i ett primärregister som är 

allmänt tillgängligt.  

 

Motiv: Information om forn- och övriga kulturhistoriska lämningar är av stor betydelse för 

samhällsbyggnad och markanvändning och ska därför vara lättillgänglig. En användare ska 

inte behöva söka hos flera olika aktörer för att få en komplett bild över de kända 

lämningarna inom ett geografiskt område. Med enbart en källa undanröjs även risken att 

samma lämning kan finnas registrerad på olika sätt i skilda databaser, vilket avsevärt 
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underlättar samhällsplanering och markanvändning. Eftersom alla uppgifter följer samma 

informationsstruktur förenklas även informationens sökbarhet och återanvändbarhet. För att 

bedöma lämningsbilden behövs också kännedom om vilka arkeologiska insatser, till 

exempel inventeringar, som genomförts inom ett område. 

 

Konsekvens: Enskilda aktörer behöver inte förvalta egna databaser med denna typ av 

information, utan alla uppgifter som skapas lagras på ett ställe. Den information som idag 

finns spridd hos olika aktörer samlas in och lagras centralt, vilket kräver en anpassning till 

det nationella registrets informationsstruktur.  

 

 

Kompletterande principer 

Digisam är ett samordningssekretariat vid Riksarkivet med syfte att bland annat samordna 

digitaliseringen av kulturarvet inom den statliga sektorn. I arbetet ingår bland annat 

Riksantikvarieämbetet.  

 

Digisam har tagit fram vägledande principer för arbetet med digitalt kulturarv, vilka till viss 

del även gäller för arbetet med fornminnesinformation. Av särskild vikt är följande principer 

från Digisam (se även bilaga 1): 

 

-  P5. Öppna standarder och specifikationer lämpade för tillgängliggörande och 

långsiktigt bevarande ska användas 

-  P7. Digitaliserade textresurser ska tillgängliggöras som maskinläsbar text 

-  P8. Digitala filer och metadata ska vara så enkla som möjligt för andra att använda 

och återanvända 

-  P10. Länkning mellan egen och andras information ska eftersträvas 

-  P11. Semantiska beskrivningar ska utformas på ett standardiserat sätt 

-  P13. Varje institution ska ha en strategi för bevarande av digital information 
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Varför principer för fornminnesinformation? 

Digital fornminnesinformation produceras, förvaltas och används i flera olika sammanhang 

och många aktörer är inblandade i processen. Arbetet sker utifrån skilda syften och 

målbilder vilket skapar en komplex och svårgripbar bild som försvårar hanteringen. 

Samtidigt har samhället ett behov av att processen blir mer tydlig och effektiv. Detta uttrycks 

bland annat i regeringens proposition Kulturmiljöns mångfald1och i Riksantikvarieämbetets 

vision för arbetet med en digital arkeologisk process (DAP).2 För att tillgodose dessa behov 

är det nödvändigt att fastställa en uppsättning grundläggande principer som ska vara 

styrande för det fortsatta arbetet.  

Målbild 

Framtagna principer ska leda till att målet med verksamheten nås och de får inte strida mot 

det regelverk som på ett övergripande plan styr processen. Målsättningen är i detta fall att 

skapa en effektiv rättssäker hantering av användbar och tillgänglig fornminnesinformation, 

vilket förväntas bidra till ett hållbart samhälle där kulturmiljön är en viktig resurs. 

 

De ramar som styr hanteringen av fornminnesinformation utgörs inte bara av gällande lagar 

och förordningar, utan också av exempelvis regeringens mål med berörda politikområden 

och de enskilda organisationernas interna styrdokument. 

Vad är principer?3 

Principer är regler eller förutsättningar för handlande.4 De ska fungera som ett ramverk att 

förhålla sig till och de kan fungera som verktyg eller utgångspunkter vid framtagandet av nya 

arbetssätt och metoder. Principer i en organisation eller process måste därför styras mot 

nyttan och målet med verksamheten. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1	Regeringens	proposition	2012/13:96	
2	Visionen	om	en	digital	arkeologisk	process,	2014	(dnr	saknas)	
3	Avsnittet	bygger	främst	på	TOGAF®	Version	9.1,	an	Open	Group	Standard	1999-2011	samt	Utveckla	principer	för	
medborgardialog	2012	
4	Nationalencyklopedin.	Femtonde	bandet.	1994.	
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I en verksamhet är det sällan endast en princip som tas fram, utan för att ringa in helheten 

beslutas vanligen om flera. Det som kännetecknar en bra uppsättning principer är att de är: 

 

-  Begripliga – De underliggande grundsatserna ska snabbt förstås av alla i hela 

verksamheten. Syftet med den enskilda principen ska vara klart och otvetydigt så 

att risken för avvikelse minimeras. 

-  Vederhäftiga – Ge förutsättningar för att fatta välgrundade beslut. Varje princip bör 

vara tillräckligt bestämd och exakt för att stödja ett konsekvent beslutsfattande 

även i komplexa och/eller kontroversiella situationer. 

-  Kompletta – Alla principer av vikt för hanteringen av en process/verksamhet ska 

vara fastslagna. 

-  Konsekventa – Principer bör inte stå i strid mellan varandra.  Varje ord i en princip 

bör väljas med omsorg, men det måste finnas ett visst utrymme för en flexibel 

tolkning. 

-  Stabila – Principer bör vara bestående, men de ska kunna skrivas om när 

förutsättningarna förändras.  

För att underlätta förståelse och tillämpning av varje enskild princip i en uppsättning bör en 

enhetlig redovisning göras av varje princip: 

 

-  Namn – ska representera både essensen av principen och vara lätt att komma 

ihåg. Specifika teknikplattformar	bör inte nämnas och onödiga och tvetydiga ord 

bör undvikas. 

-  Beskrivning – ska kortfattat och tydligt förmedla innebörden av principen. 

-  Motiv – ska lyfta fram nyttan med principen i förhållande till målbild och regelverk 

för processen/verksamheten. 

-  Konsekvens – bör belysa kraven på verksamheten för att följa principen. Det är 

viktigt att inte förenkla eller bagatellisera. Läsaren bör lätt få svaret på frågan: ”Hur 

påverkar detta mig?”.  Kan vara specificerat vad gäller aktiviteter och krav på 

resurser. 

 


