
    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport från Riksantikvarieämbetet 

Förstudie FMIS-processen
�



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

   

  

  

 

   

 

  

2 Förstudie FMIS-processen 

Dnr: 3.5.5-1146-2013 

Riksantikvarieämbetet 2013


Storgatan 41


114 84 Stockholm


www.raa.se


registrator@raa.se 

Omslagsfoto: Rikard Sohlenius 

mailto:registrator@raa.se
http:www.raa.se


   

 

 

 

 
   

   

   

   

   

      

   

     

   

        

   

   

    

   

     

    

     

   

   

   

         

        

         

           

3 Förstudie FMIS-processen 

Innehåll
�

Innehållsförteckning 
Sammanfattning..................................................................................................................... 5


Inledning ................................................................................................................................ 7


Bakgrund ........................................................................................................................ 7


Syfte ............................................................................................................................... 7


Projektmål....................................................................................................................... 8


Vad som ska uppnås? .................................................................................................... 8


Metod.............................................................................................................................. 8


Omfattningar och avgränsningar .................................................................................... 9


Genomförande.............................................................................................................. 10


Kopplingar till andra projekt och uppdrag ..................................................................... 11


Rapportupplägg ............................................................................................................ 11


Övrigt ............................................................................................................................ 11


FMIS syfte............................................................................................................................ 12


Styrande dokument....................................................................................................... 12


Fornminnesinventeringen och fornminnesregistret....................................................... 13


Projekt fornminnesinformation ...................................................................................... 14


Informationen i FMIS ........................................................................................................... 17


Täckningsgrad .............................................................................................................. 17


Fullständighet ............................................................................................................... 19


Aktualitet....................................................................................................................... 21


Arkeologiska processer som levererar data till FMIS........................................................... 24


Sammanhang som skapar information till FMIS ........................................................... 24


Särskilda händelser inom ett avgränsat geografiskt område ........................................ 24


Långsiktigt behov av kunskapsunderlag inom ett avgränsat geografiskt område ......... 26




   

 

    

       

   

     

        

    

     

      

      

     

         

         

   

     

       

       

   

   

  

 

 
  

 

 

 

  

4 Förstudie FMIS-processen 

Övriga händelser .......................................................................................................... 27


Händelser som inte skapar FMIS-information............................................................... 28


Registrering ......................................................................................................................... 29


Krav vid leverans .......................................................................................................... 30


Godkänd granskare och registrerare för FMIS ............................................................. 33


Vad registreras? ........................................................................................................... 35


Uppföljning av registreringsprocessen.......................................................................... 35


Dagens användning av FMIS............................................................................................... 37


Hur görs informationen tillgänglig? ............................................................................... 37


Sammanhang då FMIS används .................................................................................. 38


Exempel 1: Underlag för förvaltning av fastighetsinformation....................................... 39


Exempel 2: Underlag för Lantmäteriets hantering av grundläggande geografisk


information.................................................................................................................... 40


Exempel 3: Beslutsunderlag ......................................................................................... 41


Exempel 4: Planeringsunderlag för markutnyttjande .................................................... 42


Exempel 5: Forskning och kunskapsuppbyggnad ........................................................ 43


Diskussion ........................................................................................................................... 45


Referenser ........................................................................................................................... 58


Bilagor.................................................................................................................................. 61




   

 

 

         

       

             

           

            

         

  

 

              

           

               

              

              

            

           

                 

              

         

        

               

             

       

 

                

               

          

             

       

           

         

                 

              

            

            

        

5 Förstudie FMIS-processen 

Sammanfattning 

Denna förstudie är en problemanalys av Riksantikvarieämbetets digitala geografiska 

fornminnesinformationssystem FMIS med inriktning mot processer och registrerad 

information. I förstudien redovisas även förslag för att hantera dessa problem och rapporten 

förväntas användas som underlag vid planeringen av myndighetens fortsatta arbete med 

digital fornminnesinformation. Förstudien har tagits fram internt och arbetet har skett i 

samverkan mellan två av myndighetens avdelningar – Informationsavdelningen och 

Samhällsavdelningen. 

Uppgifterna i FMIS är uppbyggd av arkeologer för arkeologer med syfte att användas för 

kartproduktion samt inom kulturmiljövård och forskning. Dagens användning av FMIS är 

dock bredare än så, vilket innebär problem. Fackspråket är svårt att förstå och det finns 

förväntningar på informationen som systemet aldrig var tänkt att leva upp till. Till detta 

kommer brister i aktualitet och fullständighet. Det råder till exempel en skevhet mellan det 

skydd som redovisas i FMIS och den reella tillämpningen av kulturmiljölagen. Dessutom är 

systemet inte uppdaterat med all känd fornminnesinformation. Därför måste en användare 

söka i andra källor för att få fram alla uppgifter över ett geografiskt område, till exempel i 

länsstyrelsens diarium eller i Skogsstyrelsens databas. Till detta kommer att en stor del av 

informationen endast finns tillgänglig som inskannade inventeringsblanketter, vilket försvårar 

sökbarheten. Även informationsstrukturen (eller avsaknaden av struktur) komplicerar 

användningen genom att det är svårt att göra riktade sökningar. Hela landet har inte heller 

blivit utsatt för arkeologisk verksamhet, vilket resulterat i att det finns geografiska skillnader 

kring detaljeringsgraden på den registrerade informationen. 

När det gäller själva processen handlar en stor del av problemen om de varierade krav som 

ställs vid leverans till FMIS. Till exempel är kraven på kompetens för leverans olika vid 

uppdragsarkeologisk verksamhet än vid fornminnesinventering, vilket kan resultera i en 

ojämn kvalitet på uppgifterna i FMIS. Till detta kommer att den godkännandeprocess som 

Riksantikvarieämbetet ansvarar för gällande FMIS-granskning/-registrering kan upplevas 

som godtycklig. Dessutom saknas en fullt utarbetad modell för uppföljning/utvärdering av 

registreringen. Den reella tillämpningen av fornlämningsbegreppet ligger hos länsstyrelsen 

och inte hos den som gör registreringen i FMIS, vilket kan skapa en otydlighet som bidrar till 

svårigheter att förstå vad som gäller. Ytterligare ett problem i sammanhanget är den långa 

tiden från fältarbete till uppdatering av databasen och att den digitala informationen 

omdigitaliseras i samband med registrering, vilket kan leda till kvalitetsförluster. Förutom vid 

uppdragsarkeologisk verksamhet och vid insatser som finansieras via 



   

 

              

             

             

            

       

 

            

          

       

              

             

             

       

6 Förstudie FMIS-processen 

kulturmiljövårdsbidraget finns det inget krav på att uppgifter ska levereras till FMIS. Till detta 

kommer att det finns händelser vid registrerade lämningar som aldrig leder till en 

uppdatering av FMIS, till exempel fornvård och skogsbruk. Avslutningsvis kan tilläggas att 

det finns inget tydligt uppdrag från regeringen att Riksantikvarieämbetet ska förvalta ett 

särskilt digitalt register över forn- och kulturlämningar. 

För att hantera dessa problem föreslår förstudien en rad åtgärder. Kortsiktigt bör 

myndigheten arbeta med att uppdatera och kvalitetssäkra FMIS, förtydliga godkännande 

processen avseende FMIS-granskning/-registrering samt att underlätta användningen 

genom att bland annat se över olika typer hjälptexter för att öka förståelsen av 

informationen. Mer långsiktigt bör arbetet ligga på att fastställa målbilden eller syftet med 

den fornminnesinformation som myndigheten ska förvalta och som ett resultat av detta se 

över styrmedel samt roller och ansvar. 



   

 

 

 

 

  
         

          

  

 

           

             

                  

   

 

              

            

  

 

 
            

              

          

 

        

   

     

        

 

 

 

 

                                                           
     

7 Förstudie FMIS-processen 

Inledning 

Bakgrund 
I Riksantikvarieämbetets inriktningsdirektiv från 2013 angavs att Samhällsavdelningen och 

Informationsavdelningen skulle utveckla processen för FMIS baserat på i dag gällande 

lagstiftning1. 

Utifrån detta formulerade ledningen på respektive avdelning tillsammans en beställning av 

en förstudie med syfte att ”analysera problemen rörande informationen i och processer kring 

FMIS och ge en tydlig bild av bristerna och vad som krävs för att komma tillrätta med dem” 

(se bilaga 1). 

Förstudien syftar till att ge en överenskommen problemanalys av nuläget och avsikten är att 

rapporten ska kunna fungera som ett underlag inför myndighetens fortsatta arbete avseende 

digital fornminnesinformation. 

Syfte 
Det huvudsakliga syftet med förstudien är att analysera problemen rörande informationen i 

och processerna kring dagens FMIS, samt presentera en tydlig bild av bristerna och vad 

som krävs för att komma till rätta med dem. 

Resultatet från förstudien ska användas som underlag för: 

- Inriktningsdirektiv 2014 

- projekt och verksamhetsplanering 2014–2019 

- diskussioner med kulturdepartementet om instruktion och uppdrag 

Inriktningsdirektiv 2013, dnr 103-2989-2012 
1 



   

 

 
          

          

          

     

          

        

               

 

 

    
          

              

        

 

            

              

            

        

            

              

   

 

 
             

           

              

            

              

 

 

              

  

       

    

  

8 Förstudie FMIS-processen 

Projektmål 
Huvudmålet med förstudien FMIS-processen är att ta fram en överenskommen 

problemanalys. I problemanalysen ingår fem delmål, vilka angavs i projektbeställningen: 

- identifiera de arkeologiska processer som skapar information till FMIS idag 

- syftet med FMIS är beskrivet 

- dagens användning av FMIS är beskriven och jämförd med syftet 

- de olika kvalitetsproblemen är analyserade och beskrivna 

- ett förslag på vad som kan göras för att komma tillrätta med problemen är 

framtaget 

Vad som ska uppnås? 
Förstudien ska presentera en överenskommen problemanalys, uppfylla de fem delmålen 

samt ge en bild av konsekvenserna av dagens FMIS. Den förväntas utgöra ett viktigt 

underlag inför myndighetens framtida arbete avseende digital fornminnesinformation. 

Arbetet med FMIS-processen har koppling till det omfattande arbetet kring den digitala 

arkeologiska processen, DAP, som syftar till att åstadkomma en process som ger nytta i 

hela samhällsbyggnadsprocessen. För att skapa denna nya process krävs bland annat olika 

typer av verksamhetsutveckling, utveckling av reglering, standardisering, avtal, 

informationsmodeller och systemutveckling. Detta gäller inte minst FMIS, som i dag är 

behäftat med en rad problem. Förstudien kommer därför att kommuniceras som en del i 

programplaneringen för DAP. 

Metod 
Förstudien har genomförts utifrån resonmanget i ISO 19113, enligt vilken de problem eller 

kvalitetsbrister som finns gällande geografiska databaser kan analyseras utifrån både ett 

kvantitativt och ett kvalitativt perspektiv. I denna rapport ligger fokus enbart på det kvalitativa 

perspektivet. Försök gjordes även med de kvantitativa metoderna, men de är komplicerade 

och kräver en fördjupad insikt kring hur och i vilket syfte delmängder digital information 

används. 

Vid en kvalitativ analys av kvaliteten på en geografisk databas ska enligt ISO 19113 

utgångspunkterna vara: 

- orsaken till att informationen samlats in 

- användningen av informationen 

- informationshistorik 



   

 

                

               

           

            

                

               

             

      

 

            

             

            

             

   

 

                 

                

             

              

      

 

   
             

    

 

             

  

       

   

      

           

    

   

   

      

    

                                                           
          

9 Förstudie FMIS-processen 

Geografisk information samlas in och förvaltas med ett särskilt syfte och det finns ofta en idé 

kring hur uppgifterna kommer att utnyttjas. I praktiken kan dock data användas i helt andra 

sammanhang än vad som ursprungligen förutsågs. Kvaliteten på informationen är beroende 

av användarens förväntningar och syften. Det krävs till exempel inte samma geometriska 

precision vid en rumslig analys på en nationell nivå som vid en undersökning av ett mindre 

geografiskt område. Därför går det inte att säga att uppgifterna i FMIS har bra eller dålig 

kvalitet, utan det kan endast göras utifrån i vilket sammanhang de används. Ovanstående 

resonemang har utgjort grunden för arbetet. 

Förstudien bygger på genomgångar av relevanta dokument samt på de erfarenheter som 

delar av projektgruppen fått genom flera års arbete med FMIS. Även diskussioner med 

medarbetare utanför arbetsgruppen har haft stor betydelse, till exempel när det gäller 

förståelsen av vissa problem.2 Inga externa diskussioner har förts, förutom enstaka med 

Statens maritima museer. 

Flera av de som arbetat med förstudien har lång erfarenhet av att på ett eller annat sätt 

arbeta med FMIS. Fördelen med detta är att arbetet inte kräver mycket tid till inläsning och 

förberedelse. Nackdelen är att det finns risk för hemmablindhet och en fokusering på 

detaljer, vilket kan leda till att viktiga aspekter missas. Genom ett öppet och reflekterande 

arbetssätt har det förhoppningsvis undvikits. 

Omfattningar och avgränsningar 
Förstudiens syfte är att presentera en problemanalys enligt ovanstående och uppnå de fem 

delmål som presenterades ovan. 

Det praktiska arbetet i projektet lades upp utifrån de elva kvalitetsproblem som formulerades 

i projektbeställningen: 

1. FMIS och tillämpningen av lagstiftningen 

2. Inventeringsläget 

3. Vad som registreras i FMIS 

4. Krav på informationen som ligger till grund för registrering 

5. Registrering i FMIS 

6. Konkurrensneutralitet 

7. Aktualitet 

8. Befintlig databas speglar praxis 

9. Geometrisk kvalitet 

Främst Malin Blomqvist (I) och Cissela Génetay (V, S) 
2 



   

 

 

   

   

     

       

         

           

      

        

           

 

 
           

           

   

 

          

      

          

            

             

      

 

           

          

        

 

              

                

            

     

 

         

          

 

            

 

Förstudie FMIS-processen 10 

10. Kvalitetsdeklaration 

11. Styrdokument 

Följande ingår inte i förstudien: 

- att åtgärda de brister som identifieras, 

- att definiera och kravställa ett nytt FMIS, 

- att beskriva de processer som bidrar till FMIS annat än övergripande, 

- att utarbeta projektplan för genomförandeprojektet, 

- att formulera reglering av FMIS i exempelvis instruktion, 

- att presentera historiska analyser av varför den nuvarande situationen uppstått. 

Genomförande 
Samverkan mellan två avdelningar bedömdes kräva en tydlig samsyn kring uppdragets 

inriktning och utförande. Detta tillgodosågs bäst i projektform, varför förstudien genomfördes 

i denna form. 

För projektet sattes en styrgrupp samman bestående av avdelningscheferna vid 

Samhällsavdelningen respektive Informationsavdelningen samt enhetscheferna vid 

Kulturminnesenheten (S) och Enheten för informationsförvaltning (I). Rikard Sohlenius (S) 

utsågs till projektledare och övriga medverkande i projektgruppen var Antonia Baumert (I), 

Anna Lihammer (S), Hanna Larsson (I), Peter Norman (S), Anna-Lena Olsson (S), Thomas 

Risan (S) och Marcus Smith (I). 

Arbetsfördelningen följde den uppdelning i de elva kvalitetsproblem som formulerats i 

projektbeställningen. För varje kvalitetsproblem gjordes en beskrivning av problemet, en 

analys av dess konsekvenser samt en riskbedömning. 

Tidigt under arbetet gjordes en bedömning att diskussioner kunde ge insikter som inte varit 

möjliga att nå annars. Därför bedrevs stora delar av arbetet i form av samtal och möten. 

Detta möjliggjorde att direkt ställa följdfrågor på synpunkter samt underlättade skapandet av 

en gemensam problembild mellan avdelningarna. 

Utifrån de beskrivna kvalitetsproblemen sammanställdes slutrapporten. Det betyder att 

projektet producerat mer material än vad som framgår i rapporten. 

En delleverans lämnades till styrgruppen den 1 november 2014 (se bilaga 2). 
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Kopplingar till andra projekt och uppdrag 
Inom Samhällsavdelningen har arbetet främst samband med: 

- Föreskrifter 2 kap. kulturminneslagen 

- Stöd fornlämningar och fornminnesinventering (inklusive utbildningar) 

- Utvärdering av länsstyrelsernas hantering av särskilda arkeologiska utredningar 

- Metodutveckling framtida behov fornminnesinventering 

- Arbetet kring överinseende (främst gällande roller och ansvar mellan 

länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet) 

Inom Informationsavdelningen har arbetet främst samband med: 

- Översyn av FMIS interna arbetsprocess inom Informationsavdelningen 

- Förvaltningen av FMIS 

- Projektplanering för DAP 

- Tidigare arbete med förstudie DAP 

- Systemkartläggning (It) 

- Samverkan med Lantmäteriet om FMIS roll i Fastighetsregistreringen 

Rapportupplägg 
Dispositionen i rapporten utgår från syftet med FMIS följt av en redogörelse över vad som 

finns lagrat i databasen. Därefter beskrivs de processer som idag skapar FMIS-information, 

leveransen av data och själva användningen av uppgifterna. Sedan sker ytterligare 

problematisering och diskussion i det avslutande kapitlet. Det innebär att rapporten inte 

följer de delmål som formulerades i projektbeställningen. Detta har gjorts för att undvika 

onödiga upprepningar och farthinder i läsningen. 

Arbetet omfattar inte att presentera någon djupare historisk analys av varför dagens 

situation uppstått, men för förståelsens skull görs kopplingar bakåt. 

Övrigt 
Resultaten från förstudien har till viss del redan tagits hand om och i en del fall analyserats 

vidare inom DAP-programmet, varför ingen ändring av de i november 2013 presenterade 

åtgärderna görs här (bilaga 2). 



   

 

 

  

 

 

           

          

          

         

            

      

  
           

           

          

              

           

     

 

        

          

                

         

           

            

          

         

             

        

 

          

            

               

            

        

 

                                                           
        

Förstudie FMIS-processen 12 

FMIS syfte 

FMIS är ett digitalt geografiskt informationssystem över forn- och kulturlämningar, vars 

grund utgörs av det tidigare analoga fornminnesregistret. FMIS speglar därför utvecklingen 

av kulturmiljöpolitiken och -praktiken sedan 1930-talet och framåt. Informationen har 

huvudsakligen tillkommit genom fältinventeringar genomförda under olika tider med 

skiftande syften och tidsbundna parametrar, men bygger även på bland annat arkeologiska 

undersökningsresultat och fynd från andra sammanhang. 

Styrande dokument 
Det finns inget styrande dokument från regeringen som fastslår att Riksantikvarieämbetet 

ska förvalta ett särskilt digitalt system för fornminnesinformation. I myndighetens instruktion 

framgår att Riksantikvarieämbetet bland annat ska ”förvalta nationella databaser för 

kulturhistorisk information”3, men varför, för vem, hur och vad som ska göras preciseras inte. 

Det förutsätts ett system för kulturhistorisk information, men syfte, kvalitetsnivå, innehåll, 

användning och mottagare definieras inte. 

Enligt Kulturmiljöförodning (1988:1188) ansvarar Riksantikvarieämbetet för att relevant 

information om fornlämningar förs över till Lantmäteriets fastighetsregister, men FMIS 

nämns inte och det finns inget krav på att uppgifterna ska vara digitala. Det finns det 

däremot i Förordning (2010/1770) om geografisk miljöinformation, vilken reglerar 

infrastrukturen för geografisk digital miljöinformation som är användbar för verksamheter och 

åtgärder som kan påverka människors hälsa och miljö. Enligt denna förordning ska 

Riksantikvarieämbetet tillhandahålla geografisk digital information kring de objekt som är 

skyddade enligt Kulturmiljölag (1988:950), bland annat fornlämningarna. Ansvaret innebär 

att se till att den information som gjorts digital, de informationshanteringstjänster och de 

metadata som omfattas finns tillgängliga och är användbara. 

Sammanfattningsvis finns det inget tydligt uppdrag från regeringen att Riksantikvarieämbetet 

ska förvalta ett särskilt informationssystem för skyddade fornlämningar. Detta trots att FMIS 

är ett resultat av ett regeringsuppdrag från slutet av 1990-talet. I samband med att FMIS 

utvecklades och vid hanteringen av det tidigare analoga systemet – fornminnesregistret – 

har dock anledningen och syftet med förvaltningen diskuterats. 

Förordning med instruktion för Riksantikvarieämbetet, SFS 2007:1184 
3 
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Fornminnesinventeringen och fornminnesregistret4 

Från slutet av 1930-talet till början av 2000-talet genomförde Riksantikvarieämbetet en 

nationell fornminnesinventering. Bakgrunden var ett riksdagsbeslut som fastslog att alla 

fornlämningar skulle redovisas på fastighetskartan, eftersom det bedömdes vara ”ett 

betydande allmänt intresse ur kulturell synpunkt”.5 Målgruppen för inventeringens resultat 

var alltså allmänheten som via kartan skulle kunna skaffa information kring var det fanns 

fornlämningar. 

Fornminnesinventeringen var under många år kopplad till Lantmäteriets kartutgivning. 

Omfattningen av verksamheten var som störst under 1980-talet, men minskade sedan 

successivt. Vid mitten av 1990-talet skedde en regionalisering och samtidigt förändrades 

Riksantikvarieämbetets roll från expert- och utförarmyndighet till ökad fokus på 

överinseendet av kulturminnesvården. År 2002 blev fornminnesinventeringens sista säsong 

finansierad genom Riksantikvarieämbetets ramanslag. 

Under lång tid var den tryckta kartan fornminnesinventeringens huvudsakliga produkt. Det 

direkta resultatet från inventeringarna bestod av ortofoton där lämningarna var markerade 

och särskilda sockenvisa anteckningsböcker, så kallade inventeringsböcker, där de 

beskrevs. Materialet samlades i ett analogt register eller arkiv vid Riksantikvarieämbetet. Att 

ta hand om och förvalta detta var till en början ingen tung uppgift för myndigheten, men med 

tiden kom det att ändras. Materialet växte snabbt i storlek samtidigt som behovet av 

ajourhållning ökade. Med tiden kom själva registret att bli inventeringens huvudsakliga 

produkt och vid Riksantikvarieämbetet anställdes särskild personal för att förvalta och 

uppdatera registret med bland annat resultaten från olika arkeologiska undersökningar. 

Användningen av fornminnesregistret ändrades alltså successivt från att främst vara ett 

underlag för kartproduktion och till viss del forskning till att bli ett verktyg inom den fysiska 

samhällsplaneringen. Till en början användes uppgifterna vid konkreta ärenden som till 

exempel väg- och bostadsbyggen, men framför allt från 1980-talet och framåt även i 

samband med den fysiska planeringen i stort, till exempel vid framtagandet av olika 

kommunala program. Den förändrade användningen av registret ska ses i ljuset av 

länsantikvariereformen och tidens nya miljövårds- och planlagstiftning som Skogsvårdslagen 

(1979), Naturresurslagen (1987) och Plan- och bygglagen (1987). En kopia av 

fornminnesregisteret för varje län förvarades på respektive länsstyrelse och länsmuseum, 

eftersom tillämpningen av de olika lagstiftningarna skedde regionalt samt att länsmuseerna 

hade uppdrag kring den länsvisa kunskapen om kulturmiljöer. 

4 
Avsnittet bygger på Selinge 1989, Magnusson 2010 samt Norman & Sohlenius 2009 

5 
Selinge 1989, s 8 



   

 

 

 

             

            

            

               

            

           

          

 

  
            

          

          

             

          

          

              

          

  

 

           

              

              

          

           

            

            

           

        

            

       

 

                                                           
     
           

          
  

        

Förstudie FMIS-processen 14 

I och med den förändrade användningen av fornminnesregistret kom dess själva syfte att 

förändras. I en historik över fornminnesinventeringen skrev Klas-Göran Selinge i slutet av 

1980-talet: ”Registreringens syfte är att ge en tillförlitlig och mellan olika lokaler 

kommensurabel beskrivning i de termer och på den nivå, som är möjligt vid en okulär 

besiktning…”6 Det innebär att olika registreringar skulle kunna jämföras och vägas mot 

varandra i en handläggnings- eller forskningssituation. Detta skulle uppnås genom en 

enhetlig praxis för hur olika typer av lämningar skulle registreras. 

Projekt fornminnesinformation7 

Redan i början av 1980-talet inleddes försök med att digitalisera fornminnesregistret. Den 

tidiga produktionen skedde dock i begränsad omfattning som arbetsmarknadsprojekt och 

innebar endast att uppgifterna i inventeringsböckerna blev digitala. Den långsiktiga 

målsättningen med arbetet var att skapa en digital kopia av fornminnesregistret. Vid mitten 

av 1990-talet började även lägesuppgifterna digitaliseras, vilket skedde i Lantmäteriets 

kartdatabas för fastighetskartan (GDB-Alfa). Det innebar att attribut- och lägesuppgifterna 

kom att lagras i olika databaser som inte gick att koppla samman. Eftersom inskrivningen 

skedde oberoende kartdigitaliseringen uppstod även inkonsekvenser mellan uppgifterna i de 

olika databaserna. 

Under 1990-talet ökade förutsättningarna för att hantera och förmedla digital information, 

framför allt genom att användningen av internet fick en större spridning. Inom flera områden 

kom IT att bli allt viktigare. Detta gällde även för samhällsplaneringen där uppgifter kring 

fornlämningar hade och har stor betydelse. Riksantikvarieämbetet kunde dock inte 

tillhandahålla digital fornminnesinformation som effektivt gick att använda som underlag i 

dessa sammanhang. För att lösa situationen fick myndigheten 1998 ett regeringsuppdrag att 

lösa frågan om tillgång till fornminnesinformation i digital form. I återrapporteringen till 

regeringen framgick att Riksantikvarieämbetet avsåg möta uppdraget genom att skapa ett 

rikstäckande digitalt informationssystem för fornminnen och andra kulturhistoriska 

lämningar, integrerat med allmänna kartor.8 Detta blev startskottet för utvecklingen av det 

som senare kom att kallas för FMIS. 

6 
Selinge 1989, s 26 

7 
Avsnittet bygger på Fornminnesinformation – en förutsättning för kulturmiljövård och 

samhällsplanering 1999 och Projekt fornminnesinformation. Måldokument, 2000 samt muntligen Malin 
Blomqvist, Riksantikvarieämbetet. 
8 

Avrapportering av regeringsuppdrag nr 11, dnr 142-4613-1998 



   

 

 

           

           

           

             

         

           

          

 

             

            

             

              

           

           

             

             

   

 

               

       

        

  

        

              

        

 

           

             

           

           

              

           

              

           

          

             

   

Förstudie FMIS-processen 15 

FMIS planerades bli en samlad nationell lösning för digital geografisk fornminnesinformation 

där aktörernas behov skulle vara vägledande. Informationen skulle vara tillgänglig, aktuell 

och enhetlig, vilket tänktes leda till en samhällsekonomisk effektivare hantering av 

kulturmiljövärdena och till att dessa värden bättre togs tillvara, bland annat genom att 

förutsättningarna för att göra sammanställningar och vetenskapliga analyser av 

informationen förbättrades. Det fanns även en målsättning att registreringen i systemet 

skulle decentraliseras till att hamna så nära källan som möjligt. 

Det nya systemet skulle vara nationellt, vilket innebar att alla kända fornlämningar och 

övriga kulturhistoriska lämningar inom Sveriges gränser skulle finnas registrerade i ett och 

samma system. Det ansågs viktigt att undvika en fortsatt uppbyggnad av regionala system, 

eftersom det ledde till att informationen inte blev likvärdig över hela landet. För varje 

registrerad lämning skulle det finnas en geografisk position och utbredning samt 

attributinformation i form av klassifikation och kvalitetsuppgifter. Det skulle även finnas 

möjligheter att koppla bilder och länkar till de enskilda objekten. Uppgifterna i FMIS skulle 

vara pålitliga, vilket ansågs vara en grund för en rättsäker tillämpning av kulturminneslagen 

(numera kallad kulturmiljölagen). 

