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Förord 

K-samsök förvaltas och utvecklas av Riksantikvarieämbetet som en central del i 

myndighetens uppdrag för att främja utveckling och samverkan inom kulturarvsområdet. 

Syftet med K-samsök är ytterst att utnyttja de samlade digitala kulturarvsresurserna för att ge 

samhället bästa möjliga förutsättningar att utveckla, berika, använda och lära sig mer om 

kulturarv. 

Det här dokumentet ska ses som ett ramverk för hur K-samsök ska vidareutvecklas och 

därigenom utveckla dess roll som en viktig del av svensk och europeisk infrastruktur för 

kulturarv.  
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1. Vision och mission 

1.1.1 Vision 

K-samsök är den ledande öppna samarbetsplattformen för kulturarvsdata i Sverige som bidrar 

till ett transparent, bildat och kreativt samhälle. 

1.1.2 Mission 

Vi gör det enklare för människor att hitta och använda digitalt kulturarv i sitt arbete, i lärande 

eller för nöjes skull. 

 

2. Principer för K-samsök 

0) K-samsök utvecklas utifrån generella principer och 
riktlinjer för offentlig verksamhet. 

Utvecklingen av K-samsök ska bygga på överenskomna mål, principer och riktlinjer som gäller 

för offentlig förvaltning och som beslutats inom Riksantikvarieämbetet. Utveckling och 

förvaltning ska bedrivas effektivt och styras mot att aktörerna kan samarbeta för att utnyttja 

de samlade resurserna optimalt. 

1) K-samsök utvecklar sin position som en öppen 
samverkansplattform. 

K-samsökssamverkan är öppen för de som vill delta. Samverkan finns för hela 

kulturarvssektorn, till exempel museer, arkiv, bibliotek och andra kulturarvsaktörer. 

Samverkan sker kring teknisk infrastruktur, sammanlänkning och harmonisering av data, 

tillgängliggörande av digitala kulturarvssamlingar samt ämnen relaterade till öppna 

kulturarvsdata. K-samsök består av ett nätverk av svenska kulturarvsinstitutioner och 

professionella inom digitalisering av kulturarvssamlingar.  

Riksantikvarieämbetet driver en aktiv utåtriktad verksamhet för att fler ska gå med i nätverket 

och för att kunskapen om K-samsök ökar, både nationellt och internationellt. 
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2) K-samsöks förvaltning ska vara långsiktig, 
personoberoende och portabel. 

Riksantikvarieämbetet har ansvar för att långsiktigt utveckla och förvalta K-samsök som 

infrastruktur och professionellt nätverk. Riksantikvarieämbetet ska därför prioritera, planera 

och följa upp K-samsök som en integrerad del av myndighetens kärnuppgifter. 

K-samsök ska inte vara beroende av individer eller personella förändringar i organisationen. 

Infrastrukturen ska förvaltas och utvecklas på ett sådan sätt, att den tekniskt inte är starkt 

knuten till en förvaltande institution. 

3) K-samsöks medverkande partners ska erbjudas 
inflytande över dess utveckling. 

K-samsök knyter samman en rad olika institutioners och organisationers 

informationsmängder, vilket innebär investeringar från de medverkande. I takt med att K-

samsöks partners uppdrag och uppgifter förändras, uppstår nya behov som behöver hanteras 

i K-samsöks utveckling. Därför behöver medverkande partners också kunna påverka K-

samsöks utveckling. Den samlade nyttan och skalbarheten avgör graden av externt 

inflytande.  

4) K-samsök ska utvecklas med transparens och 
öppenhet. 

Externa intressenter ska ha full insyn i varför och hur K-samsök utvecklas och de ska även 

kunna dra nytta av den kod och de erfarenheter som skapas, även i kommersiellt syfte. Så 

långt det är möjligt ska öppna källkodslösningar används för den tekniska infrastrukturen och 

vi publicerar också vår egenutvecklade källkod med öppna licenser. 

5) K-samsök ska samverka med andra infrastrukturer. 

