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Poll questions 
 
The poll questions are presented in Swedish and translated to English. The images on 
page 5 to 9 display a print screen view over how the poll looked when the participated 
viewed it online.  
 

1. Vilken grupp företräder du i följande formulär 
(Eng. Which subgroup do you represent in the following poll) 
 
-‐ Uppdragsarkeologer  (Eng. Contract Archaeologists) 
-‐ Länsstyrelsen   (Eng. The County Administrative Board) 
-‐ Exploatör (företagare)  (Eng. Developer – private business) 
-‐ Exploatör (privatperson)  (Eng. Developer – individual) 
-‐ Exploatör (kommun)  (Eng. Developer – municipality) 
-‐ Exploatör (staten)   (Eng. Developer – the state) 
-‐ Riksantikvarieämbetet  (Eng. The National Heritage Board) 
-‐ Ingen av ovanstående  (Eng. None of the above) 

 
2. Vilket län arbetar du i främst? 

(Eng. Which Swedish county do you mainly work in?) 
 
-‐ Blekinge 
-‐ Dalarna 
-‐ Gotland 
-‐ Gävleborg 
-‐ Halland 
-‐ Jämtland 
-‐ Jönköping 
-‐ Kalmar 
-‐ Kronoberg 
-‐ Norrbotten 
-‐ Skåne 
-‐ Stockholm 
-‐ Södermanland 
-‐ Uppsala 
-‐ Värmland 
-‐ Västerbotten 
-‐ Västernorrland 
-‐ Västmanland 
-‐ Västra Götaland 
-‐ Örebro 
-‐ Östergötland 
-‐ Inte relevant/det varierar 
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3. På en skala från 1 till 5, hur god är din kunskap om det 
uppdragsarkeologiska systemet i Sverige? 
(Eng. On a scale from 1 to 5, how well do you know the Swedish system of 
contract archaeology?) 

 
4. Hur god är din kunskap om den svenska kulturmiljölagen? 

(Eng. How well do you know the Swedish cultural environment law?) 
 

5. Hur väl anser du att det uppdragsarkeologiska systemet 
fungerar i Sverige? 
(Eng. How well do you think the system of contract archaeology works in 
Sweden?) 
 

6. Hur lättillgänglig anser du att informationen om systemets 
uppbyggnad och funktion är? 
(Eng. How accessible do you consider the information about the system’s 
structure and function?) 
 

7. Hur lättförståelig anser du att informationen om systemets 
uppbyggnad och funktion är? 
(Eng. Do you consider the information about the system’s structure and 
function easy to understand?) 
 

8. Hur lätt är det att definiera och förstå uppdragsarkeologens 
roll och ansvar i den uppdragsarkeologiska processen? 
(Eng. How easy do you think it is to define and understand the contract 
archaeologist’s role and responsibility in the system?) 
 

9. Hur lätt är det att definiera och förstå exploatörens roll och 
ansvar i den uppdragsarkeologiska processen? 
(Eng. How easy do you think it is to define and understand the developer’s 
role and responsibility in the system?) 
 

10. Hur lätt är det att definiera och förstå Länsstyrelsens roll och 
ansvar i den uppdragsarkeologiska processen? 
(Eng. How easy do you think it is to define and understand the County 
Administrative Board’s role and responsibility in the system?) 
 

11. Hur lätt är det att definiera och förstå Riksantikvarieämbetets 
roll och ansvar i den uppdragsarkeologiska processen? 
(Eng. How easy do you think it is to define and understand the National 
Heritage Board’s role and responsibility in the system?) 
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12. Anser du att exploatörens ansvar om att bekosta eventuella 
utredningar, förundersökningar eller undersökningar är 
rimlig? 
(Eng. Do you consider the developer’s responsibility to pay for archaeological 
surveys, archaeological pre-investigations or archaeological investigations 
reasonable?) 
 

13. Vad anser du om kostnaderna för arkeologiskt arbete? 
(Eng. What do you think of the costs of contract archaeological work?) 

 
14. Vilka påståenden stämmer enligt dig gällande det 

uppdragsarkeologiska systemet? 
(Eng. Which of the following statements apply to the contract archaeological 
system in Sweden, according to you?) 
 

-‐ Systemet är tydligt och lättbegripligt. 
(Eng. the system structure is clear and easy to understand) 

-‐ Överlag är systemet effektivt 
(Eng. Overall, the system is efficient) 

-‐ Systemet sätter högt värde vid Sveriges kulturarv 
(Eng. the system values Sweden’s cultural heritage highly) 

-‐ Systemet gynnar hållbar utveckling inom arkeologisk 
uppdragsverksamhet 
(Eng. the system benefits sustainable development in contract archaeology) 

-‐ Systemet gynnar hållbar utveckling inom byggnadsbranschen 
(Eng. the system benefits sustainable deleopment in the construction industry) 

-‐ Kostnaderna för arkeologiska undersökningar hålls nere tack vare 
konkurrenskraften 
(Eng. the costs of archaeological investigations are kept down thanks to the 
competitiveness) 

-‐ Fältarbete har effektiviserats tack vare konkurrenskraften 
(Eng. the archaeological fieldwork has been streamlined thanks to its 
competitiveness) 

-‐ Förutsättningarna för förmedlingen av resultaten från fältarbetet blir allt 
bättre 
(Eng. the conditions for the mediation of fieldwork results are improving) 

-‐ Systemet sätter högt värde vid vikten av vetenskapliga arbetsmetoder 
(Eng. the system values the importance of scientific working methods highly) 

-‐ Systemet sätter högt värde vid god förmedling av arkeologisk kunskap 
(Eng. the system values good mediation of archaeological knowledge highly) 

-‐ Systemet gynnar synen på arkeologi och dess samhälleliga värde 
(Eng. the system benefits the general view of archaeology and its value for 
society) 

-‐ Uppdragsarkeologi är en viktig del av arkeologisk forskning 
(Eng. contract archaeology is an important part of archaeological research) 

-‐ Systemet medverkar till ny kunskap av vetenskaplig betydelse 
(Eng. the system contributes to new knowledge of scientific importance) 
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-‐ Systemet medverkar till ny kunskap som förmedlas till det omgivande 
samhället 
(Eng. the system contributes to new knowledge that is mediated to the general 
public) 

 
15. Vilken eller vilka är enligt dig de största fördelarna med det 

uppdragsarkeologiska systemet som det ser ut nu? 
(Eng. What are the main advantages with the current system?) 
 

16. Vilken eller vilka är enligt dig de största nackdelarna med det 
uppdragsarkeologiska systemet som det ser ut nu? 
(Eng. What are the main disadvantages with the current system?) 

 
17. Anser du att arkeologiskt arbete och arkeologisk kunskap 

bidrar till samhället i stort? 
(Eng. Do you think archaeological work and archaeological knowledge 
contribute to society at large?) 
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