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1. Question 15 - Advantages 
 
Here follows all answers to question 15: What are the main advantages with the 
current system? The answers are sorted into the three subgroups and each answer has 
been given certain “values” summarising the different opinions it displays. The 
answers are analysed and discussed in the thesis both separately and based on the 
quantitative analysis made possible thanks to the “values”. The first table defines the 
different values and their meaning. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Value  Advantage Definition 
AK Archaeological 

knowledge 
The system benefits the production of new 
archaeological knowledge 

C Communication The system enables good communication between the 
system parties 

C-CA Competence of the CA Participants are satisfied with the competence of the 
Contract Archaeologists 

C-CAB Competence of the CAB 
 

Participants are satisfied with the competence of the 
County Administrative Board 

C-D Competence of the 
developers 

Participants are satisfied with the competence of the 
developers 

COM Competition Participants are satisfied with the level of competition 
between the contract archaeological firms and consider 
it beneficial 

E Economical reasons The system is beneficial for economical reasons 
M Mediation The system benefits the mediation of results from the 

archaeological investigations and excavations 
P Preservation The system benefits the protection and preservation of 

ancient remains and value them highly 
R Regulations Participants are satisfied with the regulations and 

guidelines that reinforce the system. 
RD Responsibility 

distribution 
Participants are satisfied with the current distribution 
of responsibilities 

S Structure Participants are satisfied with the overall structure of 
the system 

T Time The system process is time efficient 
- No advantages The participants can not define any advantages 
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Value Subgroup Answers 

AK, P Developers Kartläggning och bevarande av kulturintressanta miljöer. 
AK Developers Försöka hitta pusselbitar/förstå vår historia.  
COM Developers Mindre risk att exploateringar fördröjs när fler får utföra arkeologin.  
- Developers Ser inga i det närmsta monopol 
AK, P Developers Möjlighet att tillvarata kunskaper från arkeologiska lämningar, som annars hade gått 

förlorade. 
R Developers Det finns ett regelverk och en vägledning att förhålla sig till. 
T Developers Jag representerar en entreprenadfirma som utför arbeten främst i vatten i hela Sverige. 

Fördelen med uppdragssystemet är vi kan ha en viss kontroll över att beslutade 
undersökningar blir av i rätt tid för att inte resten av projektets tidplan behöver spricka.  

S Developers Systematiskt 
S, P, M, AK Developers Fungerar på ett relativ smidigt sätt. Värdesätter högt vårt kulturarv. Delgivning av 

kunskapsunderlag för framtida generationer. 
RD, C-CAB Developers Genom länsstyrelsens arbete vid arkeologiska utredningar så slipper exploatören utföra 

upphandlingen och ha beställarkompetensen på sin sida. Länsstyrelsen är opartisk och 
har god kompetens och kan göra rimlighetsbedömningar i kostnader och behov av 
utredningar. Det blir smidigare även om det kan ta lite tid p g a handläggningstider på 
länsstyrelsen. 

P, R Developers Att kulturmiljölagen följs, att kulturmiljövärden beaktas. 
C-CAB, RD Developers Att länsstyrelserna har en helhetsbild av vad som ställs för krav- 
COM Developers Utifrån min horisont är det konkurrensutsättningen av undersökningarna 
C-CA Developers Kvaliten på undersökningarna blir tillgodosedd och besluten kring fornminnen blir 

därmed välgrundade.  
- Developers Jag kan inte komma på någon alls faktiskt. 
AK Developers Tillför kunskap om vårt kulturarv 
E Developers Kostnad för exploatör i vissa avseenden 
E, C-CAB, 
C-CA 

Developers 
Bidrar till kostnadseffektivitet och att rätt kompetens med rimlig arbetsinsats tillsätts. 