I arbetet med att bygga upp det nya systemet var aktörsperspektivet viktigt och den tänkta 

användningen kan delas in i två grupper. 

- FMIS som planeringsunderlag (fastighetsägare, länsstyrelser, kommuner och 

andra myndigheter) 

- FMIS som kunskapsunderlag (universitet, högskolor och museer) 

Allmänheten fanns inte med som en utpekad målgrupp vid utvecklingen, men var redan från 

start med i bakgrunden som en viktig användare. 

Vid den tidiga digitaliseringen av fornminnesregistret var avsikten att slutprodukten skulle 

vara en digital kopia av det analoga registret. Inför utvecklingen av FMIS övergavs den 

tanken. Det nya systemet skulle istället bli ett modernt digitalt geografisk 

informationssystem, vilket innebar att den informationsstruktur som tidigare fanns inte längre 

kunde användas. En viss anpassning utifrån användarnas krav gjordes dock så att FMIS till 

viss del påminner om fornminnesregistret, men FMIS har en nästan helt annorlunda 

begreppsmodell och struktur än tidigare. Det nya systemet skulle även vara öppet mot andra 

relevanta system och informationsmängder, både internt och externt, till exempel mot 

Lantmäteriets fastighetsregister. Sist, men inte minst, all fornminnesinformation skulle lagras 

i en central databas vid Riksantikvarieämbetet och systemet skulle byggas så att det 

kontinuerligt kunde utvecklas. 



   

 

 

 

             

            

             

          

 

           

        

  

Förstudie FMIS-processen 16 

2003 var utvecklingen av FMIS klar. Då bestod systemet av en drift- och en 

utvecklingsdatabas till vilka det fanns olika verktyg kopplade, till exempel en sökapplikation 

och ett verktyg för registrering, samt en modell för förvaltningen. I sammanhanget kan 

nämnas att utvecklingsdatabasen togs ur drift efter ett par år. 

Driftsättningen av FMIS skedde länsvis åren 2003-2006 och innebar att uppgifterna från 

fornminnesregistret digitaliserades, kvalitetssäkrades och konverterades till det nya 

systemet. 



   

 

 

    

 

 

               

          

          

               

             

             

              

         

 
              

               

            

        

            

             

          

              

      

 

             

             

           

              

           

             

          

 

        

              

                                                           
            
   
            

Förstudie FMIS-processen 17 

Informationen i FMIS
�

I FMIS finns uppgifter om ungefär 633 400 platser med forn- och kulturlämningar. Av dessa 

är 268 900 registrerade som fornlämningar.9 I regeringens proposition Kulturmiljöns 

mångfald betonas betydelsen av tydlig, aktuell och tillgänglig information om 

fornlämningar.10 Detta är av vikt för att den enskilde ska kunna fullgöra sitt ansvar enligt 

gällande lagstiftning, men även för att fornlämningarna ska kunna utgöra en resurs i 

samhället. Informationen är samtidigt av stor betydelse för forskningen. Frågan är därför hur 

väl de uppgifter som finns registrerade i FMIS kan leva upp till detta. Nedan presenteras 

uppgifterna i databasen utifrån begreppen täckningsgrad, fullständighet och aktualitet. 

Täckningsgrad 
Med täckningsgrad menas här andelen av landets yta där det finns uppgifter registrerade i 

FMIS. En stor del av de uppgifter som finns i FMIS är ett resultat av Riksantikvarieämbetets 

nationella fornminnesinventering från slutet av 1930-talet till början av 2000-talet. Vid de 

tidiga inventeringarna dokumenterades främst uppenbara fornlämningar som gravfält, 

fornborgar och runstenar, men allt eftersom arbetet pågick ökade insikten om landskapets 

historiska komplexitet. En successiv anpassning till kunskapsläget ledde till att fler typer av 

lämningar registrerades och till att tillämpningen av lagstiftningen förändrades. Den 

kontinuerligt förändrade synen på landskapet var en orsak till att vissa delar av landet 

började revideringsinventeras i mitten av 1970-talet.11 

Som det framgått ovan varierar kvaliteten för uppgifterna i FMIS beroende på när olika 

områden inventerades. Vissa delar av landet har aldrig blivit inventerade, vilket främst beror 

på att verksamheten i stort följde Lantmäteriets utgivning av fastighetskartan. Eftersom 

ingen karta gavs ut för fjällvärlden och Norrlands inland är dessa områden ofta oinventerade 

eller endast översiktligt inventerade i samband med publiceringen av topografiska kartan. 

Det är även viktigt att komma ihåg att fornminnesinventeringen endast bedrevs på land, 

därför har ingen systematisk inventering genomförts av havs- och sjöbottnarna. 

Uppgifterna från fornminnesinventeringen i FMIS speglar registreringspraxis vid tidpunkten 

för fältarbetet. Vid analys av informationen måste därför hänsyn tas till när det aktuella 

9 
Siffrorna bygger på en analys av ett uttag från FMIS 2013-08-31 

10 
Proposition 2012/13:96 

11 
Se vidare Selinge 1989, Magnusson 2010 samt Norman & Sohlenius 2009 

http:1970-talet.11
http:fornl�mningar.10


   

 

 

          

             

              

            

          

             

           

            

                

    

 

        

               

            

            

  

 

            

             

          

       

          

       

 

            

       

             

           

            

            

          

           

   

 

         

           

             
                                                           

         

Förstudie FMIS-processen 18 

området inventerades, vilket kräver kunskap om hur registreringspraxis utvecklats. Vid 

tolkning av uppgifterna måste även inventeringstakten beaktas, det vill säga hur mycket tid 

som avsattes för att inventera området. Takten var till exempel väldigt hög vid de 

norrländska inventeringarna i slutet av 1960-talet, vilket medfört att många lämningar inte 

blivit registrerade. På grund av fornminnesinventeringens begränsade resurser skedde även 

olika prioriteringar vid fältarbetet. Därför har alla typer av lämningar inte blivit systematiskt 

eftersökta och det förekommer regionala skillnader inom områden som inventerats under 

samma år. Även årstiden och brukandet av marken påverkade inventeringsresultatet. Det är 

lättare att hitta och avgränsa en lämning tidigt på våren än på sensommaren, då sly och 

annan växtlighet försvårar fältarbetet. 

Under hela 1900-talet dominerade fornminnesinventeringar i Riksantikvarieämbetets regi. 

Det genomfördes ett fåtal andra inventeringar och resultaten från dessa har i vissa fall förts 

in i fornminnesregistret och därmed tillgängliggjorts i FMIS. Tyvärr saknade dessa projekt 

ofta rätt arkeologisk kompetens, vilket medförde att kvaliteten på de registrerade uppgifterna 

blev osäker. 

Den nationella fornminnesinventeringen lades ner i början av 2000-talet. Arbetet har dock 

fortsatt regionalt i mindre omfattning, men följer i stort samma principer som tidigare. 

Verksamheten har initierats av länsmuseer eller länsstyrelser och finansierats via 

kulturmiljövårdsanslaget, vilket Riksantikvarieämbetet fördelar årligen till landets 

länsstyrelser. Myndigheten bistår även verksamheten genom att anordna utbildningar och 

seminarier. Resultatet från inventeringarna registreras i FMIS. 

I mitten av 1990-talet startade arbetsmarknadsprojektet Skog och historia. Det var ett 

samarbete mellan Skogsstyrelsen, kulturmiljövården samt dåvarande Arbetsmarknadsverket 

och det pågick till 2008. Projektet innebar bland annat att stora områden skogsmark 

inventerades av arbetslösa. Det fanns arkeologer kopplade till verksamheten, men fler 

objekt registrerades än vad som antikvariskt kunde kontrolleras. Som ett resultat av 

projektet finns därför stora mängder information med osäker kvalitet. Uppgifterna lagras vid 

Skogsstyrelsen. Det pågår för närvarande särskilda insatser för att kvalitetssäkra 

uppgifterna med hjälp av arkeologer med adekvat kompetens (granskare), vilka registrerar 

resultatet i FMIS.12 

Förutom från inventeringar rapporteras även uppgifter till FMIS från arkeologiska 

undersökningar och olika typer av kulturhistoriska utredningar samt via anmälningar. Det 

innebär att uppgifterna för mindre avgränsade områden kan vara mer detaljerade än för 

Se Projektplan Kvalitetssäkring Skog & historia, dnr 342-988-2009. 
12 



   

 

 

            

  

 

           

                

       

 
              

              

 

            

               

          

            

           

         

           

               

        

          

 

 

           

          

              

 

              

              

           

            

        

            

          

          

 

                                                           
   
     

Förstudie FMIS-processen 19 

kringliggande områden. De processer som skapar information till FMIS redovisas närmare i 

nästa kapitel. 

En sammanfattning av problembeskrivningen är att uppgifterna i FMIS är ofullständiga vad 

gäller täckningsgrad, det vill säga att det finns geografiska skillnader som har sin orsak i var, 

hur och när arkeologisk verksamhet genomförts. 

Fullständighet 
Med fullständighet menas här hur mycket information som finns kopplad till objekten i FMIS, 

det vill säga hur komplett de olika fälten är ifyllda i förhållande till underlagsmaterialet. 

En stor del av objekten i databasen kommer från fornminnesregistret vilket började 

digitaliseras i mitten av 1980-talet, men målbilden för arbetet var under lång tid oklar. I 

samband med driftsättningen av FMIS gjordes en kraftsamling och arbetet avslutades. 

Eftersom kostnaden skulle bli betydande för en komplett digitalisering, beslöts att endast 

geometrierna och de så kallade huvuduppgifterna skulle göras digitala. Med huvuduppgifter 

menas identitet och vissa klassificeringsuppgifter. Vid driftsättningen kvalitetssäkrades delar 

av materialet utifrån ett tänkt länsstyrelsehandläggarperspektiv. Det som ansågs viktigt var 

att objekten i det nya systemet hade en korrekt lämningstyp och att det framgick om 

lämningen bedömts som skyddad fornlämning (övriga antikvariska bedömningar 

kvalitetssäkrades inte) samt att placeringen och utbredningen av geometrierna var 

korrekta.13 

Jämfört med de tidigare databaserna hade FMIS både en annan begreppsmodell och 

struktur. Vid driftsättningen konverterades de äldre digitala uppgifterna enligt speciella 

scheman, men alla uppgifter gick dock inte att enkelt översätta till de nya begreppen. 

När det gäller klassificeringen av vilken sorts lämning som en registrering berör, används i 

FMIS den så kallade lämningstypslistan. Den har sitt ursprung i 1600-talet, men grundar sig 

mer på traditioner från 1800-talet. När den nationella fornminnesinventeringen startade på 

1930-talet användes den terminologi som fanns i Oscar Almgrens bok Sveriges fasta 

fornlämningar från hednatiden. Dagens lämningstypslista modellerades fram vid 

utvecklingen av FMIS. Syftet var att begreppen skulle vara tydliga och väldefinierade. 

Utgångspunkten för arbetet var den tidigare begreppsmodellen, lämningarnas morfologi och 

kronologi samt användarnas behov av att kunna söka i databasen.14 

13 
Sohlenius 2003 

14 
Blomqvist & Olsson 2010 

http:databasen.14
http:korrekta.13
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Som tidigare nämnts gick inte alla delar av fornminnesregistret att föra över till FMIS och 

vissa uppgifter saknades i den äldre strukturen. Detta fick flera konsekvenser. De objekt 

som inte kunde konverteras till FMIS lämningstypslista fick lämningstypen Obestämbar. 

Övriga obligatoriska uppgifter som saknade motsvarighet i de äldre databaserna tilldelades 

begreppet Eventuellt i beskrivning. Dessutom var det omöjligt att översätta 

fornminnesregistrets alla händelser (det vill säga registreringshistoriken) till FMIS, varför den 

tidigaste händelsen för de flesta objekt utgörs av inventeringen följt av själva konverteringen, 

trots att lämningen kan ha påverkats av flera åtgärder däremellan. Till detta kommer att det 

inte fanns resurser att digitalisera fornminnesregistrets alla fritexter, varför dessa saknas för 

många registreringar. För att lösa problemen skannades inventeringsböckerna och 

uppslagen kopplades till respektive objekt i FMIS. 

Varje registrerad lämning eller grupp av lämningar ska representeras av minst en geometri, 

som utgörs av ytor, linjer eller punkter. Särskilda regler har upprättats kring när en viss typ 

av geometri ska användas. Det finns dock generella problem med användningen av linjer 

och punkter, eftersom de är matematiska begrepp utan utbredning, vilket innebär att de alltid 

visas med fast storlek utan hänsyn till bakgrundskartans skala och zoomningsgrad. Det finns 

även andra problem som har sin bakgrund i digitaliseringen av fornminnesregistret. Vid 

fornminnesinventeringen fick felmarginalen på kartmarkeringarna vara högst 10 eller 20 

meter beroende på bakgrundskartans skala (1:10 000 eller 1:20 000). Samma avvikelse 

bedömdes vara godtagbar vid den senare digitaliseringen. Det innebär att placeringen av en 

lämning i FMIS kan avvika upptill 20 eller 40 meter i förhållande till det verkliga läget.15 

En målsättning med FMIS var att systemet skulle innehålla uppgifter om landets alla kända 

fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. Vid Statens maritima museer fanns ett 

register där bland annat fartygslämningar dokumenterats. Uppgifterna var oftast inte 

registrerade i fornminnesregistret, men de fanns digitaliserade i Sjöhistoriska museets och 

Sjöfartsverkets maritima digitala informationssystem (SjöMIS). Därför genomfördes ett 

särskilt projekt med syfte att integrera SjöMIS i FMIS. Det innebar bland annat en data- och 

begreppsmodulering av SjöMIS inför konverteringen till FMIS, men även att FMIS 

anpassades med nya begrepp och delvis ny struktur. Uppgifter som ursprungligen kommer 

från SjöMIS är inte helt jämförbara med övrig information i FMIS. Bland annat är 

beskrivningarna inte uppbyggda enligt samma principer. Det finns även dubblerade objekt 

och registreringar som saknar geometri. Dessutom är informationen i vissa fall digitaliserad i 

okända lokala koordinatsystem, vilket lett till att geometrierna i samband med 

Norman & Sohlenius 2008 
15 

http:l�get.15


   

 

 

              

 

 

             

             

           

           

            

             

              

             

     

 
             

 

            

             

           

              

           

           

            

           

             

   

 

            

            

            

           

              

               

            

         

          

            

                                                           
       

Förstudie FMIS-processen 21 

konverteringen hamnat avsevärt fel. Det kan röra sig om avvikelser upp till flera hundra 
16 meter.

Ett besläktat problem till fullständighet när det gäller sökbarhet och återanvändbarhet är hur 

informationen är strukturerad och till vilken nivå. Väl strukturerad data ger förutsättningar för 

att uppgifterna ska bli maskinläsbara, sökbara och flexibla för återanvändning. Informationen 

i FMIS är ofta ”halvstrukturerad” eller ”strukturerad ostrukturerad”. Många uppgifter är 

lagrade som fritexter istället för att vara atomiserade/normaliserade, men dessa fritexter är 

vanligen konsekventa i sina formuleringar tillföljd av det ganska strikta regelverk som gäller 

för registrering. Det innebär att det är möjligt att extrahera data maskinellet utifrån texternas 

interna logik, men i och med avsaknaden en ordentlig struktur och atomisering försvåras 

avsevärt sökbarhet och återanvändning. 

Aktualitet 
Med aktualitet menas här om uppgifterna i FMIS är uppdaterade med all känd information. 

För varje registrerad lämning i FMIS finns vissa obligatoriska uppgifter kopplade, till exempel 

anges alltid en lämningstyp, men också om objektet kan antas vara skyddat som 

fornlämning eller inte. Detta kallas för antikvarisk bedömning. Lämningstyp och antikvarisk 

bedömning hänger ofta tätt samman – ett gravfält är till exempel alltid en fornlämning. 

Tillämpningen gällande vilka lämningar som ska bedömas som skyddade har dock 

förändrats över åren. Denna process brukar kallas för fornlämningsbegreppets utveckling. 

Den antikvariska bedömning som ett objekt tilldelats i FMIS speglar den antikvariska praxis 

som rådde vid registreringstillfället, vilket inte alltid överensstämmer med dagens tillämpning 

av lagstiftningen. Därför finns det en skevhet mellan databas och tillämpning, vilket försvårar 

användningen av informationen. 

När det gäller tillämpningen av fornlämningsbegreppet kan det i sammanhanget vara värt 

med en liten utvikning. Allt sedan fornminnesinventeringen startade har fler och fler 

kategorier av lämningar dragits in i diskussionen kring lagskydd. Numera registreras till 

exempel vissa typer av forntida åkermark, ristningar, bebyggelselämningar, vägar och broar 

som fornlämningar. Gemensamt för alla dessa är att det inte är hela kategorierna som 

berörs utan endast vissa av de ingående av lämningarna. Det görs med andra ord en 

selektiv bedömning, vilken tidigare grundat sig på en värdering utifrån till exempel 

vetenskapliga eller upplevelsevärden. Dessutom har sådana omständigheter som frekvens, 

förekomst av kompletterande källor och miljösammanhang spelat roll. Kulturmiljövården har 

därför utgått från både ett generellt och ett selektivt fornlämningsbegrepp. Det generella 

Muntligen Göran Ekberg, Statens maritima museer 
16 
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omfattar till exempel förhistoriska gravar, runstenar och fornborgar, medan det selektiva 

rymmer exempelvis lämningar efter torp och backstugor, där endast de som anlagts under 

1700-talet eller tidigare bedömts som fornlämningar. Argumentet för att just dessa 

bebyggelselämningar skulle skyddas har bland annat varit att under 1700-talets andra hälft 

inleddes en period med stora samhällsförändringar som kom att påverka det agrara 

landskapet och dess bebyggelse. Det bebyggelsemönster som fanns innan dess speglade i 

stort en medeltida samhällsordning. 

Skevheten mellan lagtillämpning och uppgifterna i FMIS har blivit mer accentuerad och 

tydlig i samband med att lagstiftningen för kulturmiljöområdet förändrades den 1 januari 

2014. Till de tidigare rekvisiten för bedömning av fornlämning infördes då ett ålderskriterium 

som innebar att en lämning måste antas ha tillkommit före 1850 för att automatiskt bli 

skyddad. Konsekvensen av detta kommer att diskuteras närmare längre fram i rapporten. 

Det finns även brister gällande aktualiteten av lagskydd som har sin bakgrund i 

fornminnesregistret, där de antikvariska bedömningarna till största delen var beslut om hur 

lämningarna skulle redovisas på fastighetskartan. Det innebär till exempel att 

stenåldersboplatser utan ovan mark synliga spår, vilka registrerats före 1974 inte visas i 

FMIS som fornlämningar, eftersom det innan dess var tekniskt omöjligt att redovisa dessa 

på kartan. En viss uppdatering av de antikvariska bedömningarna gjordes i samband med 

driftsättningen av FMIS, men den genomfördes inte fullt ut. I sammanhanget är det viktigt att 

påminna att det är länsstyrelsen (och inte Riksantikvarieämbetet) som tillämpar lagen och 

bedömer i samband med tillståndsprövning om den aktuella lämningen är en fornlämning 

och att denna tillämpning kan variera mellan olika länsstyrelser. 

Även begreppsmodellen för att klassificera lämningstyp har förändrats över åren. Allt fler 

lämningar har fått egna begrepp och de enskilda objekten har därmed blivit sökbara. Det 

betyder i praktiken att en lämning som idag tilldelas en egen lämningstyp, tidigare – om den 

registrerades över huvudtaget – kunde hamna under begreppet Övrig. Därför finns det en 

skevhet mellan dagens lämningstypslista och registreringarna i FMIS. 

Ovan har beskrivits de problem som har sin bakgrund i att befintliga uppgifter i FMIS inte har 

uppdaterats till gällande praxis vad gäller lagtillämpning. Aktualitet handlar även om 

information som ännu inte blivit införd. 

Till Riksantikvarieämbetet kommer årligen en mängd ärenden som föranleder en 

uppdatering i FMIS. Det rör sig om anmälningar, slutredovisningsblanketter och rapporter 

från arkeologiska undersökningar. Antalet inkomna ärenden är dock högre än det som 



   

 

 

             

            

            

            

                  

           

 

            

          

           

            

                

                

          

 

             

          

         

          

         

         

            

              

         

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
            

               
     

Förstudie FMIS-processen 23 

handläggs, vilket tvingat fram en prioritering kring vilka som ska hanteras. De högst 

prioriterade är de som berör fornlämning där handläggningstiden ligger runt 7-8 månader. 

Det tar även en viss tid innan fornminnesinformationen når Riksantikvarieämbetet. Det finns 

med andra ord orsaker utanför Riksantikvarieämbetet som bidrar till att FMIS inte blir 

uppdaterat. Det kan ta från några dagar upp till flera år från det att informationen är känd till 

dess att den är tillgänglig i FMIS. Se vidare bilaga 3. 

Även utanför Riksantikvarieämbetet görs registreringar i FMIS. Det sker i samband med 

fornminneisinventering och kvalitetssäkring av Skog och historia. Även i dessa 

sammanhang sker en viss fördröjning mellan fältdokumentationen och registreringen i FMIS. 

Fältarbetet genomförs ofta sammanhängande under några dagar upp till flera månader i 

sträck. Därefter görs själva registreringen i FMIS. Det innebär att det i enstaka fall kan ta 

upp till 6 månader från att en lämning är känd av kulturmiljövården till dess att information 

om den är tillgänglig i FMIS. Se vidare bilaga 3. 

Uppgifter om forn- och kulturlämningar finns även lagrade utanför FMIS, både i databaser 

och analogt. Den största enskilda källan utanför Riksantikvarieämbetet är Skogsstyrelsens 

databas Silvergranen (tidigare Kotten), där resultatet från inventeringarna inom 

arbetsmarknadsprojektet Skog och historia finns lagrade.17 Andra externa källor är 

länsstyrelsernas och länsmuseernas regionala tipsregister, samt lokala förteckningar över 

forn- och kulturlämningar upprättade av olika föreningar (hembygdsföreningar, samebyar 

m.fl.). Kvaliteten på uppgifterna i dessa externa register varierar och dokumentationen är 

med största sannolikhet inte anpassad till FMIS krav. Detta innebär med andra ord att FMIS 

inte innehåller all känd information om forn- och kulturlämningar. 

Riksantikvarieämbetet genomför för närvarande en stor satsning tillsammans med Skogsstyrelsen i 
syfte att kvalitetssäkra delar av resultatet från inventeringarna inom Skog och historia. Det finns dock 
inte resurser att kvalitetssäkra allt. 

17 

http:lagrade.17
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Arkeologiska processer som 

levererar data till FMIS 

FMIS kommer aldrig att bli komplett, utan det upptäcks ständigt tidigare okända lämningar 

och olika åtgärder sker på redan registrerade lämningar. Därför måste databasen löpande 

uppdateras. De tillkomna uppgifterna alstras av olika skeenden, både inom 

kulturmiljösektorn och i samhället i stort. Det kan handla om exploateringar som genererar 

arkeologisk verksamhet eller en förändrad historiesyn som medför att ett redan inventerat 

område måste undersökas igen. Nedan presenteras de processer som leder till att data 

levereras till FMIS 

Sammanhang som skapar information till FMIS 
Det finns inte en process som skapar FMIS-information, utan forn- och kulturlämningar 

hanteras i flera olika sammanhang med varierad orsak. Dessa sammanhang kan grovt delas 

upp enligt följande: 

- Särskilda händelser inom ett avgränsat geografiskt område 

- Långsiktigt behov av kunskapsunderlag inom ett avgränsat geografiskt område 

- Övriga händelser 

Särskilda händelser inom ett avgränsat geografiskt område 
Det sker ständiga förändringar som påverkar landskapet. Dessa kan orsakas direkt av 

människan såsom anläggandet av vägar och byggandet av hus, men de även kan bero på 

mer naturliga orsaker som till exempel stormar, bränder och erosion. Händelser som på 

detta sätt påverkar FMIS kan delas in i: 

- Händelser som leder till beslut enligt kulturmiljölagen 

- Händelser som leder till att särskilda kunskaps- och beslutsunderlag tas fram 

- Händelser som leder till att tillståndet för kulturmiljön måste följas upp 

Händelser som leder till beslut enligt kulturmiljölagen 

Det är ett allmänt intresse att bevara de kulturhistoriska spåren i landskapet, vilket speglas i 

kulturmiljölagen, som bland annat reglerar skyddet av fornlämningar. Dessa har ett mycket 

starkt skydd och det är förbjudet att utan tillstånd skada eller förstöra en fornlämning. Det är 
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länsstyrelsen som tillämpar denna del av lagstiftningen och beslutar om ingrepp i 

fornlämning. I samband med en planerad exploatering kan de även besluta om att en 

arkeologisk utredning ska genomföras. Syftet är då att undersöka om det finns okända 

fornlämningar inom exploateringsområdet. Det kan hända att det inte går att undvika ingrepp 

och då beslutas vanligen om en arkeologisk undersökning då hela eller delar av 

fornlämningen undersöks. Alla arkeologiska kostnader i samband med exploateringar 

bekostas vanligen av exploatören, men det är länsstyrelsen som upprättar kravspecifikation 

och godkänner resultaten. Länsstyrelsen kan även på eget initiativ besluta om utredningar 

vilka då bekostas av staten. Resultatet från uppdragsarkeologin rapporteras till 

Riksantikvarieämbetet för registrering i FMIS. De delar som skapar information till FMIS kan 

delas in i tre delar: 

1.	 Arkeologisk utredning – görs för att fastställa om det finns okända fornlämningar 

inom exploateringsområdet. Utredningarna delas ibland upp i två steg, oftast när 

det rör sig om stora arealkrävande exploateringar som anläggandet av en ny 

järnvägssträcka. Steg 1 innebär ofta arkivstudier och en okulär inventering av 

landskapet, medan steg 2 att även sökschakt grävs för att avgöra om en företeelse 

är en fornlämning eller inte. 

2.	 Arkeologisk förundersökning – en grävande undersökning för att fastställa 

fornlämningens avgränsning, karaktär och komplexitet för att ge ett underlag inför 

den fortsatta hanteringen av exploateringen. Även så kallade schaktövervakningar, 

då en arkeolog följer och övervakar till exempel en ledningsdragning, räknas till 

förundersökning. 

3.	 Arkeologisk undersökning – en grävande undersökning för att dokumentera en 

hel eller del av fornlämning i samband med att lämningen tas bort. 

Händelser som leder till att särskilda kunskaps- och beslutsunderlag tas fram 

Regelverket kring fornlämningar är starkt. Därför väljer vissa kommuner eller företag redan 

tidigt i planeringen att via en konsult utföra en inventering inom det aktuella området, så 

kallade kulturhistoriska utredningar (även kallade ”frivilliga utredningar”). På så sätt kan de 

styra undan exploateringen från fornlämningar innan ärendet hamnar hos länsstyrelsen. 

Ibland ingår dessa inventeringar i en miljökonsekvensbeskrivning (se nedan). Resultatet 

rapporteras endast i vissa fall till Riksantikvarieämbetet för registrering i FMIS, men dessa 

ärenden prioriteras lågt av myndigheten eftersom uppgifterna producerats i en process som 

inte är kvalitetssäkrad.18 

Detta är en anledning till att Riksantikvarieämbetet varit starkt kritisk till dessa typer av utredningar. 
Det är dock viktigt att komma ihåg att de är ett uttryck för att företag och kommuner tar ansvar för 
kulturmiljön. 

