
Analystabeller nationell nivå 
 

 Doc: Kulturmiljölag (1988:950), ändrad t.o.m. SFS 
2014:649 [in English: Heritage Conservation Act 
(1988:950), revised up to SFS 2104:649] 
Actor: Ministry of Culture 

  

Location 
within 
document 

Quote Interpretation 
(keyword) 

Implied 
“interactions with 
information” 

p. 4, 13 §, 
item 1 

“Som villkor för tillstånd enlight 12 § får länsstyrelsen ställa 
skäliga krav på 1. arkeologisk undersökning för att 
dokumentera fornlämningen, ta till vara fornfynden och 
förmedla resultaten... 

Documentation, 
Dissemination 

Create, Disseminate 

p. 10, 14 § “Villkoren [för länsstyrelsens tillstånd till att ett 
byggnadsminne ändras] får avse hur ändringen skall 
utföras samt den dokumentation som behövs.” 

Documentation 
 
(curiosity: first time term 
‘documentation’ 
appears) 

Create, 
Access/Use/Evaluat
e/Modify existing 
documentation 

p. 10, 15 § “Vid beslut om att häva en byggnadsminnesförklaring eller 
att jämka skyddsbestämmelser får 
länsstyrelsen eller regeringen förordna att den som begär 
hävandet eller jämkningen skall bekosta 
särskild dokumentation av byggnaden…” 

Documentation Create 

p. 12, 3 § “Villkoren [för länsstyrelsens tillstånd till utvidgning av 
kyrkotomten samt för uppförande eller väsäntlig ändring av 
byggnader, murar, portaler eller andra fasta anordningar på 
tomten] får avse hur ändringen skall utföras samt den 
dokumentation som behövs.” 

Documentation Create, 
Access/Use/Evaluat
e/Modify existing 
documentation 

p. 12, 7 § “För varje församling skall det finnas en förteckning av Documentation/Asset Create 



inventarier som avses i 6 §. I förteckningen skall anges om 
ett föremål ägs eller förvaltas av någon annan än 
församlingen och om det förvaras på någon annan plats än 
i kyrkan. 
 
I varje församling skall det utses två personer som har 
ansvar för att föra förteckningen.” 

management 

p. 12, 8 § “Stiftet skall minst vart sjätte år  kontrollera att alla föremål i 
förteckningen finns kvar. Sådan 
kontroll skall också göras vid byte av någon av de personer 
som har utsetts enligt 7 § andra stycket. Efter varje kontroll 
skall en kopia av förteckningen sändas till länsstyrelsen.” 

Documentation/Asset 
management 

Access, modify, 
preserve 

p. 12, 9 § “I fråga om ett föremål i förteckningen, som inte ägs av 
någon enskild person eller släkt, krävs tillstånd från 
länsstyrelsen…Villkoren [för tillståndet från länsstyrelsen att 
reparera, ändra eller flytta föremål i en församlings 
förteckning över kyrkliga inventarier] får avse hur åtgärden 
skall utföras samt den dokumentation som behövs.”  

Documentation Create, 
Access/Use/Evaluat
e/Modify existing 
documentation 

p. 13, 10 § “Länsstyrelsen får också besluta att ett föremål skall tas 
upp i förteckningen [över en församlings kyrkliga 
inventarier].” 

Documentation/Asset 
management 

Modify 

p. 13, 15 § “Kommunen skall därvid [om det på en begravningsplats 
eller i en byggnad på en begravningsplats som ägs och 
förvaltas av en borgerlig kommun finns föremål av 
kulturhistoriskt värde] ansvara för förteckningen samt 
förvaringen och vården av föremålen. I stället för vad som 
sägs i 7 § skall i förteckningen anges om 
ett föremål ägs eller förvaltas av någon annan än 
kommunen.” 

Documentation/Asset 
management 

Create 

p. 15, 2 § “Med ett kulturföremål avses i detta kapitel ett föremål som 
/…/ är en integrerad del av inventarierna hos en kyrklig 

Documentation/Definitio
n 

Evaluate 



institution eller en integrerad del av en offentlig samling och 
upptagen inventarieförteckningen hos ett museum. ett arkiv 
eller en bibliotekssamling.”  

 

 

 

 Doc: Digit@lt kulturarv - Nationell strategi för arbetet med att 

digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra 

kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation [in English: 

Digital heritage - A national strategy for the work on 

digitization, digital preservation and digital access to cultural 

heritage materials and cultural heritage information]. Analysis 

limited to section 2: Mål och genomförande, pp. 4-6. 