K-samsök ska ses som en infrastruktur i ett nätverk med andra och dra nytta av de lösningar 

och informationsmängder som finns hos andra aktörer. Genom det bidrar vi till att användarna 

enklare kan hitta och använda kulturarvsinformation. 

K-samsök ska representeras på en rad olika plattformar, framför allt de som underlättar 

vidareutnyttjande. Detta gäller i form av att data finns representerad eller sammankopplad, 

men också att K-samsök engagerar sig olika nätverk och arbetsgrupper. 

K-samsök ska inte konkurrera med andra plattformar utan söka samverkan genom att erbjuda 

ömsesidigt kompletterande tjänster. 
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6) K-samsök ska vara öppen för alla men optimerad för 
användare med prioriterade behov. 

K-samsök ska vara öppen för de institutioner och organisationer inom kulturarvsområdet som 

har en stabil verksamhet och som vill tillgängliggöra sina digitala samlingar. Myndigheten har 

genom K-samsök ett särskilt ansvarar för aggregering av digitala kulturarvsdata men ska 

samtidigt kunna samverka med andra aktörer. 

Den öppna infrastrukturen finns dessutom till för de aktörer som vill vidareutnyttja 

informationen i olika typer av lösningar. 

7) K-samsöks utveckling ska utgå från användarnas 
behov. 

K-samsök finns för att bidra till en mer mångfacetterad och utforskande användning av digitalt 

kulturarv och ska kunna användas av alla. Därför ska utvecklingen av K-samsök utgå från 

användarnas beteenden och förväntningar, och inte minst, digitaliseringens möjligheter. För 

att K-samsök ska kunna uppnå sina mål ska infrastrukturen vara stabil och framtidssäkrad. 

8) K-samsök ska kontinuerligt arbeta för att sänka 
tröskeln för kulturarvsinstitutioner att bli partners. 

Många institutioner och organisationer har inte de resurser som krävs för att ingå ett 

partnerskap i K-samsök. Det ska därför vara så enkelt och billigt som möjligt att bli en del av 

K-samsök nätverk. Nätverket i sig ska stödja dessa institutioner och organisationer inom olika 

områden. 

9) K-samsök ska stödja användarna med att berika de 
medverkande institutionernas samlingar. 

Många människor vill dela med sig av sina kunskaper för det allmännas bästa. Webben 

erbjuder stora möjligheter att bjuda in personer till samskapande och delaktighet i 

kulturarvsarbetet. K-samsök ska därför bygga på standarder och ha funktioner för att kunna 

hantera berikande information. 

10) K-samsök ska aktivt söka samfinansiering för 
större utvecklingsinsatser. 

Då K-samsök realiserar nyttor för i huvudsak många externa aktörer, ska förutsättningar för 

samfinansiering vid större utvecklingsinsatser alltid undersökas aktivt. 
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11) K-samsök ska regelbundet utvärderas på 
effektmålsnivå. 

K-samsök syftar ytterst till att ge slutanvändare maximal nytta och bästa möjliga upplevelser 

av kulturarv. K-samsök ska även verka för en ökad digital transformation och samverkan 

mellan nätverkets partners. De effekter som K-samsök ska ha är: 

 ökad samverkan 

 ge ny kunskap om digitalisering 

 skapa ökad delaktighet 

 skapa ökat intresse 

med sikte på ett bevarat, använt och utvecklat kulturarv. Dessa effekter ska följas upp 

kontinuerligt och verksamheten ska kunna styras om för att uppnå de effekter som 

eftersträvas. 
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Referenser 

Referenser för Princip 0 

Myndigheten för digitalisering av offentlig sektor (DIGG) 

Digisams principer 

FAIR-principerna 

Strategi för miljödatahantering (Naturvårdsverket) 

Kulturarvspropositionen 

https://www.digg.se/digitalisering-av-offentlig-sektor
http://www.digisam.se/vagledande-principer-for-arbetet-med-digitalt-kulturarv/
https://www.go-fair.org/fair-principles/
http://www.naturvardsverket.se/strategi-for-miljodatahantering
https://www.regeringen.se/4933fd/contentassets/127b80d33b084194a415d72b85721874/161711600web.pdf
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