18 

http:kvalitetss�krad.18


   

 

 

           

              

            

         

              

     

 

           

              

            

         

       

 

              

           

             

    

 

         

        

 

       
  

                

           

                

          

  

     

   

 

          

         

           

              

                                                           
     

Förstudie FMIS-processen 26 

Enligt miljöbalken krävs en miljökonsekvensbeskrivning för all planerad verksamhet som kan 

innebära en påverkan på miljön.19 Dessa används för att skapa en förväntad helhetsbild och 

det innebär att även de kulturhistoriska värdena ska analyseras. I samband med 

miljökonsekvensbeskrivningar kan information som borde registreras i FMIS framkomma, till 

exempel uppgifter om lämningar efter torp eller historiskt skogsbruk, men det är inte alltid 

som uppgifterna rapporteras till FMIS. 

Händelser som leder till att tillståndet för kulturmiljön måste följas upp 

Länsstyrelserna genomför även tillsyn av sina egna beslut, det vill säga kontrollerar hur de 

följs. Under 2013 har detta särskilt inriktats mot skogsbruksärenden, vilket bland annat 

inneburit skadeinventeringar av föryngringsytor. Resultatet från dessa och liknande 

inventeringar/besiktningar rapporteras i enstaka fall till FMIS. 

År 2005 drog stormen Gudrun fram över mellersta Götaland och lämnade bland annat efter 

sig en mängd skadade kulturmiljöer. Detta ledde till att omfattande skadeinventeringar 

genomfördes, vilka delvis rapporterades till FMIS. Det finns exempel på att andra stormar 

lett till motsvarande åtgärder. 

Skadeinventeringar har också genomförts i samband med skogsbränder, översvämningar 

och erosion, vilka i undantagsfall rapporterats till FMIS. 

Långsiktigt behov av kunskapsunderlag inom ett avgränsat 
geografiskt område 
För att planera och besluta om markanvändning samt för att få en större förståelse av den 

historiska dimensionen i landskapet genomförs olika typer av inventeringar. Syftet med 

dessa är att ta fram kunskapsunderlag, och de föranleds inte av att ett specifikt ingrepp i 

landskapet planeras. Inventeringarna kan delas in i tre olika typer: 

- Fornminnesinventering 

- Kvalitetssäkring Skog och historia 

- Övriga inventeringar 

Fornminnesinventering 

Dagens fornminnesinventeringar bygger på den metod som byggdes upp under 

Riksantikvarieämbetets nationella fornminnesinventering. Metoden är uppbyggd i två steg, 

dels avsökningen av terrängen, dels registreringen av de påträffade lämningarna. Arbetet 

bedrivs inom ett avgränsat geografiskt område, till exempel en socken eller en kommun och 

6 kap. Miljöbalk (1998:808). 
19 

http:milj�n.19
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sker utifrån landskapets naturgeografiska egenskaper som topografi och hydrologi samt 

utifrån dess antikvariska förutsättningar, vilka bygger på arkiv- och litteraturstudier samt på 

kontakter med lokalbefolkningen. Syftet med fornminnesinventeringen är att skapa en 

heltäckande bild av de kulturhistoriska lämningarna inom ett område. Det går att skilja 

mellan förstagångsinventering och revideringsinventering, där det förra gäller områden vilka 

aldrig tidigare fornminnesinventerats och det senare avser områden som tidigare blivit det. 

För att verksamheten ska kunna kallas fornminnesinventering i denna mening måste de 

ledas av en arkeolog med adekvat kompetens. Det betyder att personen ska ha behörighet 

att granska för FMIS. Resultatet från inventeringarna registreras direkt i FMIS av utföraren. 

Kvalitetssäkring Skog- och historia 

Arbetsmarknadsprojektet Skog och historia innebar bland annat att stora områden 

skogsmark inventerades efter forn- och kulturlämningar. Som ett resultat av projektet finns 

en mängd uppgifter med osäker kvalitet. Den regionala variationen är dock stor, eftersom 

inventeringarna inte genomfördes jämnt över landet. Riksantikvarieämbetet och 

Skogsstyrelsen genomför under 2012–2016 gemensamt ett projekt med syfte att 

kvalitetssäkra mellan 40 000 och 50 000 av de drygt 100 000 återstående osäkra 

registreringarna från Skog och historia med hjälp av arkeologer med adekvat komptens, det 

vill säga behörighet att granska för FMIS. Resultatet från kvalitetssäkringen registreras 

direkt i FMIS av utföraren. För att undvika dubbellagring av information kring samma 

lämning ska även Skogsstyrelsens databas uppdateras.20 

Övriga inventeringar 

Det utförs även andra typer av inventeringar. Det kan röra sig om specialinventeringar med 

fokus på en viss typ av lämning som hällristningar eller fossila åkrar. Det kan också röra sig 

om verksamhet som har något annat specifikt mål utöver en vanlig fornminnesinventering, 

till exempel andra myndigheters kulturmiljöövervakning i samband med uppföljningen av 

miljökvalitetsmålen. Resultatet från dessa inventeringar rapporteras i vissa fall till 

Riksantikvarieämbetet för registrering i FMIS. 

Övriga händelser 
Forn- och kulturlämningar kan även påträffas mer slumpmässigt, utanför de processer som 

beskrivs ovan, och då kan även fel i FMIS upptäckas. Det rör sig till exempel om fynd som 

görs i samband med att länsstyrelsen är ute på en förrättning eller då en privatperson 

anmäler upptäckt av en oregistrerad fornlämning. Även andra myndigheter, till exempel 

Skogsstyrelsen eller Sjöfartsverket, kan i samband med sin verksamhet påträffa 

Se Projektplan Kvalitetssäkring Skog & historia, dnr 342-988-2009. 
20 

http:uppdateras.20


   

 

 

            

               

 

 

          

             

            

           

          

           

 

     
             

            

            

     

 

           

           

            

             

            

             

            

                 

             

          

               

         

 

 

  

Förstudie FMIS-processen 28 

oregistrerade lämningar eller upptäcka registreringsfel. I de fall dessa fynd rapporteras till 

FMIS måste det ske via en yrkesutövande arkeolog vid till exempel en länsstyrelse eller ett 

länsmuseum. 

Till övriga händelser räknas här även arkeologiska forskningsundersökningar vilka vanligen 

utförs av ett universitet/högskola eller ett museum. Syftet med dessa kan variera utifrån 

frågeställning, men de utgår alltid från ett vetenskapligt perspektiv. Precis som för 

uppdragsarkeologin är det länsstyrelsen som ger tillstånd och sätter villkor för 

undersökningarna. Bland dessa villkor kan en rapportering till Riksantikvarieämbetet för 

registrering i FMIS ingå, men detta är inte reglerat via föreskrifter. 

Händelser som inte skapar FMIS-information 
Det är endast vid fornminnesinventering och kvalitetssäkring av Skog och historia samt i 

samband med uppdragsarkeologin som resultatet måste rapporteras till FMIS. I övriga fall 

finns det inga krav på att uppgifterna ska levereras till Riksantikvarieämbetet, utan 

inrapporteringen bygger helt på frivillighet. 

Länsstyrelsernas samtliga beslut enligt kulturmiljölagen skickas som kopia för kännedom till 

Riksantikvarieämbetet. Det kan till exempel röra underhåll av byggnadsminnen, men även 

åtgärder som påverkar fornlämningar. Dessa beslut registreras inte i FMIS (med undantag 

av vissa av de som fattas inom uppdragsarkeologin). Det kan röra sig om 

skogsbruksärenden eller beslut om fornvård. Särskilt allvarligt blir det då länsstyrelsen ger 

tillstånd till borttagande av fornlämning utan föregående undersökning. Det ges vanligen i de 

fall då den vetenskapliga potentialen hos fornlämningen inte kan motivera en undersökning. 

Inte heller dessa beslut registreras i FMIS, vilket främst beror på att det ibland är oklart om 

ett beslut effektueras. Det finns även andra händelser som inte genererar ett uppdaterat 

FMIS, till exempel länsstyrelsernas yttranden eller samråd samt kommunernas planering 

enligt Plan- och bygglag (2010:900). I sammanhanget är det viktigt att nämna att det finns 

andra digitala och analoga register med fornminnesinformation än FMIS. 
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Registrering 

I föregående avsnitt beskrevs de processer som levererar uppgifter till FMIS. I följande 

kommer kortfattat själva registreringen beskrivas tillsammans med de krav som är 

förknippade med detta. 

Inledningsvis görs en presentation av de registreringsverktyg som används, men det ligger 

inte inom förstudiens uppdrag att göra någon djupare analys av dessa. 

Registreringverktyg 

Vid utvecklingen av FMIS beslöts att något unikt registreringsverktyg inte skulle byggas. För 

att enkelt och kostnadseffektivt kunna föra över information från uppdragsarkeologin 

utvecklades istället en särskild version av Intrasis, vilket var Riksantikvarieämbetets verktyg 

för fältdokumentation vid arkeologiska undersökningar. FMIS-versionen av Intrasis kallas 

vanligen för registreringsklienten. I dagsläget går det inte att föra över information från 

”Undersöknings-Intrasis” till ”FMIS-Intrasis”. 

Registreringsklienten är anpassad för kontorsarbete och bygger på att en lokal databas med 

FMIS-information skapas som sedan exporteras via internet till FMIS. Arbetet i 

registreringsklienten sker i flera olika steg och kräver att användaren håller reda på 

relationer mellan olika typer av information i en hierarkisk struktur. Under de senaste åren 

har ett tekniskt problem med verktyget blivit alltmer uppenbart, nämligen att det inte är 

anpassat till de senaste operativsystemen. För att lösa detta har en fjärrtjänst för registrering 

utvecklats som innebär att användaren kopplar upp sig mot en virtuell dator med 

registreringsklienten vid Riksantikvarieämbetet och gör hela registreringen över internet. 

Detta är dock en tillfällig lösning som inte fullt ut är anpassad till de senaste 

operativsystemen.21 

En avsevärd andel fornminnesinformation genereras i fält vid inventeringar. Därför har 

Riksantikvarieämbetet utvecklat ett särskilt fältregistreringsverktyg med GPS-stöd – FältGIS 

– som är anpassat till FMIS. Den första versionen av FältGIS driftsattes 2006 och innebar att 

de som utförde inventeringar själva kunde uppdatera databasen. Arbetet med FältGIS 

kräver dock att delar av registreringen sker med hjälp av registreringsklienten. 

Den virtuella datorn måste ha Microsoft Windows XP. 
21 

http:operativsystemen.21
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En målsättning med FMIS var att registreringen skulle ske så nära källan som möjligt. 

FältGIS var ett sätt att nå dit, men det användes endast vid inventeringar och 

fornminnesinformation genererades även i andra sammanhang. Försök gjordes med 

decentraliserad registrering vid två länsstyrelser, men eftersom ärendemängden var så liten 

i förhållande till registreringens komplexitet, så beslöts att vidare arbete med detta inte var 

en framkomlig väg. Därför påbörjade Riksantikvarieämbetet tillsammans med berörda 

aktörer ett arbete kring en digital produktionskedja.22 Syftet var att eliminera de många 

analoga stegen mellan fältarbete och registrering i databas, vilka ansågs ha negativa 

effekter på informationens kvalitet och databasens aktualitet. Som en del i arbetet togs den 

så kallade slutredovisningsblanketten fram, vilken var en till FMIS-anpassad digital 

redovisning för delrapportering av uppdragsarkeologiska resultat.23 Tanken var att 

blanketten skulle vara en interimslösning i väntan på införandet av en fullständig digital 

produktionskedja. Tyvärr stannade arbetet upp och projektet avslutades aldrig, med största 

sannolikhet till följd av myndighetens omlokalisering till Visby 2008. Från att ha varit en 

interimslösning kom slutredovisningsblanketten att bli standard och krav för delrapportering 

till FMIS i samband med uppdragsarkeologi. 

Krav vid leverans 
Vid utvecklingen av FMIS framhölls att informationen i systemet skulle vara pålitlig. Därför 

togs det fram en kvalitetsmodell som beskrev vilka uppgifter kring ett objekt som skulle 

finnas med. Den tog avstamp i begreppen ursprung och fullständighet.24 Även de 

kompetenskrav som skulle ställas för att få leverera data diskuterades. En utgångspunkt för 

arbetet var dock att inom en snar framtid skulle registreringen decentraliseras, något som 

senare visade sig vara omöjligt att genomföra. Nedan beskrivs hur det blev istället och hur 

det fungerar idag. 

22 
Förstudierapport: digital produktionskedja till FMIS, dnr 352-1035-2005. 

23 
Det fanns en tidigare variant av slutredovisningsblanketten vars syfte var att sammanfatta resultatet 

från en arkeologisk undersökning. Blanketten var ett underlag för Riksantikvarieämbetets publicering av 
bokverket Arkeologi i Sverige. Den användes dock inte som underlag för registreringen i FMIS eller 
fornminnesregistret. 
24 

Projekt Fornminnesinformation. Övergripande kvalitetsmodell i FMI-systemet., 2000 

http:fullst�ndighet.24
http:resultat.23
http:produktionskedja.22
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Uppgifter når idag FMIS på flera olika vägar eller system, där sammanhanget avgör vilka 

krav som ställs på den som ska leverera informationen. Dessa vägar kan grovt delas upp 

enligt följande: 

- Insatser finansierade via kulturmiljövårdsanslaget 

- Uppdragsarkeologi till följd av länsstyrelsebeslut 

- Anmälningar 

- Annan extern registrering 

Insatser finansierade via kulturmiljövårdsanslaget 
Riksantikvarieämbetet har under de senaste åren fördelat delar av kulturmiljöanslaget till 

inventeringar av forn- och kulturlämningar inom ramen för framtagandet av kommunala och 

regionala planeringsunderlag. Vid det årliga fördelningsbeslutet anges förutsättningarna för 

att få använda medlen i dessa sammanhang. De registreringar som ska levereras till FMIS 

måste vara kontrollerade av en av Riksantikvarieämbetet godkänd FMIS-granskare (tidigare 

platsledare) och resultatet ska registreras av utföraren i FMIS. Begreppen FMIS-granskare 

och FMIS-registrerare kan upplevas som problematiska och kommer att diskuteras längre 

fram i detta kapitel. 

Kulturmiljövårdsanslaget har främst används till två typer av inventeringar – 

fornminnesinventering och kvalitetssäkringen av Skog och historia. Den första utförs 

vanligen av ett länsmuseum eller en länsstyrelse. Kvalitetssäkringen av Skog och historia 

sker i samarbete med Skogsstyrelsen och arbetet utförs av länsmuseer, Skogsstyrelsen och 

länsstyrelser. 

Registreringen sker externt och den enskilde registreraren beslutar själv om vilken 

delmängd information som ska till FMIS, om redovisningen av antikvarisk bedömning samt 

om och hur uppgifterna ska presenteras på Lantmäteriets kartor. 

Uppdragsarkeologi till följd av länsstyrelsebeslut 
Länsstyrelserna fattar beslut enligt kulturmiljölagen, bland annat gällande arkeologisk 

utredning och arkeologisk undersökning. Detta brukar ske inför en planerad exploatering 

och det är exploatören som bekostar den arkeologiska verksamheten. Det är dock 

länsstyrelsen som upprättar en kravspecifikation, beslutar om utförare och godkänner 

resultatet från arbetet. 
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Enligt gällande föreskrifter ska resultaten från uppdragsarkeologin levereras till FMIS efter 

godkännande av länsstyrelsen.25 I praktiken sker det inte alltid, utan i de flesta fall förs 

uppgifterna in i FMIS innan godkännande. Det beror på att resultatet från verksamheten 

rapporteras i två steg. Direkt efter avslutat fältarbete fyller anmälaren i en 

slutredovisningsblankett (se ovan), vilken vanligen skickas samtidigt till länsstyrelsen och 

Riksantikvarieämbetet. Om blanketten rör en fornlämning, prioriteras den för registrering, 

vilket innebär att ej godkänd information blir tillgänglig i FMIS. Enligt föreskrifterna för 

uppdragsarkeologin ska utföraren även skriva en rapport med basdokumentation. Den 

godkänns alltid av länsstyrelsen innan den skickas till Riksantikvarieämbetet. Rapporterna 

är dock inte prioriterade för registrering i FMIS och kan bli liggande obehandlade under lång 

tid. 

Det är länsstyrelsen som är garant för att resultatet från uppdragsarkeologin håller god 

kvalitet. Den slutredovisningsblankett som arkeologiföretaget fyller i är anpassad till FMIS 

och på Riksantikvarieämbetets hemsida finns anvisningar kring hur den ska upprättas. 

Förutom själva blanketten består delredovisningen av lägesuppgifter i form av analoga eller 

digitala geometrier. 

Registreringen av resultaten från uppdragsarkeologin sker vid Riksantikvarieämbetet. 

Arbetet innebär att extrahera de delmängder av informationen som ska registreras i FMIS, 

samt att besluta om och hur uppgifterna ska redovisas på fastighetskartan. Den antikvariska 

bedömningen har gjorts av den undersökande organisationen till vilken 

Riksantikvarieämbetet återkopplar om den saknas eller väcker frågetecken. Det förekommer 

enstaka fall att länsstyrelsen kontaktar Riksantikvarieämbetet för korrigering av felaktigt 

registrerade uppgifter i samband med att de godkänner dokumentationen av 

undersökningen. Eftersom det inte går att importera digital information till 

registreringsklienten, innebär registreringen alltid en omdigitalisering. 

Det är viktigt att komma ihåg att länsstyrelserna fattar fler beslut enligt kulturmiljölagen som 

leder till verksamheter vars resultat borde registreras i FMIS, men där det inte alltid är krav 

på inrapportering. Exempel på sådana är forskningsundersökningar och beslut om fornvård. 

Anmälningar 
Det går även att rapportera in uppgifter till FMIS i form av anmälningar. Dessa föregås inte 

av något myndighetsbeslut, utan kan till exempel ha genererats av att en kommun eller ett 

företag beställer en arkeologisk inventering eller av att en privatperson påträffat en tidigare 

okänd lämning. 

Föreskrifter om ändring i Riksantikvarieämbetets föreskrifter (KRFS 2007:2) och allmänna råd 
avseende verkställigheten av 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950). KRFS 2013:3 

25 

http:l�nsstyrelsen.25
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En anmälan görs på en särskilt anpassad blankett som finns att hämta på 

Riksantikvarieämbetets hemsida, där även instruktion finns om hur den ska fyllas i. Förutom 

själva blanketten består anmälan av lägesuppgifter i form av analoga eller digitala 

geometrier. 

Kravet för att informationen från anmälningar ska registreras i FMIS är att de kommer från 

en professionell arkeologisk verksamhet som till exempel ett länsmuseum eller ett 

arkeologiskt företag. Det innebär att privatpersoner inte direkt kan skicka in uppgifter om 

ändringar i FMIS till Riksantikvarieämbetet, utan det måste ske via en professionell aktör. 

Registreringen av anmälningar i FMIS sker vid Riksantikvariebetet och innebär i princip 

samma sak som vid registreringen av resultatet från uppdragsarkeologin. 

Annan extern registrering 

Registrering i FMIS sker även vid Statens maritima museer. Det rör sig främst om 

kvalitetshöjning av de uppgifter i FMIS som ursprungligen kommer från SjöMIS. 

Verksamheten är reglerad via en överenskommelse mellan Statens maritima museer och 

Riksantikvarieämbetet.26 De som utför själva arbetet är godkända FMIS-registrerare, men 

inte godkända granskare. 

Uppgifter registreras även i FMIS helt utanför Riksantikvarieämbetets kontroll och 

länsstyrelsens kännedom. Detta görs av externa granskare och registrerare och sker ofta i 

samband med framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningar eller kulturhistoriska 

utredningar, vilka en exploatör eller en kommun beställer från ett arkeologiföretag eller ett 

museum. Tidigare registrerades även i vissa fall resultatet från arkeologiska utredningar 

enligt kulturmiljölagen direkt i FMIS, men det har stoppats eftersom länsstyrelsen först 

måste godkänna dokumentationen. 

De krav som ställs i samband med den externa registreringen redovisas nedan. 

Godkänd granskare och registrerare för FMIS 
När det gäller de inventeringar som finansieras via kulturmiljövårdsanslaget och 

kvalitetssäkringen Skog och historia ställer Riksantikvarieämbetet kravet att arbetet ska 

utföras av godkänd granskare och att resultatet ska registreras i FMIS. Frågan är vad det 

innebär i praktiken? 

26 
Överenskommelse för förvaltning av maritim information i FMIS, dnr 352-289-2004. 

http:Riksantikvarie�mbetet.26
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En granskare för FMIS ska i fält kunna avgränsa och dokumentera lämningarna enligt de 

regler som gäller för FMIS, avgöra lämningarnas antikvariska status och besluta hur de ska 

redovisas på Lantmäteriets kartor. En registrerare ska behärska de olika digitala verktyg 

som krävs för att registrera i FMIS. 

Den som vill bli granskare och registrerare kontaktar Riksantikvarieämbetet som informerar 

om godkännandeprocesserna, till exempel att det krävs mycket eget arbete. När det gäller 

krav på formell utbildning måste den som godtas till prövning ha universitetsexamen med 

arkeologi eller kulturgeografi som huvudämne samt god kännedom om kulturmiljövårdens 

lagstiftning och organisation. Den som vill bli godkänd måste även i sin dagliga verksamhet 

utföra sådana arbetsuppgifter som förutsätter gransknings- och registreringskompetens. 

Riksantikvarieämbetet tar inte ut några avgifter i samband med godkännandeprocesserna. 

Processen med att bli granskare innefattar seminarier både inomhus och i fält, samt av ett 

egenarbete i form av inventering och dokumentation av hitintills okända lämningar. 

Tillsammans med den som ämnar bli granskare kontrollerar sedan Riksantikvarieämbetet 

registreringarna i fält. Om dokumentationen gjorts enligt gällande regler för FMIS och om 

den som vill bli granskare även kan motivera de ställningstaganden som gjorts kring 

dokumentationen och bedömningen blir denne godkänd. 

Det är först då någon är godkänd granskare som utbildningen till registrerare inleds. Den 

innebär en genomgång av och övning i de olika verktyg som krävs för registreringen. Det 

krävs även mycket eget arbete med att ta fram ett antal exempelregistreringar, vilka sedan 

kontrolleras av Riksantikvarieämbetet. Utbildningsprocessen kan ta tid med många 

återkopplingar mellan den som utbildas och Riksantikvarieämbetet. Först då ett flertal felfria 

registreringar uppvisats sker ett godkännande för att fritt registrera i FMIS. 

De registrerare som är verksamma vid Riksantikvarieämbetet eller Statens maritima museer 

behöver inte vara godkända granskare, eftersom arbetet inte omfattar fältarbete. 

Det finns sammanlagt 15-20 verksamma granskare utanför Riksantikvarieämbetet och totalt 

ca 30 aktiva externa registrerare. Inom Riksantikvarieämbetet arbetar 6 personer med att 

registrera uppgifter i FMIS. Av dessa är en även godkänd granskare. 
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Vad registreras? 
Alla information i FMIS kan anses vara geodata eftersom den alltid berör en särskild plats. 

Registreringen sker utifrån en bestämd praxis.27 Informationen om en lämning ska bestå av 

minst en geometri till vilken attributuppgifter kopplas. Dessa utgörs av vissa fasta begrepp, 

till exempel lämningstyp och antikvarisk bedömning, och av fritexter som bland annat 

beskriver lämningen. Även fritexterna ska upprättas utifrån vissa regler. Till varje objekt ska 

även kvalitetsuppgifter och händelser kopplas, till exempel i vilket sammanhang 

registreringen gjorts. Även referenser och bilder kan läggas till. 

Geometrierna ska registreras med en så hög noggrannhet som möjligt och medelfel ska 

anges utifrån mätmetod. Det finns tydliga krav när det gäller användningen av GPS, men i 

praktiken har undermålig GPS-data registrerats. 

När det gäller vilka typer av lämningar som registreras, så avgörs det i första hand av syftet 

med fältarbetet. Fornminnesinventeringar fokuserar ofta på de lämningar som skyddas som 

fornlämningar, varför övriga kulturhistoriska lämningar registreras i mindre omfattning. Inom 

Skog och historia gjordes däremot en inriktning mot Skogsvårdslagen som bland annat 

hanterar de kulturhistoriska miljöer som inte skyddas enligt kulturmiljölagen.28 Därför 

registreras ett annat spektrum av lämningar inom kvalitetssäkringen av Skog och historia, än 

vid en fornminnesinventering. Även syftet vid arkeologiska och andra kulturhistoriska 

utredningar kan variera, varför också resultatet blir skiftande. 

Till viss del styr även lämningstypslistan vad som registreras. Alla objekt som finns 

representerande i lämningstypslistan kan hamna i FMIS. Ett krav är dock att det ska var en 

lämning, det vill säga varaktigt övergivna spår i landskapet efter människors verksamhet. 

Företeelser som fortfarande har kvar sin ursprungliga funktion registreras vanligen inte, till 

exempel en gränsmarkering i en befintlig gräns. 

Uppföljning av registreringsprocessen 
FMIS har funnits sedan 2006, men det är först under de senaste åren som 

Riksantikvarieämbetet genomfört någon systematisk uppföljning av registreringen. 

Lantmäteriet har visserligen kontollerat de uppgifter som levererats från FMIS till 

fastighetskartans databas och till fastighetsregistret. Dessa kontroller har visat på att det 

finns en del inkonsekvenser i det registrerade materialet, men fellistorna från Lantmäteriet 

har inte blivit analyserade. Det har även gjorts stickkontroller av det som registrerats, men 

27 
Olsson, Anna-Lena (red.), 2008. 

28 
30§ Skogsvårdslag (1979:429). 

http:kulturmilj�lagen.28
http:praxis.27
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inga systematiska analyser som inbegripit jämförelser med registreringsunderlagen har 

genomförts. Riksantikvarieämbetet har inte heller upprättat några scheman för automatiska 

kontroller i databasen. 

Under 2012–2013 genomförde Riksantikvarieämbetet en ännu ej rapporterad utvärdering av 

länsstyrelsernas hantering av arkeologiska utredningar enligt kulturmiljölagen. Arbetet var 

inte direkt inriktat mot FMIS, utan syftet var att hitta eventuella systemfel i länsstyrelsernas 

hantering med inriktning mot ställda krav och resultat. Utvärderingen innebar både kontroller 

byråmässigt och i fält. Ett preliminärt resultat visar att länsstyrelserna i vissa fall brister i 

både beställning och godkännande. Vissa lämningar har felaktigt blivit bedömda som 

fornlämningar och det förekommer att naturliga företeelser fått skydd enligt kulturmiljölagen. 

I andra fall var det omöjligt att avgöra vad i landskapet dokumentationen egentligen avsåg. 

Exempel på fel är att skyttevärn och gamla myrstackar bedömts som förhistoriska gravar 

och blivit registrerade som sådana i FMIS av Riksantikvarieämbetet trots att bedömningen 

är felaktig. Bilden är dock inte entydig, utan det finns utredningar som kan utgöra fullgoda 

beslutsunderlag inför en fortsatt exploateringsprocess. Resultatet visar emellertid att 

länsstyrelserna måste bli bättre beställare och det pekar även mot en generell 

kompetensbrist vad gäller att identifiera, avgränsa, dokumentera och bedöma lämningar i 

fält. 