Actor: Ministry of Culture 

  

Location within 
document 

Quote Interpretation 
(keyword) 

Implied 
“interactions with 
information” 

p. 4, 2.1 “[Statliga institutioner ska] Ha riktlinjer och mål för den egna 
verksamhetens arbete med att digitalt bevara och digitalt 
tillgängligöra verksamhet, samlingar, arkiv och audiovisuella 
arkiv.” 

Guidelines, goals, 
preservation, making 
accessible 

X 
(meta level: planning 
for preservation and 
disseminating/makin
g accessible) 

p. 5, 2.1  “Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt 
bevarande och digitalt tillgängliggörande ska ges möjlighet 
att lämna synpunkter på riktlinjerna.” 

Coordination, 
overseeing/ coordinating 
guidelines 

X 
(meta level: 
coordination of 
planning for 
preservation and 
disseminating/makin
g accessible) 

Commented [1]: Man ska Create riktlinjer (information) 
för att kunna preserve, disseminate annan information 

Commented [2]: MoC ska dock evaluate (och det ska 
det göra gällande hela dokumentet) 

Commented [3]: Ja. Jag har försökt att i analysen göra 
en distinktion mellan riktlinjerna (som också är 
information) och det riktlinjerna avser ska hända med 
arkeologisk information (dokumentation etc.) ute på de 
statliga institutionerna. Men vi kanske kan resonera mer 
i texten om den nya information (riktlinjer, utvärderingar 
av riktlinjer etc.) som digitaliseringen ger upphov till. 

Commented [4]: Evaluate? 



p. 5, 2.1  “[Statliga institutioner ska] Ha riktlinjer för hur en prioritering 
kan ske avseende digitalisering av verksamheter, samlingar 
och arkiv.” 

Guidelines, 
management 

X 
(meta level: planning 
for priorities for 
digitization) 

p. 5, 2.2 “Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt 
bevarande och digitalt tillgängliggörande vid Riksarkivet ska 
[...] presentera allmänna råd för digitalisering och 
tillgängligörande av samlingar och arkiv som ska främja 
prioriteringar inom digitaliseringsarbetet [sic.] och ett framtida 
användande av gemensamma format samt öppna och 
gemensamma standarder för det statliga kulturområdet.” 

Guidelines, 
management, format, 
standards 

X 
(meta level: 
guidelines for 
digitization and 
dissemination of 
collections and 
archives, and for 
coordination of 
formats and 
standards) 

p. 5, 2.2 “Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt 
bevarande och digitalt tillgängliggörande vid Riksarkivet ska 
[...] Ta fram förslag om nationella riktlinjer för hur en 
samordnad digital informationshantering och ett samordnat 
och kostnadseffektivt digitalt långtidsbevarande av samlingar 
och arkiv, inkluderat audio-visuella arkiv, kan ske hos de 
statliga institutionerna [...] Förslaget ska även även avse en 
roll- och ansvarsfördelning för arbetet [...]” 

Guidelines (proposal), 
coordination, 
management (cost), 
responsibility/role 
management 

X 
(meta level: 
guidelines for 
coordination of 
information 
management, cost 
management,  
responsibilities for 
preservation 

p. 6, 2.2  “Samordningssekretariatet ska årligen: Redovisa hur mycket 
kulturarvsinformation som levereras till Europeana.” 

Audit X (meta level: 
evaluate) 

 

 

 

 Doc: Förordning (2007:1184) med instruktion för 

Riksantikvarieämbetet [in English: Ordinance (2007:1184) 

with instruction for the Swedish National Heritage Board]. 

  

Commented [5]: Create 

Commented [6]: Disseminate (Create) 



Analysis limited to section 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.5,2: Mål och 

genomförande, pp. 4-6. 

 

Actor: Ministry of Culture 

Location within 
document 

Quote Interpretation (keyword) Implied 
“interactions with 
information” 

p. 1, 3 §, item 1 “Myndigheten ska även bedriva informations- och 
rådgivningsverksamhet (...) om kulturmiljön, kulturminnen, 
kulturföremål och om vård av dessa…” 

Information dissemination Access, Use, 
Disseminate 

p. 1, 3 §, item 6 “Myndigheten ska även förvalta nationella databaser för 
kulturhistorisk information…” 

Data/Documents sharing 
infrastructure 

Organize, preserve 

p. 2, 8 § “Myndigheten ska ha ett specialbibliotek för forskning och 
utveckling inom områdena kulturmiljö, arkeologi, medeltidens 
konsthistoria och numismatik.” 

Literature/Documents 
sharing infrastructure 

Organize, preserve 

 


