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Visionen om en digital arkeologisk process 

 

I en digital arkeologisk process skapas samordnad 

fornminnesinformation som ger nytta i hela 

samhällsbyggnadsprocessen.  

 

Det innebär att 

Information som skapas inom arkeologin överförs sömlöst mellan 

processens aktörer. 

Informationen görs tillgäng snabbt och effektivt. Allt dubbelarbete, all 

omdigitalisering och onödig dubbellagring av arkeologisk information har 

avvecklats.  

Den arkeologiska processen präglas av ett öppet och kollaborativt 

arbetssätt. 

Fornminnesinformation finns tillgänglig standardiserad och digital. 

Informationens kvalitet är känd och redovisad. Den är fri för alla att 

vidareutnyttja och bidrar till att ny kunskap utvecklas. 

Grundläggande fornminnesinformation håller tillräckligt hög kvalitet för 

att tillgodose samhällsbyggnadsprocessens behov. 

Det är enkelt för markägaren att ta del av information om skyddade 

lämningar och hur man ska handskas med dem. 

Den arkeologiska processen gynnar utveckling av företag och alla företag 

behandlas konkurrensneutralt av myndigheterna. 

Det förbättrade informationsflödet gynnar forskningen och allmänheten. 
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Fornminnesinformation 

Med fornminnesinformation menar 
vi här all information som kan 
knytas till fornlämningar, övriga 
kulturhistoriska lämningar och 
hanteringen av dessa såsom 
ärendeinformation, fältdata, 
rapporter, media, analysresultat, 
fynd m.m. 

 

Grundläggande 
fornminnesinformation 

Fornminnesinformation som har en 
utbredd och återkommande 
användning, är av allmän nytta och 
kan spridas fritt. 

Arkeologiska processen 

Arkeologi är studiet av människans 
materiella kultur, alltså studiet av 
hennes lämningar eller artefakter. 

Med den arkeologiska processen 
menar vi här den del av samhälls-
byggnadsprocessen där arkeologi 
bedrivs. Detta arbete sker i regel 
inom ramen för kulturmiljölagen, 
skogsvårdslagen, miljöbalken, samt 
plan- och bygglagen. Aktörerna i 
processen är företrädesvis 
samhällsplanerarna, 
markexploatörerna, länsstyrelserna, 
Riksantikvarieämbetet, 
Lantmäteriet, Skogsstyrelsen, de 
arkeologiska undersöknings-
verksamheterna och museerna. 
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Strategier 

För att röra sig i riktning mot visionen ska Riksantikvarieämbetet:  

1. Ta en ledande roll för att tillsammans med länsstyrelserna 

samordna fornminnesinformationen och därigenom säkerställa 

att kulturmiljöarbetet blir tydligt och mer synligt i samhället.  

2. Ta ansvar för att vidareutveckla infrastrukturen för 

fornminnesinformation nationellt och internationellt. 

3. Skapa lösningar för ett långsiktigt och säkert bevarande av digital 

fältdokumentation som rapporter, bilder, analysresultat och GIS-

data. 

4. Verka för att all information ska vara fri för alla att 

vidareutnyttja. 

5. Styra mot att fornminnesinformationen finns som länkade data. 

6. Se till att informationen följer standarder som gäller för andra 

planeringsunderlag och därför är enkel att använda för 

verksamheter inom samhällsplaneringen, exempelvis inom 

ramen för plan- och bygglagen (PBL), miljöbalken (MB) och 

skogsvårdslagen (SvL). 

7. Utveckla tekniska gränssnitt tillsammans med andra aktörer som 

gör att de olika verksamheternas system kan utbyta information. 

I andra hand skapa system i vilka olika aktörer kan registrera 

uppgifter i gemensamma system. 

8. Samverka med de aktörer som finansierar den arkeologiska 

processen. 

9. Skapa en tydlig rollfördelning i arbetet med att granska och 

registrera fornlämningsinformation. 

  

Informationsinfrastruktur  

Med informationsinfrastruktur 
menar vi här digitala informations-
källor, gemensamma standarder, 
terminologi och sökfunktioner för 
information, metadata, regelverk 
samt grundläggande digitala 
tjänster. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Standard
http://sv.wikipedia.org/wiki/Terminologi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Information
http://sv.wikipedia.org/wiki/Metadata
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Regelverk&action=edit&redlink=1
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Programmet DAP  

För att nå denna vision har Riksantikvarieämbetet skapat programmet 

DAP. Programmets beställare är riksantikvarien. Programmet har en 

avdelningsövergripande finansiering, styrning och ledning. Arbetet sker 

genom projekt och aktiviteter som är kopplade till programmet. DAP-

programmet beräknas pågå 2014 – 2018. 

DAP-programmets uppgift är att: 

 Driva utveckling inom de områden som behövs för att nå 

visionen t ex regelverk, informationssystem och 

ekonomistyrning. 

 Initiera, samordna, leda och styra projekt och aktiviteter som 

bidrar till att visionen nås. 

 Verka över organisationsgränser och leda projekt som 

myndigheten driver tillsammans med andra organisationer. 

 Leverera resultat löpande med utgångspunkt från visionen. 

 Leva Riksantikvarieämbetets värderingar genom att arbetet 

präglas av samverkan, öppenhet och professionalism.  

Ett program består av en grupp 
relaterade projekt och andra 
aktiviteter som styrs koordinerat för 
att uppnå kontroll, nyttor och 
strategiska mål som inte kan 
uppnås var för sig. Program kan 
inkludera arbete utöver de enskilda 
projekten i programmet (The 
Standard for Program 
Management). 

Ett program kan beskrivas som en 
tillfällig och flexibel organisation och 
har troligen en livscykel som 
spänner över flera år. Inom denna 
livscykel kommer flera projekt att 
genomföras. Programmet 
tillhandahåller ett paraply för 
styrningen av dessa projekt 
(Managing Successful Programmes 
2007). 

Ett program kan initieras för att 
realisera en vision som besluts-
fattare har definierat, för att möta 
externa krav eller för att möta ett 
behov av att koordinera redan 
existerande projekt. (ESV Ramverk 
för programstyrning) 