När det gäller anmälningar finns det ingen anledning att tro att de har en högre kvalitet än 

rapporteringen från särskilda arkeologiska utredningar. Det är istället rimligt att anta att de är 

av sämre kvalitet, eftersom anmälningar aldrig blir granskade och godkända av 

länsstyrelsen och att det inte finns några specificerade kompetenskrav för att få en anmälan 

registrerad förutom att den som skickar in en anmälan ska vara en professionell arkeolog 

Under 2013 gjordes även en byråmässig uppföljning av den externa registreringen i FMIS.29 

Registreringarna var i de allra flesta fall riktiga, men det framkom att Riksantikvarieämbetet 

misslyckats med att sprida information om till exempel ändringar i praxis, rekommendationer 

för hur lämningar ska registreras, samt vilka händelser som ska användas för vilka typer av 

uppdrag, till samtliga registrerare. Det innebär att likartade lämningar och uppdrag kommit 

att registreras på olika sätt av olika registrerare. Det påverkar sällan lämningarnas lagskydd, 

men innebär ett pedagogiskt problem gentemot användarna. 

Med undantag av den registrering som sker vid Statens maritima museer. 
29 
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Dagens användning av FMIS 

FMIS har en varierad grupp användare, vilka har olika syften för att söka information och 

skiftande förkunskaper och förväntningar. Vid en användaranalys är det viktigt att undersöka 

vem som efterfrågar informationen och i vilket sammanhang och syfte den används. Vilka 

förväntningar finns på FMIS och hur väl svarar systemet mot dessa? Inom ramen för 

förstudien har det inte funnits utrymme att göra en fullständig analys, utan nedan 

presenteras arbetsgruppens uppfattning om användarna och deras behov, vilken bygger på 

en sammanställning av efterfrågade tjänster, information och andra önskemål som samlats 

in under de senaste åren. Utifrån några exempel kommer ett resonemang att föras kring hur 

väl FMIS svarar mot användarnas behov. 

Hur görs informationen tillgänglig? 
Information från FMIS är tillgänglig via flera olika vägar. Det vanligaste sättet är genom en 

webbaserad sökapplikation, men det går även att få tillgång till informationen via GIS-

anpassade datauttag och genom direktuppkoppling via WMS (WebMapService). 

Den tidiga sökapplikationen från 2003 var endast åtkomlig för professionella användare, 

men redan under utvecklingen av FMIS fanns tankar kring en mer publik tillgänglighet. En 

stötesten i sammanhanget var licenskostnaderna för Lantmäteriets kartor. Dessa behövdes 

som bakgrund för att lokalisera de registrerade lämningarna. Därför kom den första publika 

söktjänsten från 2006 att bli kartlös. Kostnadsfrågan löstes emellertid och 2008 driftsattes 

dagens Fornsök som både har en publik och en professionell nivå, båda med bland annat 

Lantmäteriers fastighetskarta som bakgrund. Via Fornsök går det att söka efter information 

genom kartan och/eller via attribut. 

Fornminnesinformationen i den publika delen är delvis begränsad. Bland annat döljs vissa 

personuppgifter, till exempel vem som ansvarat för fältarbetet. Dessutom visas inte 

geometrierna för vissa lämningstyper, vilka anses löpa risk för plundring och skadegörelse 

som exempelvis offerplatser. För att få tillgång till all information krävs inloggning, vilken 

efter ansökan kan ges till verksamma inom samhällsplanering och miljövård samt till 

forskare och studenter. En inloggad professionell användare kan även länsvis ladda hem 

data för att lägga in i egna system eller för vidare analys i GIS. Det finns ca 4000 användare 
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med personlig inloggning till Fornsök. Statistik angående antal användare av redovisas i 

bilaga 4. 

Datauttagen från FMIS är anpassade till de vanligaste GIS-programmen – ArcView och 

MapInfo. Uttagen uppdateras en gång i veckan. Förutom själva geometrierna består de av 

ett begränsat antal attributuppgifter som till exempel antikvarisk bedömning och 

lämningstyp. För varje geometri finns även en länk till aktuellt objekt i FMIS. För att kunna 

förädla uttagen vid en GIS-analys krävs kunskap kring datastrukturen. Tyvärr saknas en 

handledning för att hantera och strukturera informationen. 

Uppgifterna som görs tillgängliga via WMS är i stort de samma som i datauttagen. För att få 

tillgång till tjänsten krävs inloggning som professionell användare. Det finns dock ingen 

information på Riksantikvarieämbetets hemsida om WMS, vilket begränsar användningen. 

Det beror på att tjänsten förmedlar informationen som är dold i den publika versionen av 

Fornsök och den bör därför inte användas i offentliga sammanhang. 

Sammanhang då FMIS används 
Informationen i FMIS är uppbyggd enligt vissa strukturer och principer, vilka till viss del kan 

ledas tillbaka till Riksantikvarieämbetets nationella fornminnesinventering. Registreringarna 

är skapade av arkeologer för arkeologer och det krävs vanligen en förförståelse för att 

kunna tolka informationen. Detta kan vara effektivt i arkeologiska sammanhang, men det är 

utestängande mot många utanför den traditionella kulturmiljövården som kan uppfatta att 

informationen inte motsvarar deras förväntningar på begriplighet och att den därmed har låg 

kvalitet. Det är med andra ord sammanhanget och syftet som avgör uppgifternas kvalitet. 

Den kan mätas gentemot användarnas förväntningar eller utifrån hur uppgifterna var tänkta 

att användas vid registreringstillfället. 

Dagens användning av FMIS kan delas in i grupper utifrån sammanhang och syfte: 

• Underlag för förvaltning av fastighetsinformation 

• Underlag för Lantmäteriets hantering av grundläggande geografisk information 

• Beslutsunderlag 

• Underlag för uppföljning 

• Planeringsunderlag för arkeologiska uppdrag 

• Planeringsunderlag för markutnyttjande 

• Forskning och kunskapsuppbyggnad 

• Vidareanvändning av FMIS-information i appar 

• Övrigt 



   

 

 

              

            

    

 

            

           

                

               

        

  

       
       

           

               

              

          

     

 

           

           

        

          

           

        

 

          

          

             

              

              

           

              

              

          

             

              

        

Förstudie FMIS-processen 39 

De olika användarna inom dessa grupper presenteras i bilaga 5 tillsammans med syftet för 

användningen och vilka delmängder information som efterfrågas. Det går dock inte att 

förutse alla tänkbara användningsområden. 

Nedan förs ett resonemang kring fem av ovan nämnda sammanhang utifrån vilken 

information som efterfrågas och hur väl FMIS svarar mot behoven. Resonemangen bygger 

delvis på ISO 19113 och är ett av flera sätt att beskriva informationskvaliteten i en databas. 

Det går även att göra på ett mer systematiserat och överskådligt sätt. Ett första ej 

fullständigt försök till detta redovisas i bilaga 6. 

Exempel 1: Underlag för förvaltning av fastighetsinformation 
Enligt kulturmiljöförordningen ska Riksantikvarieämbetet leverera uppgifter om 

fornlämningar till Lantmäteriets fastighetsregister. Det är Sveriges officiella register över hur 

marken är indelad och över vem som äger vad. Det innehåller även uppgifter om särskilda 

rättigheter och skyldigheter som finns knutna till en fastighet, bland annat information om de 

lagskyddade fornlämningarna. Informationen kring dessa består av koordinater och identitet 

för vidare sökning i Fornsök. 

Riksantikvarieämbetet leverarar två gånger per år uttag från FMIS med all förändringsdata. 

Från detta extraherar Lantmäteriet uppgifterna om fornlämningarna för vidare export till 

fastighetsregistret. Delmängden information från FMIS som används är objektsidentitet, 

geometri, antikvariska bedömning, och förändringsdatum samt typ av förändring. Dessutom 

krävs att databasen är uppdaterad och innehåller all känd fornminnesinformation. Endast 

förändringar avseende fornlämningarna generar en uppdatering av fastighetsregistret. 

Den antikvariska bedömningen i FMIS speglar dock praxis för lagtillämpningen vid 

registreringstillfället. Vad som bedömts som fornlämning har successivt förändrats över 

åren. Det betyder att samtliga kända fornlämningar inte redovisas i fastighetsregistret (eller i 

FMIS). Även när det gäller geometrierna finns det problem. I FMIS utgörs dessa av punkter, 

linjer och ytor, men en punkt har inte någon utbredning. Det får konsekvenser för 

fornlämningar i fastighetsgränser. Om till exempel ett gravröse i en fastighetsgräns 

registreras som en punkt (vilket det görs enligt registreringsmanualen om det är mindre än 

20 meter i diameter) så kommer endast den ena fastigheten belastas av röset i 

fastighetsregistret. Även ett slarvigt användande av GPS vid fältdokumentationen kan leda 

till att lägesuppgifterna blir fel i FMIS och därmed också i fastighetsregistret. Ett särskilt 

problem är den information som har sitt ursprung i SjöMIS, där geometrierna kan vara 

registrerade med stora avvikelser från det verkliga läget. 
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Exempel 2: Underlag för Lantmäteriets hantering av 
grundläggande geografisk information 
Lantmäteriet ska även hantera grundläggande geografisk information. I praktiken innebär 

det bland annat att myndigheten förvaltar geografiska databaser, samt publicerar analoga 

och digitala kartor inom ramen för sin uppdragsverksamhet. Fornminnesinformation har i 

dessa sammanhang varit viktig ända sedan slutet av 1930-talet då riksdagen beslutade att 

uppgifter om fornlämningar skulle redovisas på fastighetskartan. Detta ledde till att 

Riksantikvarieämbetets nationella fornminnesinventering startade. Numera finns emellertid 

inga styrande krav att Riksantikvarieämbetet särskilt ska leverera fornminnesinformation för 

kartproduktion, men FMIS är i detta avseende anpassat för Lantmäteriets behov. 

Vid samma regelbundna uttag av förändringsdata som sker i syfte att uppdatera 

fastighetregistret finns även uppgifter som gör det möjligt för Lantmäteriet att uppdatera sin 

databas för fastighetskartan. Delmängden information från FMIS som används i detta 

sammanhang är objektsidentitet, geometri, metadata för geometri, antikvarisk bedömning, 

namn och upplysningstexter samt uppgifter kring vilken kartserie informationen 

rekommenderas redovisas på. Dessutom krävs att databasen är uppdaterad och innehåller 

all känd fornminnesinformation. För att bestämma kartsymbol krävs vidare att uppgifter om 

fornlämningens synlighet ovan mark är korrekt ifylld, samt i vissa fall lämningstyp och läge. 

Till exempel milstolpar som står på ursprungligt läge, det vill säga inte är flyttade, redovisas 

med en särskild symbol på fastighetskartan. 

Vid registreringen i FMIS har det visat sig att just de uppgifter som är relaterade till 

kartproduktionen kan bli fel, vilket kan leda till att missvisande information presenteras på 

fastighetskartan. Anledningen att just dessa fel uppmärksammats kan bero på att 

Lantmäteriet gör automatiska kontroller av informationen innan den exporteras till deras 

kartdatabas. Motsvarande automatiska kontroller görs inte på FMIS som helhet, varför andra 

typer av eventuella fel inte upptäcks, I övrigt när det gäller kartproduktionen medför 

skevheten mellan den i FMIS redovisade antikvariska bedömningen och dagens tillämpning 

av fornlämningsbegreppet att alla lämningar som idag bedöms som skyddade inte redovisas 

på kartan. Även geometriernas tillförlitlighet och det faktum att FMIS inte är uppdaterat 

medför problem i detta sammanhang. 

Lantmäteriet samordnar även arbetet med Inspire, vilket är ett EU-direktiv som regleras via 

en särskild förordning där Riksantikvarieämbetet har ett uttalat ansvar gällande de skyddade 
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fornlämningarna.30 Inom ramen för Inspire tillhandahåller Riksantikvarieämbetet avseende 

fornlämningar geometrier, metadata, data enligt specifikation, möjlighet till mappning mellan 

FMIS och Inspires struktur, visningstjänster, en viss hastighet mellan anrop och svar samt 

antikvarisk bedömning. Det behövs dock en vidareutveckling gällande specifikationen för 

data och för möjligheten till mappning mot Inspires struktur. I detta sammanhang är 

problemen med FMIS desamma som tidigare redovisats, det vill säga glappet mellan 

dagens lagtillämpning och den antikvariska bedömningen som redovisas i FMIS samt 

problemen med aktualitet och geometriernas tillförlitlighet. 

Exempel 3: Beslutsunderlag 
Informationen i FMIS används som underlag vid beslut enligt främst kulturmiljölagen, men 

även enligt Skogvårdslagen och Miljöbalken. I detta sammanhang används FMIS främst av 

länsstyrelser, Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet (när det gäller beslut om 

fyndfördelning samt inlösen och hittelön av fornfynd). 

De delmängder information som används i dessa sammanhang är främst objektsidentitet, 

geometri, lämningstyp, antikvarisk bedömning, fritexter, händelser och referenser. Dessutom 

krävs att databasen är uppdaterad och redovisar all känd fornminnesinformation. 

FMIS svarar endast delvis upp till de krav som ställs i detta sammanhang. När det gäller 

geometrierna och den antikvariska bedömningen är problemen som förknippas med dessa 

redan redovisade. Det kan dock tilläggas att den största delen geometrier i FMIS kommer 

från ett analogt material som digitaliserats och att den angivna noggrannheten därför inte 

stämmer. Detta minskar förutsättningarna för att informationen på ett effektivt sätt kan 

användas som beslutsunderlag. Fritexterna i FMIS är gjorda enligt likartade principer och är 

därför jämförbara, men eftersom en stor mängd fritexter endast finns tillgängliga som 

skannade inventeringsboksuppslag går det inte att göra sökningar i databasen. Det samma 

kan sägas gälla referenserna och händelserna, men när det gäller de senare kompliceras 

bilden av att inte alla händelser registreras i FMIS. Till exempel är beslut som rör skoglig 

föryngring eller fornvård inte tillgängliga. Det finns även händelser som finns registrerade i 

FMIS, men som inte syns i ett datauttag, Det gäller de fall då en lämning blivit delundersökt. 

Till exempel då hälften av ett gravfält grävs bort, tas geometrin för den undersökta delen 

bort från FMIS, vilket innebär att den inte finns med i datauttag. Via en historikfunktion i 

Fornsök går det visserligen att få fram den tidigare geometrin, men den fungerar inte fullt ut. 

Även om den gjorde det skulle det hjälpa föga, eftersom analysen inför ett beslut ofta görs i 

myndigheternas egna GIS-lösningar dit FMIS-information importerats. Ytterligare ett 

Förordning (2010/1770) om geografisk miljöinformation 
30 

http:fornl�mningarna.30
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problem är att FMIS inte är uppdaterat med all känd fornminnesinformation och därför krävs 

inhämtning från kompletterande källor, till exempel Skogsstyrelsens geografiska databas 

och arkeologiska rapporter. 

Många av de som använder FMIS i dessa sammanhang känner till delar av de brister som 

finns i informationen och även under vilka omständigheter den samlats in. Eftersom 

uppgifterna i FMIS till stor del bygger på ett fackspråk och tolkningen av informationen 

kräver en förförståelse, kan det i vissa fall vara svårt för Skogsstyrelsen, som befinner sig 

utanför den traditionella kulturmiljövården, att hantera uppgifterna. 

Exempel 4: Planeringsunderlag för markutnyttjande 
Uppgifterna i FMIS används även som planeringsunderlag inför markutnyttjande. Det kan 

gälla planeringen inom kommuner, av infrastruktur eller inom de areella näringarna som till 

exempel skogsbruk. Det innebär att det finns en variation av användare, till exempel 

kommunala tjänstemän, handläggare på Trafikverket, olika typer av konsulter och enskilda 

markägare. Gemensamt för dessa är att de befinner sig utanför den traditionella 

kulturmiljövården och uppgifterna från FMIS kan därför bli svåra att hantera. 

De delmängder information som används i dessa sammanhang är främst objektsidentitet, 

geometri, lämningstyp och antikvarisk bedömning och det förväntas att FMIS är uppdaterat 

och redovisar all känd fornminnesinformation. Problemen förknippat med detta har 

redovisats ovan, men det tillkommer även andra till följd av att användarna ofta saknar en 

djupare förförståelse av FMIS. Eftersom uppgifterna är skapade av arkeologer för 

arkeologer kan vissa begrepp bli svåra att förstå. För många behöver det inte vara självklart 

att en stensättning är en förhistorisk grav eller att en lägenhetsbebyggelse kan vara en 

lämning efter ett torp. Det finns också förväntningar på att geometrierna är mer exakta än 

vad de är. Eftersom uppgifterna i stort samlats in för att kunna producera kartor i skala 1:10 

000 har en noggrannhet på meter- eller decimeternivå inte varit nödvändig. 

Ytterligare ett problem är hur uppgifterna kartredovisas i Fornsök. Där presenteras alla 

geometrier med ett R oavsett om de är registrerade som fornlämningar eller inte. På 

Lantmäteriets kartor brukar emellertid ett R representera en fornlämning. Därför är det 

ganska lätt att tro att alla geometrier i Fornsök är skyddade objekt. Från vissa håll har det 

uttryckts behov av att särskilja fornlämningar från lämningar med annan antikvarisk 

bedömning, till exempel med olika färger. 
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Det finns i dessa sammanhang även behov av information som inte registrerats i FMIS. Från 

bland annat skogsbruket har det till exempel kommit önskemål om att de enskilda 

anläggningarna inom en lämning ska redovisas med egna geometrier, exempelvis gravarna 

i ett gravfält. 

Det kan också finnas en uppfattning att endast den registrerade lämningen är skyddad. Det 

stämmer dock inte. Kring varje fornlämning skyddas enligt kulturmiljölagen ett så stort 

område som behövs för att bevara fornlämningen med hänsyn till dess art och betydelse, ett 

så kallat fornlämningsområde.31 Storleken på dessa områden varierar och de finns få som är 

av länsstyrelsen fastställda och gränsbestämda. Uppgifter om fornlämningsområden finns 

inte registrerade i FMIS med undantag för ett fåtal gränsbestämda (totalt 111 stycken). I 

vissa fall finns det även förväntningar på att FMIS ska innehålla information kring vilka 

åtgärder som är tillåtna på och kring lämningen. 

Sammanfattningsvis så uppfyller inte FMIS i detta sammanhang användarnas behov av 

tydlighet, noggrannhet och aktualitet. 

Exempel 5: Forskning och kunskapsuppbyggnad 
Informationen i FMIS används som underlag vid forskning på universitet/högskolor och vid 

museer, inom hembygdsrörelsen och av privatforskare. Även om inte alla har en bakgrund 

inom arkeologi så har de ett stort intresse av arkeologi och kulturhistoria. De flesta har en 

god kännedom om FMIS, men det är få som är insatta i de kvalitetsproblem som är 

förknippade med databasen. 

Det aktuella forskningsprojektets syfte och frågeställning avgör vilka delmängder information 

som används och även vilka uppgifter de förväntas innehålla. Det kan till exempel krävas en 

större noggrannhet beträffande geometrierna vid en rumslig analys inom ett litet begränsat 

område, än vid en analys av en hel region. Ett problem i forskningssammanhang kan vara 

att de ingående anläggningarna i en lämning inte redovisas med egna geometrier. Detta 

begränsar informationsanvändbarheten. Ofta används fritexterna vid forskning, men 

eftersom de inte alltid är inskrivna är de inte sökbara. Även då de är digitaliserade går det 

inte att söka detaljerat och systematiskt, eftersom informationen saknar en ordentlig struktur 

och atomisering. Det är till exempel omöjligt att få fram alla gravrösen med en diameter över 

15 meter. Det går heller inte att enkelt få fram statistik från FMIS, och eftersom uppgifter om 

lämningarnas ålder vanligen saknas går det inte att göra analyser utifrån datering. Det 

saknas även översikter kring när och med vilken metodik olika områden inventerades. 

2 kap 2§ Kulturmiljölag (1988:950) 
31 

http:fornl�mningsomr�de.31
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Ytterligare ett problem som tidigare redovisats är hur de arkeologiska delundersökningarna 

presenteras i Fornsök och datauttag. Det finns även önskemål att via Fornsök kunna göra 

enklare GIS-analyser. 

Dessa exempel visar på svårigheten att beskriva användningen av FMIS. Det går inte att 

förutse alla sammanhang då det finns behov av fornminnesinformation och inte heller vilka 

delmängder som efterfrågas. 
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Diskussion
�

”FMIS är kulturmiljövårdens hjärta!”, utbrast en gång en överförtjust länsmuseichef. Faktum 

är att systemet har ett gott stabilt rykte och lyfts ofta fram som något positivit både inom och 

utanför Riksantikvarieämbetet. Jämfört med det tidigare analoga systemetet har hanteringen 

av fornminnesinformation blivit betydligt enklare. Uppgifternas enhetliga uppbyggnad och 

deras relativt höga pålitlighet har bidragit till en effektivare hantering av kulturmiljövärdena i 

samhället, inte minst genom den fria tillgängligheten via Fornsök. Samtidigt har denna 

tillgänglighet breddat användningen av fornminnesinformationen, vilket ställer 

Riksantikvarieämbetet inför nya utmaningar. 

På senare år har det goda ryktet successivt börjat rubbas. Många av de regelbundna 

användarna upplever alltmer att det finns problem med systemet. Det har även 

uppmärksammats i regeringens proposition Kulturmiljöns mångfald (2012/13:96), nedan 

kallad kulturmiljöpropositionen, och i kulturmiljöutredningens betänkande som föranledde 

propositionen.32 Regeringen menar därför att Riksantikvarieämbetet bör stärka arbetet med 

att utveckla och kvalitetssäkra den fornminnesinformation som myndigheten förvaltar. 

Informationen bör bli tydlig och aktuell, så att den enskilde kan fullgöra sitt ansvar genom att 

det klart framgår vilka lämningar som är skyddade. 

Styrning 
Det finns inget tydligt uppdrag från regeringen att Riksantikvarieämbetet ska förvalta ett 

särskilt informationssystem för forn- och kulturlämningar. Enligt kulturmiljöpropositionen bör 

därför Riksantikvarieämbetets instruktion förtydligas så att det framgår att myndigheten ska 

utveckla nödvändiga register inom sitt verksamhetsområde. Frågan är om det skulle öka 

förutsättningarna för att nå regeringens mål med att den digitala informationen ska vara 

aktuell, tydlig och tillgänglig? Det skulle förmodligen innebära att Riksantikvarieämbetets 

långsiktiga arbete med digital fornminnesinformation skulle få en högre prioritet än under de 

senaste åren. Frågorna har redan fått ökad fokus, vilket denna förstudie är ett bevis på. Till 

detta kommer att regleringsbrevet för 2014 fastslår att Riksantikvarieämbetets ska arbeta 

särskilt med digital fornminnesinformation och att medel från kulturmiljövårdsanslaget får 

användas till detta.33 

32 
Kulturmiljöarbete i en ny tid, SOU 2012:37 

33 
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Riksantikvarieämbetet. Ku2013/1914/KA, 

Ku2013/2461/RFS 

http:detta.33
http:propositionen.32
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Ett problem är att all känd fornminnesinformation inte registreras i FMIS och att


Riksantikvarieämbetet inte har några verktyg att kräva in uppgifterna. I dagsläget är det


endast via föreskrifterna för uppdragsarkeologin34 samt vid fördelningen av


kulturmiljövårdsanslaget som villkor sätts att resultaten ska rapporteras till


Riksantikvarieämbetet. Gällande fornminnesinformation som genereras i andra


sammanhang är det endast den goda viljan hos den som samlat in uppgifterna som avgör


om de når FMIS.


Ett förtydligande av Riksantikvarieämbetets instruktion skulle förmodligen inte direkt


innebära att fler fornminnesuppgifter skulle nå FMIS och det skulle därför inte öka


förutsättningarna för att all känd information lätt blir tillgänglig för den enskilde. Det är även


svårt att via föreskrifter eller allmänna råd tvinga fram en inrapportering, eftersom dessa inte


kan gå utanför själva lagtexten och en ansenlig mängd fornminnesinformation skapas


utanför direkta myndighetsbeslut. En framkomlig väg är dock att utreda möjligheten av ett


förtydligande av Kulturmiljöförordningen (1988:1188) genom ett tillägg om att


länsstyrelserna ska underrätta Riksantikvarieämbetet om sådan fornminnesinformation som


ännu inte är införd i FMIS (eller motsvarande system). Eventuellt skulle detta även gälla


länsmuseer och andra myndigheter, till exempel kommuner och Skogsstyrelsen. Mycket


fornminnesinformation skapas emellertid utanför myndigheternas kontroll och kännedom, till


exempel vid kulturhistoriska utredningar. Det kan vara svårt att via en förordning komma till


rätta med denna del av problemet. Den enda framkomliga väg bör i detta sammanhang bli


att Riksantikvarieämbetet arbetar särskilt med att öka viljan att rapportera in till FMIS.


Vilken information?

I FMIS registreras endast en delmängd uppgifter av all den fornminnesinformation som når


Riksantikvarieämbetet. Själva registreringen görs på ett relativt enhetligt sätt och därför


skiljer sig inte dokumentationen av en förhistorisk gravhög från ett skyttevärn från 1920-talet.


Både enhetligheten och bredden på lämningstyper är en styrka med FMIS. Samtidigt måste


detta problematiseras.


Hur relaterar registreringarna och i förlängningen hela FMIS med regeringens mål för det


statliga kulturmiljöarbetet, där det talas om mångfald, delaktighet och ett inkluderande


samhälle? Vilken historia berättas genom FMIS? Registreras lämningar som vittnar om


fattigdom, förtryck och pluralism? De flesta som arbetar med FMIS skulle svara ja på detta


och det stämmer att uppgifterna kan tolkas spegla ett mer mångfacetterat och komplext


Föreskrifter om ändring i Riksantikvarieämbetets föreskrifter (KRFS 2007:2) och allmänna råd 
avseende verkställigheten av 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950). KRFS 2013:3. 

34 
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samhälle än vad som till exempel vid en första anblick tycks förmedlas via de skyddade 

byggnadsminnena. Men frågan måste lyftas och diskuteras vidare. En registrerad lämning 

kan förenklat ses som ett ord eller en bokstav i en berättelse, vilken sedan kan användas i 

oväntade sammanhang. Förekomst av vissa typer av fornlämningar har till exempel används 

som argument i tvister kring renbetesrätt. Därför är frågan kring vilka lämningar som 

registreras viktig. 

I FMIS finns information om ett bredare spektrum lämningar än de som skyddas enligt 

kulturmiljölagen. Detta har flera orsaker. En förklaring är att vissa oskyddade lämningar 

redovisas på Lantmäteriets fastighetskarta, till exempel sentida bebyggelselämningar. 

Ytterligare en anledning ligger i fornlämningsbegreppets utveckling, där vetskapen om att 

tillämpningen ständigt förändrats medfört att lämningar som för stunden inte varit skyddade 

tagits med. Även det faktum att vissa lämningstyper skyddas selektivt påverkar 

registreringen, till exempel är förlisningsdatumet avgörande för om en fartygslämning 

automatiskt skyddas eller inte. För att inte skapa förvirring måste dock även de yngre vraken 

registreras. En förklaring finns också i de senaste årens breddning av FMIS användning, 

främst att Skogsstyrelsen i samband med skogsbruksärenden numera använder FMIS för 

att besluta om hänsyn till kulturmiljöer som inte är skyddade som fornlämningar. Det finns 

dock ingen tydlig hållning kring vilka lämningar som kan och ska registreras i FMIS, vilket 

bidrar till en viss osäkerhet hos både registrerare och användare. 

Starkt styrande kring vilka mänskliga spår i landskapet som registreras i FMIS är 

lämningstypslistan. Den första versionen togs fram i samverkan med kulturmiljövården och 

forskningen vid utvecklingen av FMIS. Från vissa håll har det kommit kritik att 

lämningstypslistan är alltför styrande och svår att justera. Den tvingar in företeelser i 

landskapet i begrepp där de egentligen inte passar, vilket försvårar den kulturhistoriska 

tolkningen av landskapet. Dessutom går det inte alltid att utifrån lämningstyp avgöra om en 

lämning är skyddad enligt kulturmiljölagen. Till exempel är inte lämningstypen Fossil åker 

per automatik fornlämning, utan det beror på flera ytterligare variabler som till exempel form 

och storlek.35 Utvecklingen av lämningstypslistan är numera en del av 

Riksantikvarieämbetets arbete med att ta fram vägledningar för tillämpningen av 

kulturmiljölagen (se nedan). 

Informationen i FMIS kan förenklat liknas vid fotografier av forn- och kulturlämningar. Det 

som anses viktigt är en nulägesbeskrivning, det vill säga hur lämningen och platsen ser ut 

idag och ambitionen är att dokumentationen ska vara så värderingsfri som möjligt. Den 

delmängd information som registreras är därför sparsmakad och består i stort av en 

Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning. Version 4.0. 2014. 
35 

http:storlek.35
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redogörelse av lämningens position/utbredning, form, storlek och konstruktion samt i bästa 

fall en beskrivning av topografin och växtligheten. Dessutom görs en antikvarisk bedömning 

och en rekommendation om och hur lämningen ska redovisas på Lantmäteriets kartor. Den 

begränsade mängden information tillsammans med den fasta strukturen kan i vissa 

sammanhang försvåra användningen av uppgifterna. Nomenklaturen i FMIS utgörs av ett 

fackspråk som bygger på de begrepp som användes i det analoga fornminnesregistret. 

Särskilda ord som exakt och koncentrerat beskriver olika företeelser underlättar 

kommunikationen mellan specialister, men det kan uppfattas som ren gallimatias för 

utomstående. Därför uppstår problem när fackspråket i FMIS ska läsas och förstås utanför 

den ursprungliga målgruppen. 

FMIS är uppbyggt för att hantera resultat från inventeringar, det vill säga verksamhet som 

innebär att okulärt identifiera, avgränsa och dokumentera forn- och kulturlämningar i 

landskapet. Arkeologisk information skapas emellertid även i samband med utgrävningar. 

Mängden data är i dessa fall ofta betydligt mer omfattande och FMIS struktur och 

begreppsmodell kan inte hantera denna informationsmängd. Till exempel täcker inte 

lämningstypslistan alla typer av anläggningar som kan påträffas vid en undersökning. Vad 

som blir registrerat i FMIS är i princip en kort sammanfattning av resultatet tillsammans med 

en referens till undersökningsrapporten som ibland kompletteras med en länk. I praktiken 

innebär det att informationen i FMIS gällande undersökningar i många sammanhang är helt 

otillräcklig. Till exempel vid samhällsplanering och forskning krävs ofta tillgång till all känd 

information. Även det faktum att delundersökta delar av en fornlämning inte geografiskt 

redovisas förstärker problemet ytterligare. 

FMIS innehåller information om historiska företeelser i landskapet. Samtidigt är systemet 

paradoxalt nog historielöst i den mening att inga händelser som inte direkt påverkar 

utseendet eller beskrivningen av en lämning registreras. Det har sin bakgrund i att 

informationen i FMIS främst utgår från hur lämningen och platsen ser ut idag. Därför finns till 

exempel inga länsstyrelsebeslut tillgängliga via FMIS. Undantaget utgörs av 

uppdragsarkeologin, men då är resultatet av fältarbetet det primära och endast en 

hänvisning/referens till beslutet görs, men det går inte att skapa en länk till exempelvis 

länsstyrelsens diariesystem. Ett beslut om uppdragsarkeologi som inte innebär att ny 

lämningsinformation genereras blir inte registrerat. Inte heller är själva 

undersökningsområdet redovisat, utan endast de påträffade lämningarna. Detta har 

resulterat i att länsstyrelsen i enstaka fall fattat beslut om arkeologisk utredning inom 

områden som redan varit föremål för utredning eller att samma gatsträckning i en stad med 

medeltida kulturlager blivit utsatt för flera arkeologiska förundersökningar (schaktkontroller). 
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FMIS kan därför inte fullt ut fungera som ett beslutsunderlag, utan ofta krävs komplettering 

från andra källor, till exempel länsstyrelsernas diariesystem. 

Ett problem i sammanhanget är att det finns fler kända lämningar än vad som redovisas i 

FMIS. Det beror på delvis på den långa handläggningstiden vid Riksantikvarieämbetet för 

ärenden gällande uppdatering av FMIS (se nedan), men även på att vissa uppgifter aldrig 

når myndigheten, utan registreras i andra analoga eller digitala register vid till exempel 

Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen. Detta komplicerar hanteringen av fornminnesinformation 

i samhället och tvingar användaren att söka hos flera aktörer. 

Vid registeringen i FMIS görs, förutom att bestämma lämningstyp, ingen kulturhistorisk 

tolkning av lämningen och den sätts inte i något rumslig sammanhang. Ofta dateras den inte 

heller. Denna frånvaro av tolkningar kan vara en fördel. Den historiska kunskapen är 

föränderlig och ett mer tolkande FMIS skulle kunna låsa användaren i en förståelse eller en 

berättelse. Samtidigt krävs en helhetsyn för planeringen och förvaltningen av landskapet. 

Det kan vara svårt för en icke-specialist att sätta in en enskild lämning i ett kulturhistoriskt 

sammanhang. Eftersom många som använder FMIS verkar utanför den traditionella 

kulturmiljösektorn, kan detta leda till att kulturhistoriska värden inte blir beaktade i samband 

med förändringar i landskapet, till exempel vid skogsbruk. Just den praktiska hanteringen av 

enskilda objekt i förhållande till behovet av en helhetsyn var ett dilemma redan i det analoga 

fornminnesregistret. FMIS tänktes bli ett sätt att lösa problemet genom att datauttagen skulle 

skapa bättre förutsättningar att göra fördjupade rumsliga analyser och sammanställningar. 

Det är dock oklart om några sådana har gjorts i nämnvärd omfattning. En försvårande 

omständighet är att ett analysarbete kräver mycket goda kunskaper i både GIS och FMIS. 

Registreringen av geometrier i FMIS styrs i stort av Lantmäteriets behov av kulturhistorisk 

information för produktion av fastighetskartan vanligen i skala 1:10 000, 1:12 500 eller 1:20 

000. Detta påverkar den geometriska noggrannheten och valet av geometrityp (punkt, linje 

eller yta). Det finns dock problem med detta. Punkter och linjer har som tidigare nämnts 

ingen area och visas alltid med samma storlek oberoende zoomning i GIS-program eller 

Fornsök. Vid stark inzooming innebär att punkten täcker blott en ringa del av lämningens 

utbredning. Dessutom finns det problem med punktobjekt som ligger på en fastighetsgräns, 

de hamnar antingen på ena eller andra sidan gränsen. Även skalan vid fältfångst och 

registrering är ett problem, eftersom många användare kräver en större noggrannhet, till 

exempel vid skogsavverkning eller kommunal planering. Det finns idag tekniska möjligheter 

att för stora delar av landet att få en positionsbestämning ner på decimetern (DGPS). 
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Riksantikvarieämbetet behöver med andra ord förtydliga vilken fornminnesinformation som 

myndigheten ska förvalta. Detta behöver göras utifrån både myndighetens uppdrag och 

samhällets behov. Vilka lämningar ska registreras? Vilka delmängder information ska tas 

med och vilken noggrannhet/kvalitet ska krävas? Vilka behov ska uppgifterna tillgodose? 

Eftersom Riksantikvarieämbetet är en statlig nationell myndighet måste även frågan kring 

vilken historia som förmedlas via den förvaltade informationen analyseras. På ett plan utgör 

FMIS den officiella bilden kring vilka historiska företeelser i landskapet som anses 

värdefulla. Vems historia berättas egentligen? 

Leverans och registrering 
Runt om i landet finns en mängd företag, museer, myndigheter och organisationer som 

rapporterar in uppgifter till Riksantikvarieämbetet för registrering i FMIS. Informationen 

skapas i olika sammanhang som har sin bakgrund i olika processer i samhället. Det kan 

vara direkta ingrepp i landskapet som anläggandet av en vindkraftspark eller det kan handla 

om ett behov från samhället av generella kunskapsunderlag för forskning och planering. Det 

kan också röra sig om mer slumpartade fynd av lämningar. Det har tidigare påtalats att all 

känd fornminnesinformation inte når FMIS, men hur är de uppgifter som registreras. 

Sammanhanget vid fältfångsten avgör vilka krav som ställs på den som levererar 

information till FMIS. Hårdast är kraven i samband med att Riksantikvarieämbetet fördelar 

kulturmiljövårdsanslaget, där det i beslutet framgår att resultatet från verksamhet som 

genererar ny eller förändrad fornminnesinformation ska godkännas av en FMIS-granskare. 

När det gäller uppgifter som produceras i samband med arkeologiska undersökningar enligt 

kulturmiljölagen, så bestäms ramarna av länsstyrelsen, vilken också ska godkänna 

resultatet innan leverans till Riksantikvarieämbetet för registrering i FMIS. 

Fornminnesinformation produceras även i andra sammanhang. I dessa fall krävs endast att 

den som levererar uppgifter till FMIS är professionell arkeolog. Detta innebär att nålsögat 

som måste passeras för att få information registrerad varierar i storlek, vilket får 

konsekvenser. 

Tillförlitligheten på de uppgifter som registreras är avhängig komptensen hos den som utför 

fältarbetet. Eftersom det ställs olika krav blir därför kvaliteten varierad. Detta har bland annat 

uppmärksammats i den utvärdering av arkeologiska utredningar enligt kulturmiljölagen som 

Riksantikvarieämbetet för närvarande genomför. Konsekvensen av detta blir att det inte går 

att lita på informationen i FMIS, bland annat genom att företeelser felaktigt kan registreras 

som fornlämningar, vilket riskerar att drabba både tredje man och statsförvaltningen med 

administrativa flaskhalsar och oskäliga kostnader. Den bristande tillförlitligheten leder även 

till att regeringens mål gällande fornminnesinformationens tydlighet inte kan uppnås. De 
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varierande kraven kan också vara förvirrande för den enskilde fältarkeologen. Det kan vara 

svårt att förstå och förklara varför det i vissa sammanhang går att leverera uppgifter till 

FMIS, medan det i andra fall inte är möjligt. 

Riksantikvarieämbetet utbildar och godkänner granskare för FMIS, det vill säga de som kan 

leverera fornminnesinformation i samband med uppdrag som finansieras av 

kulturmiljövårdsanalaget. Att vara godkänd granskare uppfattas dock som en stor fördel i 

andra sammanhang, till exempel vid arkeologiska utredningar enligt kulturmiljölagen eller då 

kommuner anlitar konsulter för att ta fram kulturhistoriska översikter genom inventeringar. 

Processen för att bli granskare är emellertid inte formaliserad och inte heller fullt ut 

tydliggjord, vilket leder till att Riksantikvarieämbetets hantering av processen kan upplevas 

som godtycklig och ge vissa aktörer en konkurrensfördel. 

Granskare som genomför uppdrag vilka finansieras med kulturmiljövårdsanslaget ska själva 

registrera fornminnesinformationen i FMIS. Även detta är en kompetens som anses vara 

fördelaktig i andra sammanhang, till exempel vid kulturhistoriska utredningar. 

Riksantikvarieämbetet utbildar och godkänner registrerare och processen kan sägas vara en 

fortsättning av processen för att bli godkänd granskare. Även när det gäller denna utbildning 

finns det otydligheter, till exempel görs inga överenskommelser som reglerar i vilka 

sammanhang det är tillåtet att externt registrera i FMIS. 

För att olika registreringar ska kunna jämföras och vägas mot varandra ska FMIS-

registreringen göras likartat enligt särskilda instruktioner. Trots detta finns det variationer. 

Det har till exempel förekommit att två granskare under samma fältsäsong gjort helt skilda 

bedömningar när det gäller lagskyddet av en och samma lämning. Ett särskilt bekymmer i 

sammanhanget är den registrering som genomförs vid Statens maritima museer, där 

gällande registreringspraxis inte tycks följas. Dessa problem medför att informationen i FMIS 

inte blir tillförlitlig. En orsak till detta är att Riksantikvarieämbetet inte genomför någon 

systematisk uppföljning och utvärdering av granskningen/registreringen samt att 

överenskommelsen mellan Riksantikvarieämbetet och Statens maritima museer är otydlig 

eller eventuellt inte följs. Har någon väl blivit godkänd har myndigheten inga fastställda 

verktyg att reglera verksamheten. 

Riksantikvarieämbetet eller den som myndigheten godkänt som granskare beslutar om en 

enskild lämning ska registreras som fornlämning i FMIS. Informationen levereras sedan till 

Lantmäteriets planregister och den används även som underlag för deras kartproduktion. 

Uppgifterna är också allmänt tillgängliga via Fornsök. Den reella tillämpningen av 

lagstiftningen ligger emellertid hos länsstyrelsen och de kan göra en annan antikvarisk 



   

 

 

              

            

            

                  

             

            

            

            

          

       

 

         

            

             

                

                

            

           

            

           

              

           

     

 

                

                

           

            

              

             

                 

                 

     

 

                                                           
                

     
          

Förstudie FMIS-processen 52 

bedömning än vad som framgår i FMIS, men de använder ofta FMIS som vägledning. Därför 

har frågan väckts om registreringen kan ses som myndighetsutövning. En intern utredning 

vid Riksantikvarieämbetet fastslår dock att skyddet av en lämning bestäms av lagstiftningen 

och inte av hur den blivit registrerad i FMIS.36 Det finns alltså inga juridiska hinder för att det 

kan uppstå en skillnad mellan lagtillämpning och registrering, men det kan bli förvirrande 

och otydligt för den enskilde. Eftersom uppgifterna i FMIS även används av länsstyrelsen 

som vägledning kan det också tolkas som att Riksantikvarieämbetet bestämmer hur en 

enskild lämning ska bedömas. Detta kan uppfattas strida mot regeringsformen, enligt vilken 

ingen förvaltningsmyndighet får bestämma hur en annan förvaltningsmyndighet hanterar ett 

enskilt ärende som rör tillämpning av lag.37 

I kulturmiljöpropositionen framgår att regeringen menar att den tillgängliga 

fornminnesinformationen ska vara aktuell för att öka förutsättningarna för att bevara och 

utveckla kulturarvet. Som visats tidigare i rapporten nås idag inte denna målsättning. Det 

kan ta från några dagar upp till flera år från det att informationen är känd av 

kulturmiljövården till dess att den är tillgänglig i FMIS. När det gäller det externa arbetet görs 

ofta själva registreringen av resultatet från fältsäsongen under vinterhalvåret. Det beror på 

att själva fältarbetet prioriteras under barmarksperioden. När det gäller registreringen vid 

Riksantikvarieämbetet avsätts inte tillräckligt med resurser för att hantera alla ärenden som 

föranleder förändringar i FMIS. För närvarande ligger handläggningstiden för de högst 

prioriterade ärendena på 6-7 månader, men den förväntas öka till följd av den förändrade 

lagstiftningen (se nedan), bland annat genom att fler rättelser gällande antikvarisk 

bedömning inkommer till Riksantikvarieämbetet. 

Eftersom FMIS inte är aktuellt måste den som vill veta vilka kända lämningar som finns inom 

ett område gå till flera källor för att få en helhetsbild, till exempel genom att läsa 

arkeologiska rapporter och tala med fältverksamma arkeologer. Inaktualiteten kan även leda 

till att oregistrerade lämningar blir förstörda, vilket förutom att en eventuell värdefull 

kulturmiljö ödeläggs, kan resultera i juridiska problem. När ska en fornlämning anses vara så 

känd att en förstörelse eller skadegörelse bör straffas med böter eller fängelse? Dessutom 

finns i FMIS uppgifter som är obsoleta genom att det inte alltid framgår att en lämning är 

borttagen, utan det ser ut som de fortfarande finns kvar. Detta kan leda till att onödig hänsyn 

tas vid åtgärder i landskapet. 

36 
Rättsutredning gällande huruvida de registreringar som RAÄ och andra gör i FMIS är att betrakta 

som myndighetsutövning eller inte. 2012. 
37 

12 kap. 2§ Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 
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Riksantikvarieämbetet behöver med andra ord förtydliga arbetssätt, roller och processer 

kring registreringen i FMIS. Vilka krav ska ställas på de som levererar information till FMIS? 

Vilken roll ska länsstyrelsen ha när det gäller den registrerade antikvariska bedömningen? 

När det gäller processerna för att bli granskare och registrerare krävs bland annat 

klargöranden bland annat kring kraven för att bli antagen till utbildningarna samt 

fastställande av regler kring hur många gånger en underkänd person har rätt till att bli 

prövad eller utbildad på nytt och utreda giltighetstiden av ett godkännande. Även 

möjligheten till att teckna överenskommelser/avtal med externa registrerare måste utredas 

samt hur myndigheten ska hantera eventuell avstängning av person som missköter 

registreringen. Vidare måste ett system för uppföljning och utvärdering av granskningen/ 

registreringen tas fram som innefattar kontroller i såväl databas som fält. Dessutom måste 

överenskommelsen gällande registrering mellan Riksantikvarieämbetet och Statens 

maritima museer ses över. 

Informationen i befintlig databas 
I kulturmiljöpropositionen framhålls vikten av att fornminnesinformationen är så tydlig att det 

finns förutsättningar för den enskilde att fullgöra sitt ansvar. Det ska klart framgå vilka 

lämningar som är skyddade. I dag saknas dock en överenstämmelse mellan uppgifterna i 

FMIS och lagtillämpningen, vilket innebär att en lämning kan bedömas som fornlämning av 

länsstyrelsen trots att den inte är registrerad som sådan i FMIS. Det beror på att de digitala 

uppgifterna speglar tillämpningspraxis vid registreringstillfället och praxis har kontinuerligt 

förändrats över åren. Det är därför svårt att utifrån FMIS avgöra om en lämning är skyddad 

eller inte. 

I FMIS finns registreringar från 1940-talet och framåt. Det betyder att det finns en mängd 

objekt som utifrån dagens praxis har en felaktig antikvarisk bedömning. Problemet har blivit 

tydligare och mer akut i samband med att lagstiftningen gällande fornlämningar förändras 

den 1 januari 2014. Den syftade till att öka tydligheten och förutsägbarheten kring vilka 

lämningar som skyddas genom att ett ålderskriterium infördes som innebär att en lämning 

måste antas vara tillkommen före än 1850 för att bedömas som fornlämning. Dessutom 

måste även de tre kriterierna som gällde tidigare vara uppfyllda, det vill säga att lämningen 

ska vara ett resultat av människors verksamhet under forna tider, tillkommit genom äldre 

tiders bruk och är varaktigt övergiven. Lämningar som uppfyller de tre kriterierna, men som 

är yngre än 1850 kan skyddas genom ett särskilt länsstyrelsebeslut om 

fornlämningsförklaring. Regeringen bedömde att den förändrade lagstiftningen inte skulle 

innebära att antalet fornlämningar skulle öka. För att få en över landet likartad tillämpning av 

fornlämningsbegreppet fick Riksantikvarieämbetet även föreskriftsrätt för hela den del av 

lagstiftningen som gäller fornlämningar och fornfynd. På grund av att föreskriftsrätten 
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beslutats av regeringen och inte av riksdagen kan dock myndigheten inte ta fram bindande 

föreskrifter gällande tillämpningen av fornlämningsbegreppet på lämningstypsnivå, utan 

endast vägledningar. Det beror på att straffet för att skada eller förstöra en fornlämning kan 

leda till fängelse. 

Förändringarna har inneburit att klyftan mellan informationen i FMIS och lagtillämpningen 

har blivit tydligare. Totalt uppskattas över 350 000 objekt i FMIS ha utifrån dagens praxis en 

osäker antikvarisk bedömning. Problemet förstärks av att det är svårt utifrån den 

registrerade informationen att avgöra om en lämning är äldre eller yngre än 1850 och 

osäkerheten kring vilka lämningar som är skyddade har ökat. Därför har antalet ärenden 

stigit lavinartat vid vissa länsstyrelser. Bland annat har Skogsstyrelsen svårt att avgöra den 

antikvariska bedömningen och skickar i vissa delar av landet in samtliga ärenden som berör 

någon typ av lämning. En byråmässig genomgång av de aktuella objekten i FMIS följt av en 

maskinell uppdatering av databasen uppskattas grovt ta 20-25 årsverken. Till detta kan 

krävas ytterligare resurser för arkivstudier och eventuella fältkontroller. 

Den obsoleta antikvariska bedömningen i FMIS får även andra konsekvenser genom att 

redovisningen av skyddade lämningar i Fornsök, fastighetsregistret och på Lantmäteriers 

kartor blir ofullständig. Det kan till exempel resultera i att nödvändig hänsyn till kulturmiljön 

inte tas vid ingrepp i landskapet och att fornlämningar därför blir förstörda eller till att 

fastigheter blir felvärderade i samband med försäljning, eftersom förekomst av fornlämningar 

kan påverka marknadspriset. Det blir även förvirrande för den enskilde då länsstyrelsen gör 

en annan bedömning av en enskild lämning än vad som framgår i FMIS. Det är med andra 

ord mycket svårt att veta vad som gäller. 

Som tidigare visats kommer den största delen av fornminnesinformationen från det analoga 

fornminnesregistret vars uppgifter digitaliserats och sedan konverterats till FMIS. Detta har 

lett till problem. När det till exempel gäller noggrannheten för geometrierna kan den vara 

sämre än vad som tydligt framgår i FMIS. Användaren får därför en ofullständig uppfattning 

om var lämningarna ligger, vilket kan resultera i oavsiktlig förstörelse och till att hänsyn visas 

till platser utan lämningar. Problemet blir särskilt tydligt för registreringar i anslutning till 

fastighetsgränser, där geometrierna kan ha hamnat på fel sida gränsen. 

För de konverterade attributuppgifterna finns det problem som beror på att dessa inte helt 

kunde översättas till den nya begreppsmodellen. Det gör det svårt att söka i informationen 

och att göra sammanställningar. Problemet förstärks av att alla uppgifter inte 

kvalitetssäkrades inför konverteringen. Vidare är fritexterna ofta inte sökbara, eftersom 

dessa vanligen endast finns tillgängliga som skannade inventeringsboksuppslag vilka 
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kopplats till aktuellt objekt i FMIS. I de fall attributuppgifterna är helt digitalt tillgängliga, 

medför avsaknaden av en ordentlig struktur att både sökbarhet och återanvändning 

försvåras. Konsekvensen av allt detta blir att användaren måste förstå strukturen i både 

FMIS och fornminnesregistret för att kunna tolka informationen, vilket rimmar illa med 

regeringens ambition att informationen ska vara tydlig. 

En förutsättning för att bevara och utveckla kulturarvet är att det är känt, men som tidigare 

visats är inte all känd fornminnesinformation registrerad i FMIS. Det handlar både om 

uppgifter som endast finns i externa källor och sådant som på grund av långa 

handläggningstider inte blivit registrerat. Till detta kommer att landet är ojämnt 

fornminnesinventerat, vilket resulterat i att det mellan olika områden finns ett varierande 

besluts- och kunskapsunderlag. Detta leder med största sannolikhet till att en mängd 

fornlämningar förstörs till följd av okunskap. 

I lagstiftningen finns emellertid verktyg för att ta reda på om okända fornlämningar berörs av 

ett ingrepp i terrängen. En markägare som planerar en åtgärd eller förändring i landskapet 

bör i god tid kontrollera om några fornlämningar kommer att påverkas genom att kontakta 

länsstyrelsen. I detta sammanhang är uppgifterna i FMIS av stor betydelse både för 

markägare och för myndighet. Misstänker länsstyrelsen att det kan finns okända 

fornlämningar inom det aktuella området kan de besluta om en arkeologisk utredning enligt 

kulturmiljölagen. Detta är dock inte möjligt om ärendet gäller pågående markanvändning. Ett 

exempel på pågående markanvändning är skogsföryngring. I dessa fall sker 

länsstyrelsernas hantering utifrån de uppgifter som finns registrerade i FMIS. Det innebär 

med mycket stor sannolikhet att en mängd fornlämningar blir förstörda i samband med 

skogsbruk inom de områden som är undermåligt inventerade, främst i Norrlands inland. 

Även om både kända och okända fornlämningar skyddas enligt kulturmiljölagen, är det i 

praktiken endast de som är registrerade i FMIS som kan hanteras inom lagtillämpningen. 

Eftersom registreringspraxis förändrats över åren kan en viss typ av lämning ha blivit 

registrerad som fornlämning i ett län, medan den i ett annat inte alls tagits med. 

Konsekvensen av detta är att en markägare blir tvungen att visa hänsyn till följd av när 

inventeringen skedde. Detta påverkar också behovet av kompletterande arkeologiska 

utredningar enligt kulturmiljölagen. Det betyder att de arkeologiska merkostnader ett företag 

kan tvingas bekosta kan vara en följd av hur staten valt att rikta sina inventeringsinsatser. 

Allt detta kan upplevas som orättvist. Ytterligare en följd av den varierade täckningsgraden i 

FMIS är att förutsättningarna skiftar till att förstå historiska förlopp och skeenden. 
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Riksantikvarieämbetet behöver med andra ord ta fram en åtgärdsplan för att hantera de 

problem som är förknippade med den befintliga informationen i FMIS. En förstudie bör 

genomföras kring vad, varför och hur delmängder information kan kvalitetshöjas. Ett särskilt 

problem i sammanhanget är den antikvariska bedömningen i FMIS som inte speglar 

rådande tillämpning av kulturmiljölagen, vilket försvårar för enskilda och andra att fullgöra 

ansvaret för kulturmiljön. Vidare bör myndigheten verka för att skapa en jämnare 

täckningsgrad genom att i samverkan med länsstyrelserna diskutera förutsättningarna för 

långsiktig fornminnesinventering. 

Användning och presentation 
Uppgifterna i FMIS görs tillgängliga via söktjänsten Fornsök där det finns möjlighet både att 

titta på informationen och göra datauttag för vidare analys. Det går även att få tillgång till 

uppgifterna via WMS. 

Det är lätt att tolka FMIS och Fornsök som ett slags sanning över skyddade lämningar. 

Diskussionen ovan har dock visat att så inte är fallet. De uppgifter som presenteras i 

Fornsök kan aldrig ha en högre kvalitet än den ursprungliga informationen i databasen. Det 

innebär att problemen gällande till exempel antikvarisk bedömning och fackspråk påverkar 

användningen och förståelsen av Fornsök. Ytterligare ett problem hänger samman med 

själva applikationen, där det bland annat inte går att tända och släcka olika skikt eller 

delmängder information. Det saknas till exempel möjlighet att visa endast de skyddade 

fornlämningarna, något som skulle öka tydligheten och skapa förutsättningar för den 

enskilde att ta ansvar för kulturmiljön. Det krävs också tydliga hjälptexter som både förklarar 

informationen, dess tillkomst och kvalitet samt det regelverk som hanterar olika typer av 

lämningar. Idag saknas till exempel information om det skyddsområde som finns kring varje 

fornlämning, så kallat fornlämningsområde, eller uppgifter om annan lagstiftning av 

betydelse som Skogsvårdslagen och Miljöbalken. Riksantikvarieämbetet bör därför se över 

möjligheten att på kort sikt underlätta användningen av Fornsök genom att bland annat 

publicera framtagna hjälpdokument. 

Ett stort problem i detta sammanhang är att Riksantikvarieämbetet inte gjort någon 

intressent- och behovsanalys kring användningen av uppgifterna i FMIS. I vilka 

sammanhang och av vem används informationen? Vilka behov förväntas FMIS tillgodose i 

ett längre perspektiv? Innan någon långsiktig utveckling kan ske av systemet måste dessa 

och flera andra frågor gällande FMIS och fornminnesinformationen i stort besvaras. 

För att sammanfatta diskussionen måste Riksantikvarieämbetet arbeta både långsiktigt och 

kortsiktigt med att kvalitetssäkra och underlätta användandet av databasen samt förtydliga 
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roller och ansvar gällande processen. Sist, men inte minst, måste myndigheten utreda syftet 

med den fornminnesinformation som staten ska förvalta. Detta måste ske utifrån ett 

användarperspektiv. Vilka behov av fornminnesinformation finns i samhället och var börjar 

och slutar statens ansvar? 
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1.	�Projektets inriktning 
1.1.	�Syfte 

Denna förstudie är en problemanalys. Syftet är att analysera problemen rörande informationen i och


processer kring FMIS och ge en tydlig bild av bristerna och vad som krävs för att komma till rätta med


dem.


Resultatet ska användas som underlag för:


• Inriktningsdirektiv 2014 

• Projekt och verksamhetsplanering 2014-2019 

• Diskussioner med departementet om instruktion och uppdrag. 

1.2.	�Bakgrund 

Enligt inriktningsdirektivet för 2013 ska Samhällsavdelningen och Informationsavdelningen i samverkan 

utveckla processen för FMIS baserat på idag gällande lagstiftning. Sedan inriktningsdirektivet skrevs har 

propositionen ”Kulturmiljöns mångfald” lagts och Informationsavdelningen har fått i uppgift att ta fram en 

vision och handlingsplan ”nya ”digitala arkeologisk processer”, DAP baserat bland annat på en förstudie 

gjord i samverkan med länsstyrelserna. 

Under 2012 anordnade avdelningarna tillsammans ett antal interna workshops, där bland annat 

diskuterades syftet med FMIS, informationens rättsliga verkan och processen kring externa registrerare. 

Bakgrunden var den oklarhet som finns angående vissa delar av FMIS. Under 2012-2013 genomför även 

Samhällsavdelningen en utvärdering av länsstyrelsernas hantering av särskilda arkeologiska utredningar. 

I mars överlämnades propositionen Kulturmiljöns mångfald (2012/13:96) till riksdagen, där regeringen 

bland annat ger förslag till ändringar i lag (1988:950) om kulturminnen m.m. Förslagen tar sin 

utgångspunkt i kulturmiljöutredningens betänkande Kulturmiljöarbete i en ny tid från 2012 och i de 

synpunkter som inkommit i samband med remissbehandlingen av betänkandet. 

I propositionen och promemorian om avskiljande av uppdragsverksamheten förtydligas 

Riksantikvarieämbetets roll på flera sätt: 

•	 Regeringen föreslår att Riksantikvarieämbetet ska bemyndigas att skriva föreskrifter för 

verkställigheten av kulturminneslagens hela andra och tredje kapitel. Det betyder att 

myndigheten får skriva föreskrifter gällande tillämpningen av fornlämningsbegreppet, syftet är att 

definition förtydligas. Detta förväntas i sin tur underlätta den praktiska hanteringen av 

fornlämningar vid länsstyrelserna och ge en mer enhetlig tillämpning av lagstiftningen. 

•	 Riksantikvarieämbetet får i uppdrag att stärka arbetet med att utveckla och kvalitessäkra den 

information om fornlämningar som ämbetet förvaltar. 

•	 Avskiljandet av Undersökningsverksamheten ger Riksantikvarieämbetet en tydligare roll som 

utvecklare av den uppdragsarkeologiska verksamheten. 

3 (10) 



 

       

 

              

              

               

                

            

 

          

           

                

              

            

            

 

              

          

            

               

    

  

               

          

     

 

          
           

            
          

          
           

            
      

 
          

          
          

           
         

 

En osäkerhetsfaktor i sammanhanget är om riksdagen fattar beslut om en ny kulturminneslag, vilket 

särskilt kommer att påverka hur redan registrerad information ska hanteras, men en ny lagstiftning 

kommer även att beröra andra delar av arbetet, till exempel hanteringen av den så kallade 

lämningstypslistan. Vi utgår i förstudien från att lagförslaget går igenom. Och att ett riksdagsbeslut om ny 

lagstiftning kommer innan sommaren och den nya lagen gäller från nästa årsskifte. 

1.3. FMIS en del i en ny digital arkeologisk process 

Riksantikvarieämbetet planerar ett sammanhållet arbete kring digitala arkeologiska processer. Visionen är 

arkeologiska processer som fullt ut drar nytta av digital hantering. En förstudie har gjorts som identifierar 

en rad punkter där informationsflödet i processerna inte fungerar. FMIS är idag den enda nationella 

databasen med fornlämningsinformation. System för att lagra händelser tex undersökningar saknas. Data 

från utgrävningar lagras idag hos de olika organisationerna i olika format. 

För att skapa denna nya process krävs olika typer av verksamhetsutveckling, utveckling av reglering, 

standardisering, avtal, informationsmodeller och systemutveckling. Dagens FMIS har en ålderdomlig och 

svårarbetat registeringsklient, databasen är svårgenomskådad och svår att utveckla. Systemet har en 

lång rad användningsområden. Planen är att bygga om FMIS. Det FMIS gör idag kan komma att 

delasupp på flera system. 

1.4. Problembild 

Informationen i Fornminnessystemet uppfyller idag inte de krav som samhället ställer och som belyses i 

propositionen. Problemområdet beskrivs på följande sätt i kulturmiljöutredningens betänkande 

Kulturmiljöarbete i en ny tid: 

Nuvarande informationssystem är i huvudsak uppbyggt på följande sätt. Fornlämningar 
redovisas digitalt av Riksantikvarieämbetet genom FMIS och den för allmänheten tillgängliga 
tjänsten Fornsök. Riksantikvarieämbetet har systemansvar för FMIS och ansvarar även för den 
övergripande utvecklingen och kvaliteten samt utvecklingen av metadata. Vidare ansvarar 
Riksantikvarieämbetet enligt förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m. för att relevant 
information om fornlämningar förs över till fastighetsregistrets allmänna del. Statens maritima 
museer ansvarar för kvalitetssäkringen av den maritima informationen i FMIS, liksom för 
nyregistrering av information om maritima lämningar. 

Underlaget för redovisningen i FMIS kommer huvudsakligen från inventeringar och 
arkeologiska undersökningar. Övrig information om var fornlämningar är belägna kan 
förmedlas av länsstyrelserna som inhämtar information från inventeringar och arkeologiska 
undersökningar. Sådan information har inte alltid registrerats i FMIS. Skogsstyrelsen har 
information om kulturlämningar och även dessa registreras i FMIS. 
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Enligt 3 § förordningen (2007:1184) med instruktion för Riksantikvarieämbetet ska 
myndigheten förvalta nationella databaser för kulturhistorisk information. Det finns således 
inget tydligt krav i författning om att Riksantikvarieämbetet ska upprätthålla ett 
informationssystem för fornminnen och det saknas därmed också tydliga uppgifter om vad 
FMIS ska innehålla. Detta är en otillfredsställande ordning eftersom FMIS fått en central 
betydelse för tillämpningen av 2 kap. kulturminneslagen. Det finns därför anledning att 
precisera de formella kraven på FMIS med angivande av vad systemet ska syfta till och 
tillgodose för behov. 

Regeringen bör därför i Riksantikvarieämbetets myndighetsinstruktion förtydliga uppdraget så 
att det framgår att myndigheten ska ta fram och utveckla nödvändiga register inom sitt 
verksamhetsområde. Myndigheten ska, enligt 3 § 6 förordningen (2007:1184) med instruktion 
för Riksantikvarieämbetet, förvalta nationella databaser för kulturhistorisk information. 
Punkten skulle kunna förtydligas så att det blir tydligt att myndigheten ska ”…leda och 
samordna arbetet med registrering av (kända) fornlämningar och annan kulturhistorisk 
information i nationella databaser…”. 

Till exempel skulle detta göras genom ett utvecklat och kvalitetssäkrat FMIS med tydlig 
redovisning av skyddade fornlämningar. FMIS utgör således en viktig komponent med stor 
utvecklingspotential som kunskapsunderlag för att tydliggöra vad som är en fornlämning. Såväl 
myndigheter som enskilda brukare ges genom informationen om vad som är en fornlämning 
förutsättningar att arbeta effektivt. 

Utredningen betonar samhällets önskemål att det ska vara tydligt för den enskilda vad som är 

fornlämning. Detta är en användning av FMIS idag. Systemet används dock till allt från ärendehantering 

till forskning.Systemet är inte heller ett utan flera system eller applikationer. Det är ibland oklart om man 

med FMIS menar databasen eller det som många ser nämligen Fornsök. De olika rollerna systemet ska 

fylla ställer helt olika krav på informationen i registret, där ibland indelningen i lämningstyper. Det är inte 

självklart att alla behov ska fyllas av FMIS och Fornsök utan en uppdelning i flera system eller en databas 

med flera vyer/applikationer kan vara aktuellt. 

Utifrån kravet att det ska vara tydligt för enskilda vad som är en fornlämning kan man se brister av flera 

olika typer i dagens system: 

1. FMIS och tillämpningen av lagstiftningen 

Det är länsstyrelsen som fattar beslut om ett ingrepp i en lämning efter människors verksamhet 

är tillståndspliktig. Länsstyrelsernas tillämpning angående en lämning kan avvika från de 

uppgifter som redovisas i FMIS för samma objekt. En lämning kan med andra ord vara 

tillståndspliktig trots att den inte redovisas som fast fornlämning i FMIS. För den enskilde skapar 

detta en otydlighet. 
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2. Inventeringsläget 

FMIS är ett underlag för länsstyrelsernas hantering av kulturminneslagen gällande fasta 

fornlämningar. Informationen i databasen är dock ofullständig beroende på att inventeringar är 

inte gjorda i samma utsträckning i olika delar av landet. Uppgifterna kan även i vissa fall vara 

föråldrade eftersom vissa områden inventerades för länge sedan. Stor förekomst av en typ av 

fornlämning i ett område kan därmed säga mer om inventeringen än om hur vanlig 

fornlämningen är i förhållande till andra platser. 

3. Vad som registreras i FMIS 

FMIS är Riksantikvarieämbetets register och myndigheten bestämmer vilka typer av lämningar 

som ska registreras och avgör med vilken antikvarisk bedömning de ska redovisas i databasen. 

Som stöd för klassningen finns den så kallade lämningstypslistan där de olika lämningstyperna 

med praxis för antikvarisk bedömning presenteras. För den enskilde kan myndighetens 

hantering av lämningstypslistan upplevas som otydlig och det kan vara svårt att förstå 

klassningen, särskild i de fall då registreringen i FMIS skiljer sig från länsstyrelsens tillämpning 

av lagstiftningen (exempel: tjärdalar bedöms i vissa län som tillståndspliktiga, men enligt 

lämningstypslistan ska de inte registreras som fast fornlämning). Transparensen i processen 

kan ifrågasättas. 

4. Krav på informationen som ligger till grund för registrering 

Den information som registreras i FMIS produceras i olika sammanhang och med olika krav på 

fältfångsten. Kulturmiljövårdsanslaget fördelas årligen till länsstyrelserna och i de fall då medlen 

används till fornminnesinventering ställer Riksantikvarieämbetet krav på att arbetet ska 

genomföras under ledning av en godkänd FMIS-granskare och att resultatet ska registreras 

direkt in i FMIS. I andra fall är de uppgifter som registreras en följd av ett beslut enligt 

kulturminneslagen och då står länsstyrelsen som garant för informationens kvalitet. Slutligen kan 

en arkeologisk firma, ett museum eller en annan organisation skicka in en anmälan om ändring i 

FMIS till Riksantikvarieämbetet. Kravet som då ställs är att det ska finnas arkeologisk kompetens 

knuten till organisationen. Detta innebär att uppgifterna som registreras i FMIS har olika 

kvalitetsnivå. 

5. Registrering i FMIS 

Registreringen i FMIS sker antingen inom Riksantikvarieämbetet eller externt vid till exempel 

Skogsstyrelsen eller på ett länsmuseum. För att undvika att fel uppstår saknas en modell för 

kvalitetssäkring av både den interna och externa processen. Arbetet behöver också systematiskt 

följas upp och utvärderas för att upptäcka generella brister och problem vilket inte sker idag. Det 

finns också behov av att se över de utbildningar som Riksantikvarieämbetet tillhandahåller. 
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6. Konkurrensneutralitet 

Riksantikvarieämbetet bedömer vem som får granska och sedan registrera i FMIS. Någon 

förankrad, dokumenterad process för detta finns inte, inte heller särskilt angivna krav. Att vara 

godkänd granskare har ett värde på marknaden varför godkännande av granskare måste vara 

konkurrensneutral. 

7. Aktualitet 

Det finns en eftersläpning i registreringen som medfört att information om alla kända 

fornlämningar inte är tillgänglig i FMIS. 

8. Befintlig databas speglar praxis 

Informationen som är lagrad i FMIS speglar den praxis som gällde vid registreringstillfället och 

det finns ingen koppling mellan registrering och aktuell praxis. Beslutsunderlag eller rådata 

lagras inte. Ett exempel på detta är områden med fornåkrar som först under senare hälften av 

1980-talet började registreras som fasta fornlämningar. Det finns även brister som har sin 

bakgrund i att föregångaren till FMIS var det analoga fornminnesregistret, där de antikvariska 

bedömningarna till största delen var beslut om hur lämningarna skulle redovisas på 

fastighetskartan. Det innebär till exempel att stenåldersboplatser som registrerats före 1974 inte 

visas i FMIS som fasta fornlämningar, eftersom det innan dess var tekniskt omöjligt att redovisa 

dessa på kartan. Det finns naturligtvis även fel i de befintliga uppgifterna som har att göra med 

att det skett misstag i samband med registreringen. 

9. Geometrisk kvalitet 

Inritningen och inmätningen av lämningar har mycket varierande geometrisk noggrannhet. 

Någon omtolkning mot tex ny laserscanning har inte gjort. 

10.	Kvalitetsdeklaration 

Alla punkter ovan kan ses som kvalitetsbrister. När vi talar om kvalitet i FMIS är det dock oklart 

vilken typ av kvalitet vi avser. Det kan vara ovanstående eller kvalitet i data (geometrisk 

noggrannhet, aktualitet, representativitet, hur komplett informationen är osv). Men det kan också 

avse kvalitet i de processer som skapar data och kompetensen hos dem som gör det. Det 

saknas överenskommen modell för hur kvalitet ska beskrivas och mätas. Metadata dvs 

uppgifterna om uppgifterna i FMIS är begränsad vilket gör att det inte går att utläsa av systemet 

vilken kvalitet man kan förvänta sig. 

11.	Styrdokument 

Det saknas tydligt utpekat ansvar för informationshantering och etablering av system i 

Riksantikvarieämbetets instruktion. FMIS syfte och innehåll är inte reglerat. 
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1.5. Mål 

Huvudmål; En överenskommen problemanalys.


Delmål;


De arkeologiska processer som skapar information till FMIS idag är identifierade.


Syftet med FMIS är beskrivet.


Dagens användning av FMIS är beskriven och jämförda med syftet


De olika kvalitetsproblemen ovan är analyserade och beskrivna.


Ett förslag på vad som kan göras för att komma till rätta med problemen i är framtaget.


2. Projektets ramar 

2.1. Omfattning och avgränsningar 

Arbetet omfattar inte att aktivt åtgärda påträffade brister, utan endast att belysa eventuella problem och


risker, samt att föreslå åtgärder för att hantera dessa.


Förstudien omfattar inte att definiera och kravställa ett nytt FMIS, utan utgöra grund för ett sådant arbete.


Arbetet omfattar inte att beskriva de processer som bidrar till FMIS annat än övergripande. Detta ska


göras i kommande processanalyser.


De begrepp som används ska förklaras i egen text eller genom hänvisning till t ex en kvalitetsmodell för


geodata.


Arbetet omfattar inte att ta fram projektplan för genomförandeprojektet utan det görs separat.


Arbete med att formulera reglering av FMIS i t ex instruktion ingår inte.


2.2. Kopplingar till andra projekt och uppdrag 

Det är viktigt att erfarenheter från tidigare insatser tas tillvara i arbetet, bland annat från de diskussioner 

som förts kring syftet med FMIS och från det arbete som hittills utförts inom DAP. Det finns även tydliga 

samband till pågående aktiviteter vid myndigheten. 

Inom Samhällsavdelningen har arbetet främst samband med: 

- Föreskrifter 2 kap. kulturminneslagen 

- Stöd fornlämningar och fornminnesinventering (inklusive utbildningar) 

- Utvärdering av länsstyrelsernas hantering av särskilda arkeologiska utredningar 

- Metodutveckling framtida behov fornminnesinventering 

- Arbetet kring överinseende (främst gällande roller och ansvar mellan länsstyrelserna och 

Riksantikvarieämbetet) 

Inom Informationsavdelningen har arbetet främst samband med: 

- Översyn av FMIS interna arbetsprocess inom Informationsavdelningen 

- Förvaltningen av FMIS 

- Projektplanering för DAP 
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- Tidigare arbete med förstudie DAP 

- Systemkartläggning (It) 

- Samverkan med Lantmäteriet om FMIS roll i Fastighetsregistreringen 

2.3. Förutsättningar och framgångsfaktorer 

Eftersom arbetet ska genomföras i samverkan mellan två avdelningar krävs en tydlig samsyn kring 

uppdragets inriktning och dess utförande. Arbetet sker därför i projektform. 

2.4. Tidsramar 

Förstudien ska vara redovisad sista oktober 2013och en skriftlig slutrapport ska vara färdig och godkänd 

av styrgruppen november 2013. 

2.5. Kostnadsramar 

Totalt avsätts 760 timmar och 30 000 kronor för arbetet. Till detta kommer tid och eventuella kostnader för 

deltagande i workshops. 

Namn Avdelning Timmar Expenser 

Rikard Sohlenius 

Peter Norman 

Anna-Lena Olsson 

Thomas Risan 

Anna Liehammer 

S 

S 

S 

S 

120 

40 

120 

120 

15 000 

Antonia Baumert 

Maria Carlsson 

Hanna Larsson 

Marcus Smith 

I 

I 

I 

I 

120 

120 

120 

X 

15 000 

Summa 760 30 000 

2.6. Prioritering i detta projekt 

Leveranstiden ska hållas. Planerad tid ska avsättas. Detaljeringsgraden i arbetet och i 

resultatet anpassas till tid och resurser. 

2.7. Organisation 

2.7.1. Beställare 

Avdelningscheferna I och S 

2.7.2. Styrgrupp 

ACI, ACS, Enhetscheferna IF och Sk 

2.7.3. Projektledare 

Rikard Sohlenius 

2.7.4. Projektgrupp 

Rikard Sohlenius 
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_______________________  

Peter Norman 

Anna-Lena Olsson 

Thomas Risan 

Antonia Baumert 

Maria Carlsson 

Hanna Larsson 

Marcus Smith 

Anna Liehammer 

2.7.5. Referensgrupp 

Ingen fast 

2.8. Kommunikationsinsatser 

Inga särskilda kommunikationsinsatser krävs. Förstudien kommer att kommuniceras som en del i 

projektplaneringen för DAP. 

3. Överlämning 
Under hösten kommer arbete med planering av ett projekt eller program som ska hantera dessa och 

andra frågor. Arbetsnamnet är DAP – digitala arkeologiska processer. Resultatet från denna förstudie är 

ett givet underlag för detta arbete och överlämning ska ske till projektplaneringen. 

Underskrift 

2013-06-17 
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  BILAGA 2


PM 

Datum 2013-10-29 

Dnr 3.5.5-1146-2013 

Version 0.3 

Avdelning Samhällsavdelningen 

Enhet Förstudie FMIS-processen 

Författare Rikard Sohlenius 

Förstudie FMIS-processen – underlag inför 

VP2014 

Inledning 

Under 2013 genomför Informationsavdelningen och Samhällsavdelningen 

gemensamt en förstudie med syfte att analysera problemen rörande informationen 

i och processerna kring FMIS och ge en tydlig bild av bristerna och vad som krävs 

för att komma till rätta med dem. Resultatet från förstudien ska bland annat kunna 

användas som underlag inför projekt- och verksamhetsplanering 2014-2019. Detta 

PM utgör ett underlag inför VP2014 och ska ses som ett delresultat av förstudien. 

Förstudien är en del av DAP. 

Förslagen presenteras utan inbördes rangordning. 

1. Riksantikvarieämbetets digitala geografiska 

fornminnesinformation 

Problem: Förväntningarna på FMIS har ökat och breddats, samtidigt saknas såväl 

ett formulerat syfte med FMIS för Riksantikvarieämbetets del och ett uttalat krav i 

författning/lag. Detta skapar orealistiska förväntningar och en svårhanterbar 

förvaltning. 

Bakgrund: Anledningen till att Riksantikvarieämbetet samlat in och förvaltat 

fornminnesinformation har varierat över tid. När den nationella 

fornminnesinventeringen började var det huvudsakliga syftet att alla fasta 

fornlämningar skulle redovisas på den ekonomiska kartan, men med tiden 

förändrades detta och de insamlade uppgifterna kom att användas i andra 

sammanhang, framför allt samhällsplanering. Fram tills dess att FMIS driftsattes år 

2006 var dock kopplingen till den tryckta ekonomiska kartan stark. I och med 

driftsättningen breddades användningen och därigenom förändrades också kraven 

från användarna på vad informationen skulle innehålla. Förväntningarna på FMIS 

har alltså både ökat och breddats. Det finns dock inget tydligt syfte med FMIS och 

de krav som regeringen uttalat ställer gäller endast fasta fornlämningar som 
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skyddas enligt kulturminneslagen (se Förordning (1988:1188) om kulturminnen 

samt Förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation). Samtidigt finns i 

FMIS fler lämningar registrerade än de som skyddas enligt lagstiftningen. Det 

finns emellertid inget krav i författningen att Riksantikvarieämbetet ska upprätthålla 

ett digitalt informationssystem för fornlämningar, trots att FMIS är ett resultat av ett 

regeringsuppdrag från slutet av 1990-talet. Däremot sägs det i myndighetens 

instruktion att Riksantikvarieämbetet ska förvalta nationella databaser för 

kulturhistorisk information. Det finns med andra ord en otydlighet kring meningen 

med FMIS, vilket kan skapa orealistiska förväntningar och en svårhanterbar 

förvaltning av databasen. Det är värt att notera att många av de behov och 

förväntningar som idag finns på FMIS förutspåddes redan i förstudien för Projekt 

Fornminnesinformation från 1999, vilket resulterade i att en mängd skall-mål 

sattes upp. Av olika anledningar har flertalet av dessa inte nåtts, vilket bidragit till 

de kvalitetsbrister som idag finns i systemet. 

Åtgärdsförslag: Riksantikvarieämbetet bör definiera vad myndigheten vill med 

den digitala geografiska fornminnesinformationen som myndigheten förvaltar. 

Detta bör göras i projektform och arbetet bör bland annat innefatta: 

-	 Omvärldsanalys 

o	 Vilka använder FMIS idag? 

o	 Vilka krav ställer användarna på FMIS? 

o	 Vilka problem upplever användarna? 

- Beskriva varför myndigheten ska förvalta geografisk digital information 

om forn- och kulturlämningar 

o	 Vem ska använda informationen? 

o	 Hur ska informationen användas (inklusive dess roll i det digitala 

arkeologiska landskapet)? 

o	 Vilken information ska vi förvalta? 

o	 Hur ska information om känsliga kulturmiljöer hanteras, det vill 

säga de uppgifter som idag döljs i den publika versionen av 

Fornsök? 

o	 Vilka krav ska ställas på den förvaltade informationen (struktur, 

noggrannhet, geometrityp, händelser osv.)? 

o	 Hur ska förvaltningen genomföras? 
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-	 Beskriva ansvarsförhållandet 

o	 Vem ska ansvara för informationen (det behöver inte vara 

Riksantikvarieämbetet, jämför Bebyggelseregistret)? 

o	 Vad innebär ansvaret? 

Arbetet ska mynna ut i konkreta förslag, vilka i sin tur måste 

konsekvensanalyseras. Arbetet skulle med fördel kunna slås ihop med andra 

förslag i detta PM. Målsättningen är att skapa en större tydlighet, både gentemot 

användarna och i samband med myndighetens interna arbete. 

2. Kvalitetshöjning 

Informationen i FMIS är idag av skiftande kvalitet och för att den ska kunna 

användas på det sätt som regeringen uttrycker i propositionen Kulturmiljöns 

mångfald krävs kvalitetshöjande insatser, vilka kan sorteras i flera delinsatser. 

2.1. Antikvarisk bedömning 

Problem: Den antikvariska bedömningen som redovisas i FMIS speglar inte alltid 

aktuell lagtillämpning. Det skapar en otydlighet för enskilda och andra att fullgöra 

ansvaret för kulturmiljön. 

Bakgrund: Den antikvariska bedömning som ett objekt tilldelats i FMIS speglar 

den antikvariska praxis som rådde vid registreringstillfället, vilket inte alltid 

överensstämmer med dagens tillämpning av lagsstiftningen. Det betyder att i 

samband med länsstyrelsens tillståndsprövning, kan en lämning komma att 

bedömmas som fornlämning, trots att den är registrerad som övrig kulturhistorisk 

lämning i FMIS. Detta medför en skevhet mellan informationen i FMIS och lagens 

tillämpning, vilket skapar en otydlighet för den enskilde och försvårar dennes 

möjlighet att fullgöra sitt ansvar. Denna skevhet kommer eventuellt att öka 

ytterligare efter årsskiftet då den nya lagstiftningen träder i kraft och många 

lämningstyper måste bedömas om. Under hösten tar Riksantikvarieämbetet fram 

en vägledning som ska börja gälla i samband med den nya lagen. Något förenklat 

kan vägledningen sägas vara en reviderad version av den så kallade 

lämningstypslistan. Utgångspunkten för vägledningen är i nuläget att vissa av de 

lämningstyper som kan antas ha tillkommit både före och efter 1850 och uppfyller 

lagens övriga kriterier ska bedömas som fornlämning till dess att motsatsen kan 
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antas. För vissa andra lämningstyper föreslås det motsatta, det vill säga att de ska 

bedömas som övriga kulturhistoriska lämningar tills dess att motsatsen kan antas. 

De juridiska och antikvariska konsekvenserna av förslaget är ännu ej utredda. 

Målsättningen är dock att tillämpningen av fornlämningsbegreppet ska vara så lik 

dagens praxis som möjligt. Sammanlagt rör det sig om 82 lämningstyper (eller 99 

om även de sammansatta lämningstyperna tas med i beräkningen). I FMIS finns 

totalt ca 230 000 RAÄ-nummer med någon av de aktuella lämningstyperna, vilka 

skulle behöva analyseras närmare för att avgöra deras antikvariska status. Till 

detta kommer att informationen i FMIS ofta är otillräcklig för att avgöra om 

lämningen tillkommit före eller efter 1850. För att avgöra det krävs kompletterande 

arkiv- och kartstudier, samt i vissa fall fältbesök. 

För att sammanfatta så är problemet tvådelat; dels handlar det om de 

registreringar som redan idag har en obsolet antikvarisk bedömning, dels om de 

som behöver utredas närmare till följd av den förändrade lagstiftningen. 

Åtgärdsförslag: Vidare analys av hur problemet ska hanteras. Som underlag ska 

Riksantikvarieämbetets vägledning (lämningstypslistan) gällande 

fornlämningsbegreppet användas som ska vara klar till årsskiftet. Även de 

problem med felaktiga lämningstyper som uppmärksammats i If:s dokument 

Kvalitetshöjningsinsatser i FMIS måste tas med i analysen, eftersom det kan 

finnas angelägna kvalitetshöjningar av lämningstyperna som måste genomföras i 

samband med den nya lagstiftningen. I nuläget går det att se ett flertal lösningar: 

- En etikett (eller nytt fält) sätts för samtliga lämningar som anger hur 

lämningstypen vanligen bedöms enligt gällande lagsstiftning. 

Informationen måste även finnas i samband med WMS/WFS och 

datauttag. En viktig fråga i sammanhanget är redovisningen på 

Lantmäteriets kartor och aviseringen till fastighetsregistret. Åtgärden 

kräver en viss insats från IT. 

- En byråmässig genomgång av de aktuella objekten följt av en maskinell 

uppdatering av databasen. Avsevärda resurser kommer att krävas för att 

den manuella genomgången, vilken grovt uppskattats till 20-25 

årsverken. Dessutom krävs en i sammanhanget mindre insats från IT. 

- En byråmässig genomgång tillsammans med arkiv och kartstudier för att 

avgöra när lämningarna tillkommit, följt av en maskinell uppdatering av 

databasen. Avsevärda resurser kommer att behövas för arbetet, 

förmodligen långt över 25 årsverken. Dessutom krävs en i 

sammanhanget mindre insats från IT. 
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2.2. Geometri 

Problem: Geometrierna i FMIS stämmer inte alltid överens med lämningarnas 

verkliga läge, vilket skapar en otydlighet som försvårar samhällsplanering och 

tolkning av landskapet. 

Bakgrund: De geometrier som finns i FMIS lever inte alltid upp till de krav på 

noggrannhet som användarna förväntar sig. Det finns brister i exaktheten som 

uppkommit genom fältfångsten och den följande digitaliseringen. Det finns dock 

möjligheter att utifrån Lantmäteriets laserskannade höjddata korrigera vissa av 

felen. Det rör sig främst om gropformade lämningar (gruvhål, fångstgropar m.m.), 

men även vissa linjeobjekt kan ses i det flygskannade materialet. 

Åtgärd: Analysera möjligheterna att använda Lantmäteriets flygskannade data för 

att korrigera lägesuppgifterna i FMIS. I arbetet ingår även att utreda vilka 

programvaror som krävs för att utföra kvalitetshöjningen. 

2.3. Övriga attribut 

Problem: Attributinformationen i FMIS är ofta ofullständig och rörig, vilket 

försvårar förståelsen av uppgifterna. 

Bakgrund: En stor del av attributinformationen i FMIS har sitt digitala ursprung i 

fornminnesregistrets databas Forn. Den hade en annan struktur än FMIS och 

överföringen till dagens miljö har medfört att uppgifterna kan uppfattas som 

otydliga. Det handlar om att flera RAÄ-nummer kan dela samma fritext, vilket 

ställer krav på användaren att analysera informationen för att avgöra vilken del 

som berör aktuellt RAÄ-nummer. Dessutom saknas fritexter för en mängd objekt 

eller så är de inte uppdaterade, vilket också försvårar förståelsen av FMIS. 

Åtgärd: En fördjupad analys av problemet och förslag till prioriterade åtgärder. Ett 

underlag för analysen är If:s dokument Kvalitetshöjningsinsatser i FMIS. 

Prioriteringar bör göras i förhållande till vad som framkommer inom förslag 1 

Riksantikvarieämbetets digitala geografiska information. 
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2.4. Informationen från SjöMIS 

Problem: Informationen rörande fartygslämningar och förlisningsplatser i FMIS 

uppvisar ibland stora brister, vilket försvårar lagtillämpning och tolkning av 

landskapet. 

Bakgrund: Viss information i FMIS kommer ursprungligen från Statens Maritima 

Museers och Sjöfartsverkets maritima digitala informationssystem SjöMIS, där 

uppgifter om bland annat vrak och fartygsförlisningar registrerats. Det är Statens 

Maritima Museer som uppdaterar SjöMIS-informationen i FMIS. Det finns dock en 

hel del brister i detta material, bland annat är en del uppgifter dubblerade och 

andra saknar geometri. Dessutom är informationen i vissa fall digitaliserad i 

okända koordinatsystem, vilket lett till att geometrierna i samband med 

konverteringen hamnat avsevärt fel i FMIS. Bristerna i SjöMIS-informationen gör 

det svårt för användarna att hantera uppgifterna. 

Åtgärd: Tillsammans med Statens Maritima Museer ta fram en plan för att 

analysera bristerna i materialet och en prioriteringslista över insatser som krävs för 

att höja kvaliteten. Prioriteringar bör göras i förhållande till vad som framkommer 

inom förslag 1 Riksantikvarieämbetets digitala geografiska information. Rollerna 

och ansvaret mellan myndigheterna är reglerat i förvaltningsöverenskommelsen, 

vilken måste ses över. 

3. Aktualitet 

All känd fornminnesinformation finns idag inte registrerad i FMIS. Det innebär att 

FMIS inte lever upp till det aktualitetskrav som regeringen ställer i propositionen 

Kulturmiljöns mångfald. De insatser som krävs för att hantera detta kan delas upp 

i tre delar. 

3.1. Inkomna ärenden till Riksantikvarieämbetet 

Problem: Vid Riksantikvarieämbetet finns en mängd ärenden rörande ändringar i 

FMIS som inte blivit hanterade och införda i systemet. Det ett problem för 

lagtillämpningen, eftersom ej registrerade fornlämningar riskerar att bli förstörda 

och hänsyn kan tvingas tas till borttagna lämningar. 

Bakgrund: Till Riksantikvarieämbetet inkommer årligen en mängd ärenden som 

föranleder en uppdatering i FMIS. Det rör sig om anmälningar, 
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slutredovisningsblanketter och rapporter från arkeologiska undersökningar. Antalet 

inkomna ärenden är dock högre än det som handläggs, vilket tvingat fram en 

prioritering kring vilka som ska hanteras. De högst prioriterade är de som berör 

fast fornlämning där handläggningstiden ligger runt 6 månader. Den långa 

handläggningstiden kan innebära att kända, men ej i FMIS registrerade 

fornlämningar riskerar att bli förstörda. Ytterligare en risk är att hänsyn tas till 

fornlämningar som inte längre finns kvar. I september 2013 fanns totalt 2180 

ärenden som väntade på registrering i FMIS, vilket motsvarar ungefär en 

arbetsinsats på uppskattningsvis 4 årsverken. 

Åtgärd: Ärendeberget hanteras som ett särskilt projekt. Eventuell omprioritering 

av ärenden måste ske utifrån tillämpningen av den nya lagstiftningen. 

3.2. Ärenden som inte inkommer till Riksantikvarieämbetet 

Problem: Det finns händelser som genererar fornlämningsinformation som borde 

föranleda uppdateringar av FMIS, men som aldrig inkommer till 

Riksantikvarieämbetet. Det innebär att FMIS inte blir uppdaterat, vilket försvårar 

lagtillämpning och tolkning av landskapet. 

Bakgrund: I vissa fall ger länsstyrelsen tillstånd till borttagande av fornlämning, 

utan föregående undersökning. Det ges vanligen i de fall då den vetenskapliga 

potentialen hos fornlämningen inte kan motivera en undersökning. Dessa ärenden 

når inte FMIS, vilket medför att objekten ligger kvar som fasta fornlämningar i 

databasen. Besluten kommer dock som kopior till Riksantikvarieämbetet, men ett 

beslut behöver inte alltid effektueras. Det finns även andra fall då information inte 

når FMIS, till exempel då en exploatör genomför en arkeologisk inventering på 

eget initiativ (så kallade frivilliga utredningar). Resultatet från denna typ av 

verksamhet rapporteras inte alltid till Riksantikvarieämbetet och informationen blir 

då inte införd i FMIS. Det är viktigt att påpeka att Riksantikvarieämbetet inte alltid 

kan kräva att få in uppgifter till FMIS. 

Åtgärd: Upprätta en rutin för hur länsstyrelserna kan rapportera till 

Riksantikvarieämbetet om borttagande av fornlämning utan arkeologisk 

undersökning. Ta fram en kartläggning över de aktörer och de processer som 

skapar fornminnesinformation vilken inte levereras till FMIS. Det sistnämnda ska 

utgöra ett underlag till förslag 1 Riksantikvarieämbetets digitala geografiska 

information. 
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3.3. Fornminnesinformation utanför Riksantikvarieämbetet 

Problem: Det finns uppgifter om forn- och kulturlämningar samlade i andra 

register än FMIS. Det innebär att enskilda och myndigheter måste söka på flera 

ställen för att få en uppfattning om fornlämningsbeståndet och det försvårar 

lagtillämpningen och tolkningen av landskapet. 

Bakgrund: Uppgifter om fornlämningar finns lagrade utanför FMIS, både i 

databaser och analogt. Därför kan det vara svårt för den enskilde att enkelt få en 

uppfattning om fornlämningsbeståndet inom ett område. Den största enskilda 

källan utanför FMIS till fornminnesinformation är Skogsstyrelsens databas 

Silvergranen (tidigare Kotten), där resultatet från inventeringarna inom 

arbetsmarknadsprojektet Skog och historia finns lagrade. Andra externa källor är 

länsstyrelsernas och länsmuseernas regionala tipsregister, samt lokala 

förteckningar över forn- och kulturlämningar upprättade av olika föreningar 

(hembygdsföreningar, samebyar m.fl.). Kvaliteten på uppgifterna i dessa externa 

register varierar och dokumentationen är med största sannolikhet inte anpassad 

till FMIS krav. Riksantikvarieämbetet genomför för närvarande en stor satsning 

tillsammans med Skogsstyrelsen för att kvalitetssäkra delar av resultatet från 

inventeringarna inom Skog och historia, men det finns inte resurser att 

kvalitetssäkra allt. 

Åtgärd: En kartläggning över vilka externa register som finns, vad de innehåller 

och en utvärdering av kvaliteten på de registrerade uppgifterna. Åtgärden ska 

utgöra ett underlag till förslag 1 Riksantikvarieämbetets digitala geografiska 

information. 

4. Arbetsprocessen/ansvar 

Problem: Det finns otydliga krav i samband att information levereras till FMIS, 

som kan resultera i en ojämn kvalitet på de uppgifter som registreras. Det kan i 

förlängnigen försvåra lagtillämpningen och tolkningen av landskapet, samt minska 

förståelsen av Riksantikvarieämbetets uppdrag. 

Bakgrund: Det finns flera processer som skapar den information som levereras till 

FMIS. Det är dock sammanhanget som avgör vilka krav som ställs på den som 

ska utföra arbetet. Detta skapar en ojämn kvalitet på det som registreras, där 

Riksantikvarieämbetet tvingas stå som garant för information vars kvalitet kan vara 
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bristfällig. Det leder också till en otydlighet inom kulturmiljösektorn, eftersom det 

kan vara svårt att förstå i vilka sammanhang information kan levereras. Det finns 

även en skevhet i hela systemet där Riksantikvarieämbetet beslutar om en enskild 

lämning ska registreras som fornlämning i FMIS och därmed redovisas som en 

sådan på tryckta kartan samt i Lantmäteriets planregister, trots att den reella 

tillämpningen av lagstiftningen ligger hos länsstyrelsen. Enligt regeringsformen får 

ingen myndighet lägga sig i hur en annan myndighet hanterar ett enskilt ärende 

som rör tillämpning av lag, men det kan dock upplevas som att 

Riksantikvarieämbetet gör det i samband med att den antikvariska bedömningen 

sätts per objekt i FMIS. Genom vägledningar och allmänna råd kan dock 

myndigheten ge stöd till länsstyrelserna kring hur olika kategorier av lämningar 

kan bedömas. 

Åtgärd: Riksantikvarieämbetet bör se över och förtydliga de krav som ställs i 

samband med att information levereras till FMIS, samt se över länsstyrelsens roll i 

processen. Arbetet bör ske i projektform och i samband med andra projekt inom 

DAP. Det bör bland annat omfatta arbetsprocessen från fält till databas, 

förhållandet mellan Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna, samt även de 

utbildningar som myndigheten tillhandahåller i fornminneskunskap och 

registrering. En särskild fråga att utreda är hur tydligheten och rättssäkerheten 

kan öka genom att länsstyrelsen tar en mer aktiv roll i registreringen, särskilt med 

avseende på den antikvariska bedömningen. Projektet ska leverera flera 

alternativa lösningar på kort och lång sikt tillsammans med 

konsekvensbeskrivningar. Insatsen har nära beröring med förslag 1 

Riksantikvarieämbetets digitala geografiska information. 

5. Presentation och leverans av data 

Problem: Det saknas tydliga beskrivningar av informationsinnehållet i de uppgifter 

som presenteras i Fornsök, datauttag och WMS/WFS. Det försvårar tolkningen 

och analysen av uppgifterna. 

Bakgrund: Informationen i FMIS presenteras på Riksantikvarieämbetets hemsida 

via Fornsök, men även via andra vägar som Kringla och WMS. Det finns dock 

ingen tydlig förklaring till vad informationen står för, vilket leder till orimliga 

förväntningar, till exempel att FMIS är ett resultat av en kartering (att allt finns 

med), att hela landet är inventerat på ett likvärdigt sätt och att de geometriska 
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uppgifterna har en mycket högre precision än vad de i själva verket har. Ytterligare 

ett problem är de uppgifter som döljs i Fornsök rörande känsliga kulturmiljöer som 

riskerar plundring, vilket försvårar förståelsen av landskapet. Även det faktum att 

alla geometrier i Fornsök redovisas med symbolen run-R oavsett om de är 

registrerade som fornlämningar eller inte, har av vissa lyfts som ett problem som 

försvårar tolkningen av uppgifterna. Vidare finns ingen tillgänglig förklaring till de 

datauttag som levereras, både vad gäller de olika attributen och hur informationen 

är strukturerad. 

Åtgärd: Se över hemsidan och hjälpsidorna med särskild tyngd på hur 

informationen beskrivs och upprätta ett förslag till förtydliganden, till exempel att 

publicera översikter kring när olika områden inventerades och vad det inneburit för 

informationsinnehållet. Se över Fornsök och möjligheten att förtydliga hur 

informationen presenteras. Även hanteringen av dold information (uppgifter om 

extra känsliga kulturmiljöer) måste utredas och förtydligas. Det finns manualer till 

stöd för analys av informationen, dessa borde publiceras. 

6. Fornminnesinventering 

Problem: Eftersom fornminnesinventeringen är ojämnt utförd är FMIS 

ofullständigt vad gäller geografisk täckningsgrad och fullständighet, vilket minskar 

förutsättningarna för en likaartad lagtillämpning över hela landet. Detta skapar en 

rättsosäkerhet för den enskilde. 

Bakgrund: En stor del av de uppgifter som är registrerade i FMIS är ett resultat av 

Riksantikvarieämbetets nationella fornminnesinventering som pågick från slutet av 

1930-talet till början av 2000-talet. Hela landet är dock inte inventerat i samma 

omfattning, utan det finns områden som är helt oinventerade och andra där 

inventeringarna genomfördes för länge sedan då praxis gällande vad som 

registrerades och bedömdes som fast fornlämning var en annan än idag. 

Dessutom skedde prioriteringar vid fältarbetet som bland annat innebar att alla 

typer av lämningar inte alltid blev systematiskt eftersökta och det förekom 

regionala skillnader inom områden som inventerades under samma år. Det 

innebär att uppgifterna i FMIS är ofullständiga och att det saknas fullgoda 

beslutsunderlag för delar av landet, vilket leder till att lagstiftningen inte kan 

tillämpas på ett rättssäkert sätt med FMIS som underlag. För att genomföra 

fornminnesinventeringar krävs kompetens att förbereda fältarbetet, att avsöka 

10 (11) 



 

  

          

     

 

          

        

           

         

         

     

 

  

            

           

             

   

 

         

            

          

              

          

          

            

         

         

 

         

           

          

          

              

         

          

           

      

 

terrängen samt att avgränsa och registrera de påträffade lämningarna. Denna 

kompetens är numera en bristvara. 

Åtgärd: Se över förutsättningarna att använda en större andel av 

kulturmiljövårdsanslaget för fornminnesinventering och ta fram en prioriteringsplan 

gällande områden att inventera, samt en plan för att långsiktigt säkra 

kompetensen med avseende att inventera och registrera fornlämningar. Detta 

måste ske i samverkan med länsstyrelserna. Riksantikvarieämbetets roll och 

ansvar i processen måste förtydligas. 

7. Konkurrensneutralitet 

Problem: Processen för att bli godkänd granskare och registrerare för FMIS är 

inte fullt ut formaliserad och tydliggjord, vilket leder till att Riksantikvarieämbetets 

hantering av processen kan upplevas som både godtycklig och att det ger vissa 

aktörer en konkurrensfördel. 

Bakgrund: Riksantikvarieämbetet bedömer vem som får granska och sedan 

registrera i FMIS, samt utför utbildningsinsatser i samband med detta. Det saknas 

en instruktion kring hur den fullständiga godkännandeprocessen av en registrerare 

ska gå till, och den för granskare behöver uppdateras. Till detta kommer att ingen 

information publicerats på hemsidan kring hur godkännandet går till. Processen 

kan därför upplevas som otydlig. Dessutom kan Riksantikvarieämbetets urval av 

de som prövas uppfattas som godtyckligt. Detta är olyckligt, eftersom att vara 

godkänd granskare och registrerare för FMIS används i samband med 

upphandlingar och kan i vissa sammanhang vara en konkurrensfördel. 

Åtgärd: Formalisera och tydliggör utbildningsprocessen genom att färdigställa och 

besluta det påbörjade dokumentet Krav på granskare och registrerare i FMIS 

(RAÄ dnr 102-1997-2011). Det behöver bland annat kompletteras med skrivningar 

kring missnöjeshantering, som till exempel hur många gånger en underkänd 

person har rätt att bli prövad eller utbildad på nytt. Utred möjligheten att upprätta 

avtal mellan Riksantikvarieämbetet och registrerare, samt hur myndigheten ska 

hantera eventuell avstängning av person som missköter registreringen i FMIS. 

Utred om godkännandet av granskare och registrerare kan ersättas med en 

certifiering eller licensiering av inventerare. 
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  Riksantikvarieämbetet BILAGA 3 2013-10-17 

Förstudie FMIS-processen 

Hanna Larsson 

Aktualitet 

Problembeskrivning 

”Det finns en eftersläpning i registreringen som medfört att information om alla kända fornlämningar 

inte är tillgänglig i FMIS” 

Det finns två anledningar till att informationen i FMIS inte är aktuell. Den första och viktigaste är att 

det finns uppehåll i processen att föra in data i FMIS där informationen fördröjs och inte genast går 

vidare till nästa steg. Hur många och långa de blir i varje enskilt fall är beroende av på vilket sätt 

informationen kommer till FMIS. Den andra är att viss information aldrig når FMIS över huvud taget. 

Information fördröjs 

1) Direkt registrering av inventeraren/utredaren 

Det snabbaste sättet är genom direkt registrering av inventeraren/utredaren. Här finns det enbart ett 

uppehåll och för det mesta handlar dröjsmålet om timmar eller enstaka dagar. 

Kort beskrivning av processen: 

Inventeraren dokumenterar fornlämningen i fält. (A) Informationen registreras i FMIS via Intrasis 

registreringsklient. 

Uppehåll A) Normalt 0–7 dagar, upp till 6 månader i enstaka fall. 

Vissa registrerare registrerar informationen samma dag som den samlats in. Andra samlar ihop 

information under flera dagar och gör en samlad registrering en gång i veckan eller varannan vecka. 

FMIS rekommenderar, av tekniska skäl, att sessioner för fältarbete i FältGIS ska registreras inom en 

vecka efter det att de hämtats ut. I vissa fall, för att maximalt utnyttja den begränsade tid när det är 

möjligt att arbeta i fält (framför allt i norr, där fältsäsongen är kort) samlar enstaka registrerare på sig 

information under flera månader för att sedan registrera allt vid ett eller ett par tillfällen under 

säsongen. Detta är dock ett undantag snarare än regel. 

2) Anmälan 

För en fornlämning som ny-eller ändringsanmäls med hjälp av FMIS anmälansblankett tar det i 

dagsläget drygt sex månader från det att fornlämningen är dokumenterad till dess att informationen 

är registrerad i FMIS. 

Kort beskrivning av processen: 

Inventeraren/handläggaren dokumenterar fornlämningen i fält. (A) Inventeraren/handläggaren fyller 

i FMIS anmälansblankett. Anmälan skickas till FMIS. (B) FMIS personal återkopplar till 

inventeraren/handläggaren för eventuella kompletteringar. (C) Anmälan registreras av 

Riksantikvarieämbetets personal i FMIS. 

Uppehåll A) 0 dagar–flera år. 
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Kan variera mycket i tid beroende på om inventeraren/handläggaren prioriterar ärendet och därför 

fyller i blanketten genast, eller ifall hen av effektiviseringsskäl väntar med att skicka in anmälan tills 

hen har fått ihop flera lämningar. 

Uppehåll B) Normalt 0–1 månad, i enstaka fall upp till ett år. 

De flesta anmälansblanketter behöver inte kompletteras och då blir det inget uppehåll i processen 

här. När det behövs en komplettering har den för det mesta inkommit inom en månad. I enstaka fall 

tar det längre tid, men ifall inga kompletteringar inkommit inom ett år brukar FMIS personal försöka 

lägga in så mycket information som är möjligt utifrån det existerande underlaget och nämna 

eventuella brister i en kommentar i registreringen. 

Uppehåll C) Normalt 6 månader. 

På grund av högt tryck på registreringen är handläggningstiden för en anmälansblankett på FMIS i 

dag ca sex månader. Beroende på prioriteringar kan en anmälan få vänta längre, men en anmälan 

som innehåller uppgifter om fasta fornlämningar är normalt handlagd efter ca sex månader. 

3) Slutredovisningsblankett 

Sedan 2006 ska alla lämningar som påträffas eller undersöks vid en utredning eller undersökning 

beslutad enligt KML redovisas med FMIS slutredovisningsblankett. 

Kort beskrivning av processen: 

Utredaren/undersökaren dokumenterar fornlämningen i fält. (A) Vid utredningens/undersökningens 

slut fylls informationen om fornlämningen i FMIS slutredovisningsblankett. Blanketten eller ett PM 

skickas till länsstyrelsen för godkännande av utredningens/undersökningens resultat. (B) 

Länsstyrelsen godkänner resultatet. Slutredovisningsblanketten skickas till FMIS. (C) FMIS personal 

återkopplar till inventeraren/handläggaren för eventuella kompletteringar. (D) FMIS personal 

registrerar lämningen i FMIS. 

Uppehåll A) Normalt 0–3 månader, sällan mer än 6 månader. 

Kan även i bästa fall ta allt från en enstaka dag till flera månader, beroende på hur omfattande 

uppdraget är. 

Uppehåll B) Normalt 0–3 veckor, i enstaka fall flera år. 

Vissa undersökare hoppar helt över steget att skicka resultaten till länsstyrelsen för godkännande 

först, och skickar istället informationen samtidigt till länsstyrelsen och FMIS. Det finns också exempel 

på det motsatta, dvs att slutredovisningsblanketten skickas till FMIS först långt senare, i samband 

med att rapporten färdigställs. 

Uppehåll C) Normalt 0–1 månad, i enstaka fall upp till ett år. 

De flesta slutredovisningsblanketter behöver inte kompletteras och då blir det inget uppehåll i 

processen här. När det behövs en komplettering har den för det mesta inkommit inom en månad. I 

enstaka fall tar det längre tid, men ifall inga kompletteringar inkommit inom ett år brukar FMIS 
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personal försöka lägga in så mycket information som är möjligt utifrån det existerande underlaget 

och nämna eventuella brister i en kommentar i registreringen. 

Uppehåll D) Normalt 6 månader. 

På grund av högt tryck på registreringen är handläggningstiden för en slutredovisningsblankett på 

FMIS i dag ca sex månader. Beroende på prioriteringar kan en slutredovisning få vänta längre, men 

en slutredovisning som innehåller uppgifter om fasta fornlämningar är normalt handlagd efter ca sex 

månader. 

4) Rapport som inte föregåtts av slutredovisningsblankett 

Det kommer fortfarande in rapporter från utredningar eller undersökningar som beslutats enligt 

KML, men som inte föregåtts av någon slutredovisningsblankett till FMIS. En del av dem är 

redovisningar av undersökningar som gjorts före 2006, i andra fall har undersökaren glömt bort eller 

underlåtit att skicka in en slutredovisningsblankett. Information som skickas in till FMIS den vägen tar 

längst tid att föras in i FMIS. 

Kort beskrivning av processen: 

Utredaren/undersökaren dokumenterar den nya fornlämningen i fält. (A) Dokumentationen och 

eventuella fördjupningar redovisas i form av en rapport. Rapporten skickas till länsstyrelsen för 

godkännande. (B) Länsstyrelsen godkänner resultatet. Rapporten skickas till Riksantikvarieämbetet. 

(C) FMIS personal återkopplar till inventeraren/handläggaren för eventuella kompletteringar. (D) 

Information från rapporten förs in i FMIS. 

Uppehåll A) Normalt 3–12 månader, i vissa fall flera år. 

Länsstyrelsen sätter normalt upp en tidsgräns för när rapporten ska vara färdigställd. Beroende på 

undersökningens storlek och komplexitet kan denna tidsgräns variera åtskilligt, från tre månader för 

en mindre undersökning till flera år för undersökningar som sträcker sig över flera säsonger och där 

man gjort analyser och fördjupningar. Förr kunde rapporteringen dröja än längre. Länsstyrelsen har 

skärpt tidsgränserna under de senaste åren, och flera institutioner har därför arbetat hårt med att bli 

av med sin s.k. ”rapportskuld”, d.v.s. rapporter från äldre undersökningar som inte färdigställts. Än 

kommer det dock in åtskilliga rapporter till FMIS från undersökningar som genomförts innan 2006. 

Uppehåll B) Normalt 0–3 veckor. 

Hur lång tid det tar för länsstyrelsen att godkänna en rapport är beroende på storleken på uppdraget 

och hur den övriga verksamheten ser ut, men i normala fall tar det från ett par dagar till tre veckor. 

Uppehåll C) Normalt 0–1 månad, i enstaka fall upp till ett år. 

De flesta rapporter behöver inte kompletteras och då blir det inget uppehåll i processen här. När det 

behövs en komplettering har den för det mesta inkommit inom en månad. I enstaka fall tar det 

längre tid, men ifall inga kompletteringar inkommit inom ett år brukar FMIS personal försöka lägga in 
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så mycket information som är möjligt utifrån det existerande underlaget och nämna eventuella 

brister i en kommentar i registreringen. 

Uppehåll D) Normalt flera år. 

FMIS prioriterar inte rapporter och dessa blir därför inte handlagda mer än i undantagsfall. De 

senaste åren har FMIS gjort en speciell satsning på rapporter en gång om året för att registrera de 

mest akuta fallen. Det är dock enbart enstaka rapporter som blir registrerade mindre än ett år sedan 

de inkom till Riksantikvarieämbetet. Idag väntar ungefär ett tusental rapporter från åtminstone 2009 

och framåt på registrering. 

Sammanfattning 

I nästan samtliga fall blir det en fördröjning på minst en vecka innan nya fornlämningar finns lagrade i 

FMIS. I normalfallet tar det ungefär sex till nio månader. I värsta fall kan det ta flera år innan 

informationen är registrerad. I september 2013 var det 2180 ärenden som väntade på registrering i 

FMIS, motsvarande ca 4 manår totalt. 

Information saknas 

Viss information når av olika anledningar aldrig fram till FMIS, eller registreras inte av andra 

anledningar. 

1) Länsstyrelsen ger tillstånd till exploatering utan villkor om uppdragsarkeologi 

I vissa fall ger länsstyrelsen tillstånd till exploatering utan föregående undersökning. Det handlar 

huvudsakligen om lämningar där länsstyrelsen bedömer att den vetenskapliga potentialen hos 

lämningen inte är tillräcklig för att motivera de extra insatser som en undersökning innebär. Dessa 

ärenden når i princip aldrig FMIS. Även om länsstyrelsen skulle lämna information om att en lämning 

får tas bort utan undersökning behöver FMIS dessutom information om att så faktiskt har skett för 

att kunna göra en korrekt registrering. 

2) Bortprioriterade ytor inom registrerade fornlämningar 

Vid arkeologiska undersökningar är det inte ovanligt att delar av registrerade fornlämningar 

undersöks extensivt eller inte alls. Dessa prioriteringar görs i samråd med länsstyrelsen och framgår 

ibland av undersökningsplanen. De ytor som rapporteras in till FMIS av de arkeologiska utförarna är 

dock normalt endast de där undersökning faktiskt har utförts, och de övriga ytorna registreras då 

ofta som kvarliggande även om de är borttagna utan undersökning. 

3) Beslutade undersökningar som inte blir av 

Då och då händer det att undersökningar som är beslutade av länsstyrelsen inte blir av, på grund av 

att exploatören väljer att inte gå vidare med arbetet. Den här typen av ärenden rapporteras inte till 

FMIS. 

4) Ej besökta lämningar vid utredning steg 1 

Vid en arkeologisk utredning steg 1 besöker utredaren inte alltid alla lämningar som kartläggs. 

Eftersom ny information inte tillkommit om lämningen brukar dessa normalt inte registreras i FMIS. 
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5) Anmälan till länsstyrelsen eller åklagare om fornminnesbrott 

Den här typen av information skickas normalt inte till FMIS. Ifall en fornlämning blivit skadad eller 

förstörd händer det dock att information om detta skickas i form av en ändringsanmälan. 

6) Utredningar utan beslut enligt kulturminneslagen 

Det finns ytterligare en typ av uppdrag vars resultat bara delvis rapporteras in till FMIS: Utredningar 

som görs på en exploatörs initiativ, utan att länsstyrelsen har fattat ett beslut om utredning enligt 

kulturminneslagen. Det finns idag inget krav på att den information som tas fram i samband med den 

här typen av uppdrag rapporteras in till FMIS, utan det är frivilligt för exploatören och den som 

genomför utredningen. Många arkeologiska utförare tycker det är viktigt att informationen läggs in i 

FMIS och skickar därför in anmälningar eller rapporter, medan andra väljer att låta bli eftersom det 

är ett extra moment som inte är nödvändigt. Det kan också vara i exploatörens intresse att låta bli att 

sprida information som tagits fram på deras bekostnad, för att den inte ska vara till nytta för 

konkurrenter. 

Konsekvenser 

En privatperson som använder Fornsök för att se om hen behöver ha samråd med länsstyrelsen 

innan ett markarbete kan bli ledd att tro att inga kända fornlämningar finns i närheten om FMIS inte 

är uppdaterat. Detta kan leda till att kända fornlämningar uppmärksammas först sent i 

planeringsprocessen eller när markarbetet pågår, vilket i sin tur innebär fördröjning och kostnader 

för markägaren och risk för att fornlämningar skadas. 

Det motsatta problemet uppstår också. På grund av att bortprioriterade, ej undersökta ytor ligger 

kvar i FMIS kan en exploatör behöva betala för en undersökning av ett område som tidigare bedömts 

som ointressant. Det kan också innebära kostnader för staten, då en undersökning av ett område 

som inte visar sig innehålla lämningar innebär att staten får stå för kostnaden för undersökningen. 

Handläggare på Skogsstyrelsen som godkänner avverkningsanmälningar använder FMIS för att se om 

det finns fornlämningar inom det utpekade området. Om FMIS inte är uppdaterat riskerar 

fornlämningarna att skadas. 

Länsstyrelsen behöver ha ett parallellt system för att hålla reda på kända fornlämningar som ännu 

inte lagts in i FMIS för att kunna göra korrekta tillståndsbeslut. 

Ifall flera utredningar och inventeringar pågår samtidigt eller kort efter varandra kan en och samma 

lämning komma att inventeras flera gånger oberoende av varandra på grund av att den inte är 

allmänt känd. 

Förtroendet för FMIS riskerar minska ifall det ligger kvar geometrier där lämningarna uppenbart är 

borttagna: t.ex. där byggnader eller vägar syns på underlagskartan, men geometrierna efter 

fornlämningen inte är ändrade (se bild). 
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Användare Fornsök 
Utveckling av informationsanvändningen 2004-2013 

År 2004 fanns ca 640 registrerade användare (med login) av FMIS sökapplikation. 140 av dessa var 

interna (inom RAÄ). De externa var fördelade på följande organisationer. 

- 57 kommuner 
- 28 regionala museer 
- 11 länsstyrelser 
- 7 skogsvårdsstyrelser 
- 10 universitet och högskolor 
- 6 privata arkeologiföretag 
- 12 centrala verk/myndigheter/ansvarsmuseer 
(från Power Point ”FMIS_PP_interna” fått på Mail från Malin) 

Vilka användare har vi idag? 

Då inte jämförbar statistik finns tillgänglig har ett överslag av tillgängliga fakta gjorts varför 
redovisade siffrorna ska tas med en nypa salt. Men de ger ändå en indikation. 

FMIS har i dagsläget (nov 2013) drygt 4000 registrerade användare med login. Siffran bör ha 
varit ungefär 4000 i december 2012. Då beräknades en procentuell fördelning av användarna 
enligt följande: 

Arkeologiska företag - 3%
�
Länsstyrelsen - 5%
�
Interna RAÄ - 6%
�
Universitet etc - 8%
�
Museer - 14%
�
Andra myndigheter - 14%
�
Övriga aktörer - 25%
�
Kommuner - 25%
�

Siffrorna från 2004 och 2012 är som sagt inte jämförbara rakt av. Men man kan konstatera följande:
�

- Det interna användarantalet har stigit marginellt (i dagsläget ca 200) 

- Det externa användarantalet har stigit från 500 till närmare 4000 
- Museer och kommuner är fortfarande en relativt stor grupp användare 
- Den stora skillnaden är att det tillkommit betydligt fler ”övriga aktörer” och ”andra 

myndigheter” – I dagsläget utgör dessa hälften av våra användare. År 2004 fanns denna 
grupp i princip inte alls. 

Bakom begreppen ”övriga aktörer” och ”andra myndigheter” döljer sig till exempel GIS-användare 
inom olika yrkesgrupper, konsulter inom olika samhällsbyggnadsområden, mäklare och 
arkitektbyråer. 
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Det bör påpekas att vi inte vet hur många av våra användare med login som är aktiva då det inte 
finns något system för att kontrollera detta. Har man en gång fått login har man kvar det tills man 
själv avsäger sig det (vilket sällan sker). 

Det sätt vi har att beräkna besökare av Fornsök är via Google statistik (sedan år xxxx) och tidigare via 
RAÄ:s eget statistikverktyg. Siffrorna nedan bygger på RAÄ:s eget statistikverktyg och anger (unika?) 
besökare, såväl med som utan inloggning till Fornsök. 

Besökare i Fornsök per år: 

2007: 75’ 

2008: 140’ 

2009: 243’ 

2010: 249’ 

2011: 332’ 

2012: 530’ 
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Dagens användning av FMIS 
FMIS har i dag en varierad grupp användare, som har olika syften att söka information och skiftande 

förkunskaper och förväntningar. FMIS är instruerade att prioritera de professionella användarnas 

behov. De professionella användarna är dock en stor grupp med mycket varierande behov samt 

kunskaper om arkeologi och om FMIS styrkor och begränsningar. Här är en sammanställning av 

efterfrågade tjänster, data och andra önskemål på FMIS som har samlats in av Riksantikvarieämbetet 

under de senaste åren. Eftersom fokus ligger på det som aktivt efterfrågats kan det hända att viktiga 

delar i FMIS inte uppmärksammas här, eftersom det kommer färre frågor och kommentarer om de 

saker som är väl kända och fungerar bra. 

Användarna är grupperade efter syftet till att de söker information: 

• Underlag för förvaltning av fastighetsinformation 

• Underlag för Lantmäteriets hantering av grundläggande geografisk information 

• Beslutsunderlag 

• Underlag för uppföljning 

• Planeringsunderlag för arkeologiska uppdrag 

• Planeringsunderlag för markutnyttjande 

• Forskning och kunskapsuppbyggnad 

• Vidareanvändning av FMIS-information i appar 

• Övrigt 

Underlag för förvaltning av fastighetsinformation samt Underlag för 

Lantmäteriets hantering av grundläggande geografisk information 
Det finns ett antal lagar och regleringar som talar om att fornlämningsinformation ska levereras och 

ibland även i vilket format. 

Enligt förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m. ska Riksantikvarieämbetet leverera 

information om fornlämningar till Lantmäteriet, för att de ska kunna aviseras på Fastighetskartan och 

redovisas bland belastningarna på en fastighet i Fastighetsregistret. Riksantikvarieämbetet levererar 

också information om hur fornlämningar och delar av de övriga kulturhistoriska lämningarna ska 

symbolsättas i kartan och ifall de ska ha en upplysningstext eller namn. 

Inspire ställer krav på att Riksantikvarieämbetet redovisar information om skyddade områden, 

däribland fornlämningar, enligt en viss struktur. Utöver kraven finns även rekommendationer om 

information och struktur. 

När det gäller fornlämningar uppfyller Riksantikvarieämbetet sina skyldigheter mot Lantmäteriet och 

Inspire med FMIS. De som använder datan är inte arkeologer och har i allmänhet ingen kunskap om 

varken arkeologi eller FMIS. 



   

  

  

 

 

   

   

     

  

  

  

  

   

  

     

   

   

 

     

 

   

 

     

      

  

 

  

 

 
                

           

             

             

             

             

               

          

   

 

 

 

     

      

      

    

    

 

    

 

  

     

 

Riksantikvarieämbetet 2013-10-21
�
Förstudie FMIS-processen 

Hanna Larsson 

Aktör Efterfrågar Status 

Lantmäteriet Geometri Finns 

Metadata för geometrier Finns 

Kartsymbol Finns 

Namn Finns 

Upplysningstexter Finns 

Lagskydd Finns 

Inspire Geometri Finns 

Metadata Finns 

Data enligt dataspecifikationer (i dagsläget 

tre olika teman) 

Finns, men behöver 

vidareutvecklas 

Mappning mellan FMIS och INSPIRE:s 

struktur 

Finns, men behöver 

vidareutvecklas 

Tjänster (WMS, WFS, omvandlingstjänst) Finns 

Krav på hastighet gällande anrop, last, 

övervakning etc. 

Finns 

Lagskydd Finns 

Beslutsunderlag 
Den aktör som i första hand använder sig av FMIS som underlag för myndighetsbeslut är handläggare 

på länsstyrelsen. Även Skogsstyrelsens handläggare använder FMIS, tillsammans med egna system, 

för att bedöma om en avverkansanmälan ska skickas vidare till länsstyrelsen. Riksantikvarieämbetet 

använder FMIS som underlag i de fall ett expertutlåtande efterfrågas av en domstol. 

Handläggarna på länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet har en bakgrund inom arkeologi och är väl 

insatta i de kvalitetsproblem som finns med FMIS information. Handläggarna på Skogsstyrelsen har 

mera varierad bakgrund och skiftande kunskap om arkeologi och FMIS. Det finns dock ett uppbyggt 

internt stöd för hur olika typer av lämningar ska hanteras. 

Aktör Efterfrågar Status 

Länsstyrelsen Ett fullständigt register Finns inte 

Skogsstyrelsen Rättad information Finns i viss utsträckning 
Riksantikvarieämbetet Aktuell data Finns i viss utsträckning 

Geometrisk precision Finns inte 

.shp Finns för professionella 

användare 

WMS/WFS Finns för professionella 

användare 

Lagskydd Finns 

Historik Finns i viss utsträckning 
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Underlag för uppföljning 
Både länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet använder sig av FMIS för att följa upp beslut och 

utveckning inom kulturmiljöområdet. De som arbetar med uppföljning har en bakgrund inom 

arkeologi och är väl insatta i de kvalitetsproblem som finns med FMIS information. 

Aktör Efterfrågar Status 

Länsstyrelsen Ett fullständigt register Finns inte 

Riksantikvarieämbetet Rättad information Finns i viss utsträckning 

Aktuell data Finns i viss utsträckning 

Geometrisk precision Finns inte 

Korrekt statistik Finns inte 

Detaljerade beskrivningar Finns i viss utsträckning 

Detaljerade geometrier Finns inte 

Fullständiga händelser Finns inte 

Tillgång till data i fält Finns i viss utsträckning 

Bilder Finns i viss utsträckning 

Lagskydd Finns 

Historik Finns i viss utsträckning 

Planeringsunderlag för arkeologiska uppdrag 
De aktörer som utför arkeologisk uppdragsverksamhet använder sig av FMIS som en del av 

planeringsunderlaget för projekten. Samtliga aktörer är arkeologer och de flesta har en god 

kännedom om FMIS. Det är dock inte alla som är fullt medvetna om de kvalitetsproblem som finns 

med informationen och vad det innebär för deras arbete. 

Aktör Efterfrågar Status 

Arkeologiföretag Ett fullständigt register Finns inte 

Museer Rättad information Finns i viss utsträckning 
Universitet/Högskolor Aktuell data Finns i viss utsträckning 

Geometrisk precision Finns inte 

Detaljerade geometrier Finns inte 

.shp/.tab Finns för professionella 

användare 

Tillgång till data i fält Finns i viss utsträckning 

Historik Finns i viss utsträckning 

Planeringsunderlag för markutnyttjande 
Det finns en stor mängd aktörer som använder sig av FMIS information i planarbete och inför 

markutnyttjande: kommunala handläggare, stora markexploatörer som Trafikverket, mindre 

markexploatörer, konsulter inom bygg och anläggning, skogsföretag samt enskilda markägare. 

De stora exploatörerna använder sig ofta av konsulter som ibland har en bakgrund inom arkeologi 

och som har relativt god kännedom om FMIS och de kvalitetsproblem som finns i informationen. 
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Mindre aktörer och enskilda markägare har dock enbart undantagsvis kunskap om och intresse för 

arkeologi. De har eventuellt kännedom om FMIS, framför allt söktjänsten Fornsök, men är inte 

insatta i kvalitetsproblemen med FMIS data. På grund av den ökande andelen internationell 

arbetskraft finns det också en växande grupp användare med små eller inga kunskaper i svenska. 

Aktör Efterfrågar Status 

Planhandläggare på 

kommun 

Markexploatör 
Markägare 

Trafikverket 

Skogsföretag 

Konsulter inom bygg 

och anläggning 

Ett fullständigt register Finns inte 

Rättad information Finns i viss utsträckning 

Aktuell data Finns i viss utsträckning 

Metadata Under arbete 

Geometrisk precision Finns inte 

Fornlämningsområdet Finns inte 

Information om vad man får göra på 

platsen 

Finns inte 

WMS/WFS Finns för professionella 

användare 

.shp/.tab Finns för professionella 

användare 

Möjlighet att söka på fastighetsbeteckning Under diskussion 

Söktjänst Finns 

Tillgång till data i fält Finns i viss utsträckning 

Information om hur man identifierar 

fornlämningen i fält 

Finns inte 

Information på engelska Finns inte 

Lagskydd Finns 

Forskning och kunskapsuppbyggnad 
Informationen i FMIS används av forskare på alla nivåer, från doktorander på universitet till 

hembygdsföreningar och privatforskare. Även om inte alla har en bakgrund inom arkeologi så har de 

ett stort intresse av arkeologi och kulturhistoria. De flesta har en god kännedom för FMIS och vill 

använda sig av informationen. Det är dock få som är insatta i kvalitetsproblemen med informationen. 
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Aktör Efterfrågar Status 

Universitet/högskolor 

Privatforskare 

Hembygdsföreningar 

Ett fullständigt register Finns inte 

Rättad information Finns i viss utsträckning 

Aktuell data Finns i viss utsträckning 

Korrekt statistik Finns inte 

Detaljerade lämningstyper och sakord Finns i viss utsträckning 

Detaljerade och sökbara dateringar Finns inte 

Detaljerade beskrivningar Finns i viss utsträckning 

Detaljerade geometrier Finns inte 

.shp/.tab Finns för professionella 

användare 

Utökade sökmöjligheter Finns inte 

Möjlighet att bidra med data Finns för professionella 

användare 

Bättre strukturerad data med färre 

fritextfält 

Finns inte 

Rådata från undersökningar Finns inte 

Bilder Finns i viss utsträckning 

Information på engelska Finns inte 

Historik Finns i viss utsträckning 

Vidareanvändning av FMIS i appar 
Idag vidareanvänds FMIS information i ett fåtal applikationer: Kringla, Fornfynd och Fornminnen. De 

är framför allt byggda för att underhålla, men det finns även en intressent som hört av sig om att 

bygga en applikation för yrkesanvändare som behöver fornminnesinformation i fält. 

Applikationsutvecklarna är inte nödvändigtvis arkeologer och har begränsade kunskaper om FMIS 

kvalitetsproblem. 

Aktör Efterfrågar Status 

Kringla API Under diskussion 

Fornfynd 

Fornminnen 
.shp/.tab Finns för professionella 

användare 
www.modernarkeologi.se Licensiering av data och bilder Under arbete 

Mappning mellan FMIS struktur och 

vidareanvändarens 

Finns i viss utsträckning 

Bättre strukturerad data med färre 

fritextfält 

Finns inte 

Rättad information Finns i viss utsträckning 

Bilder Finns i viss utsträckning 

Övrigt 
Två ytterligare aktörer kommer ofta i kontakt med FMIS: Den första är mäklare, som hör av sig 

angående belastningar på fastigheter de ska sälja. Den andra gruppen är den intresserade 

allmänheten, ofta turister eller lokalt intresserade. 
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Mäklarna har ofta ingen kunskap om arkeologi och FMIS kvalitetsproblem. Den intresserade 

allmänheten är ibland mera insatt om arkeologi i allmänhet, men vet sällan särskilt mycket om FMIS 

tillkomsthistoria och informationens kvalitetsproblem. 

Aktör Efterfrågar Status 

Mäklare Fornlämningsområdet Finns inte 

Information om vad man får göra på platsen Finns inte 

Möjlighet att söka på fastighetsbeteckning Under diskussion 

Söktjänst Finns 

Lagskydd Finns 

Den intresserade Allmän information om lämningar Finns inte 

allmänheten Detaljerade beskrivningar Finns i viss utsträckning 

Tips på trevliga lämningar att besöka Finns inte 

Söktjänst Finns 

Bilder Finns i viss utsträckning 

Information på engelska Finns inte 

Definitioner 
Aktuell information – Informationen om lämningarna är uppdaterad och antikvarisk bedömning
�

överensstämmer med gällande praxis.
�

Detaljerade beskrivningar – Lämningarna är beskrivna ner på anläggningsnivå.
�

Detaljerade geometrier – Lämningarnas utbredning är dokumenterad ner på anläggningsnivå.
�

Detaljerade lämningstyper och egenskapsvärden – Arkeologisk information strukturerad enligt
�

vedertagna begrepp och på hög detaljeringsnivå.
�

Detaljerade och sökbara dateringar – Kronologisk information strukturerad enligt vedertagna 

begrepp och på hög detaljeringsnivå. 

Ett fullständigt register – Ett register som innehåller alla kända fornlämningar i Sverige. 

Fornlämningsområdet – Det område runt en fornlämning som behöver skyddas för att lämningen ska 

vara skyddad. Området kan variera i omfattning beroende på vilken lämning som berörs och typ av 

ingrepp som planeras. 

Fullständiga händelser – Registret ska omfatta alla beslut och bedömningar som gjorts av 

myndigheter och arkeologiska aktörer när det gäller lämningar eller grupper av lämningar. 

Geometrisk precision – En felmarginal på geometrin som håller sig under 0,5 m. Vissa aktörer vill ha 

ännu mindre felmarginaler. 

Historik – Förändringar i lämningarnas utbredning, attributdata etc. ska kunna följas över tid. 
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Korrekt statistik – Den statistik som hämtas ut från databasen angående händelser, antal, antikvarisk 

bedömning, lämningstyper och egenskapsvärden ska vara rättvisande i förhållande till faktiska 

egenskaper och aktuell praxis. 

Rättad information – Informationen om lämningarna är korrekt och kvalitetssäkrad. 

Söktjänst – En webbaserad söktjänst där det är möjligt att söka och se informationen utan att ha ett 

eget GIS-stöd. 

Tillgång till data i fält – Den information som finns samlad ska kunna läsas och användas i fält. 

Utökade sökmöjligheter – Möjlighet att göra avancerade sökningar med flera olika kategorier och 

variabler i en webbaserad söktjänst. 
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Utkast till kvalitetsbeskrivning av informationen i FMIS utifrån ISO 19113 

Förväntad kvalitet Verklig kvalitet (låg, 

mellan, hög) 

Beskrivning Orsak och ev. åtgärdsförslag Riskfaktor (låg, 

mellan, hög) 

Korrekt antikvarisk bedömning 

Korrekt lämningstyp 

Fullständighet - geografisk täckning 

Kompletthet - all information beskriven 

Konsekvens 

Geometrier med exakt och korrekt 

position/utbredning 

mellan 

mellan 

låg 

mellan 

låg 

mellan 

Den antikvariska bedömningen borde 

överensstämma med vad lagen säger. Det 

gör den inte nu (gamla KML) och kommer 

inte att göra med nya KML som träder i kraft 

den 1 januari. 

Lämningstyp bör överensstämma med 

fastslagen lämningstypslista 

Sverige är ojämnt inventerat vilket ger en 

missvisande bild av olika lämningars 

förekomster i landet. 

Alla fritexter inte inskrivna. Vissa objekt är 

mkt noggrant beskrivna, andra inte. 

Informationen är inte insamlad och beskriven 

på likartade sätt. 

Det finns kända brister vad gäller 

geometriernas utbredning och positioner. 

Registreringspraxis följde inte den gamla lagen. För att antikvarisk 

bedömning ska överensstämma med den nya lagen krävs omfattande 

kvalitetshöjningsinsatser. 

Vid grunddigitalisering och konvertering har lämningstyper slagits samman 

och getts tillfälliga benämningar som inte åtgärdats. Kräver omfattande 

kvalitetshöjningsinsatser. 

Inventeing har bedrivits med olika syften i olika delar av landet vid olika 

tidsperioder. Problemet behöver beskrivas och kommuniceras på ett 

pedagogiskt sätt. Riktade inventeringsinsatser skulle kunna ge en mer 

komplett bild. Detta kräver stora ekonomiska resurser. 

De gamla beskrivningstexterna finns i de inskannade 

inventeringsbokuppslagen. Renskrivningen av dessa har skett i 

projektform. Resurser har inte funnits att skriva in alla texter. Kostar mer 

än det smakar att åtgärda? Texterna finns i pdf-form, men är då inte sök- / 

maskinläsbara. 

Svårt att göra något åt eftersom informationen är insamlad under så lång 

tid. Kostnadskrävande att åtgärda, men med tydlig struktur kan det bli 

konsekvent framåt i tid. Viktigt om informationen ska bli strukturerad och 

maskinläsbar. 

P.g.a. att informationen samlats under lång tid, med olika teknik och att 

exaktheten beror mycket på den mänskliga faktorn. Även det faktum att 

geometrierna överförts, ritats om och digitaliserats flera gånger ökar 

felriskfaktorn, liksom bristande och svårtolkade underlag. Åtgärd: Korrigera 

geometrier med hjälp av laserskannade kartor? 

hög 

mellan 

mellan 

låg 

mellan 

hög 

Kvalitetssäkrad information 

Spårbar kvalitet 

låg 

mellan 

En stor del av informationen är inte 

kvalitetssäkrad sedan 

fornminnesinventeringen. 

Vem har gjort vad i vilken roll och vilken 

utrustning har använts. Information om 

dessa företeelser är bristfällig. 

Resurskrävande. Resurser saknas. För att åtgärda krävs stora kostsamma 

insatser - i form av såväl inventering som byråmässiga. 

Informationen insamlad under lång tid och med olika syften. Krav på 

kvalitetsmärkning är otydlig och FMIS registreringsklient är komplicerad 

och det är svårt att göra rätt / lätt att göra fel. Åtgärder: Styra upp 

utbildningarna, ökade kvalitetskontroller, bygga ny registreringsklient som 

tar mindre resurser och underlättar för registrerarna (DAP?) 

mellan 

hög 

Dagsaktuell information 

Målgruppsanpassad information 

Tydlig beskrivning av brister och avvikelser 

Ändringar är spårbara (historik) 

Strukturerad information 

låg 

låg 

låg 

mellan 

låg 

God kvalitet borde innebära aktuell 

information. Dagens samhälle kräver 

dagsaktuell information. 

Olika målgrupper behöver få informationen 

paketerad på olika sätt. Idag ser alla i princip 

samma information som är ostrukturerad 

och svårbegripbar för den icke insatta. 

Beskrivning av vad informationen står för 

saknas eller är svårtillgänglig. 

Vad har hänt med en lämning när? Önskvärt 

att kunna följa detta bakåt i tid. En 

historikfunktion finns i Fornsök men den 

fungerar inte tillfredsställande. 

Informationen är, utifrån dagens behov, 

ostrukturerad. Mycket utgörs av fritext. Fler 

förvalslistor skulle göra informationen lättare 

att strukturera då den blir maskinläsbar. 

Innebär högre kvalitet då registrerare tvingas 

göra vissa val och att otillåtna kombinationer 

av val inte ska vara möjliga. 

Långa handläggningstider (f.n. ca 7 månader) gör att informationen inte 

finns då den behövs. Komplicerat registreringssystem och krångliga 

processer försvårar arbetet. Brist på resurser förlänger handläggningstider. 

Åtgärd: Skapa kortare handläggningstider. Se över interna 

handläggnignsprocesser och externa registreringsprocesser. Bygga ny 

registreringsklient (DAP?) 

FMIS var från början ett handläggarsystem. Analoga principer har 

digitaliserats. Nya användare har tillkommit utan att systemet har 

anpassats. Behov av omvärldsanalys och paketering av information. 

Anpassning av söktjänst. (DAP) 

Översyn och beskrivning av informationsinnehållet anpassad för olika 

användare behövs. Metadata och hjälptexter behöver utvecklas. 

Händelser rapporteras till/registreras inte i FMIS i tillräckligt stor 

utsträckning. Avsaknad av undersökningsregister. Åtgärd: Omvärldens 

behov och FMIS roll i omvärlden behöver utredas. (DAP) 

Informationen insamlad under lång tid. Digital informatin samlas enligt 

analoga principer. Åtgärd: Bygga bort fritextfält och standardisera FMIS. 

(DAP) 

hög 

mellan 

hög 

hög 

mellan 

Tydlighet låg Vilka lämningar förekommer och vilka 

förekommer inte i FMIS? Vad är FMIS roll i 

samhället? Hur får informationen användas? 

Informationen insamlad under lång tid. Finns ingen tydlig praxis för vad 

som inte ska registreras i FMIS. Praxis tolkad olika i olika delar av landet. 

Syftet med FMIS är inte klargjort / förlegat. Åtgärder: Reglera vad som inte 

ska registreras i FMIS. Fastslå syftet med FMIS och FMIS roll i samhället. 

hög 