AK Developers Medverka till ny kunskap. 
P Developers Värna om arkeologiska värden 
P Developers att saker inte bara grävs upp och förstörs, utan tas till vara eller anteckas 
S, T Developers Ganska tydligt och hyfsat tidsbegränsat modell för utgrävningar 
C-CAB, C-
CA 

Developers 
En samlad kunskap inom området, erfarna entreprenörer mm 

AK, P Developers Arkeologiska fynd tas om hand 
COM Developers Valfrihet 
S Developers Tillgänglighet o arbetsvillighet 
S Developers Underlättande verktyg i expolateringsprojekt 
- Developers Ser inga direkta fördelar. Det viktiga är att få tag på en bra handläggare på 

länsstyrelsen för att få det att fungera bra och så att man kan komma vidare. 
S Developers Vetskapen om när och vilka som utför undersökningarna 
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AK Developers Att dokumentation av fornminnen etc. görs. 
RD, C-CAB Developers att länsstyrelsen håller ihop frågorna vilket avlastar exploatören 
S, R Developers Ansvarsfrågan är tydlig 
RD Developers Rollfördelningen 
AK Developers Ger ökade kundskaper och underlag till forskning. 
AK, M Developers Historiska skeenden överförs till framtida generationer 
AK, M, P Developers Spara viktig kunskap om historien för framtiden 
S Developers Ett bra sätt att utreda arkeologiska förutsättningar 
S Developers Demokrati 
- Developers Ser inga fördelar med systemet 
AK, C, COM Developers Genom systemet finns ett antal aktörer som bedriver forskning inom ämnesområdet 

vilka ej är knutan till universitet. Det skapar en mångfald av synsätt som gynnar 
utveckling av nya tankar inom ämnet. 

C-CAB, C-
CA 

Developers 
Tillgängligt och professionellt och snabbt utförande 

AK, M Developers Skapa ett historiskt sammanhang för medborgarna 
- Developers Funkar inet bra  
S Developers Platsens förutsättningar tydliggörs. 
COM Developers konkurrans 
R Developers Rättssäkert system 

 
 

Value  Subgroup Answers 

AK, M The County 
Administrative Board 

Att det genom systemet bidrar till att öka kunskapen om det förflutna samt att 
dokumentationen tillgängliggörs och bevaras. 

E The County 
Administrative Board 

Systemet bidrar genom sig kostnad att fornlämningarna bevaras, då det blir billigare att 
undvika de, 

COM, E The County 
Administrative Board 

Skapar konkurrens bland undersökarna, vilket skapar kostnadseffektiva 
utredningar/undersökningar 

C-CAB, S The County 
Administrative Board 

Att den fungerar i stort sätt och att länsstyrelsen genom sin kontrollfunktion garanterar 
att det är också vetenskapligt kvalitet som styr undersökningarna. Helt annorlunda än i 
vissa andra land där en marknadsliknande system eller en öppen marknad tillämpas. 

S, R The County 
Administrative Board 

Lagskyddat, tydligt reglerat och finansierat. Då systemet organisatoriskt och 
metodmässigt är utvecklat och beprövat är det effektivt. 

S, RD The County 
Administrative Board 

Systemet ger många bra instrument som kan användas på lite olika sätt (de olika 
undersökningstyperna). Det är bra att föreskrifter och vägledning till 
uppdragsarkeologin tydligt förmedlar vad som gäller. Ex. vad en undersökare ska 
uppfylla och vad minikravet för en arkeologisk rapport är (basrapport). 

S, RD The County 
Administrative Board 

Dokumentationskraven, riktlinjer för arbetssätt (som numera har blivit ganska luddigt, 
det var tydligare från början), tydligare ansvar gällande kostnader 

RD The County 
Administrative Board Tydlig rollfördelning 

S, M The County 
Administrative Board 

Systemet är i dagsläget förhållandevis bra med en ofta hög standard på 
undersökningarna, rapporter som blir granskade och klara och resultaten blir ofta 
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förmedlade genom publika och akademiska kanaler 

AK, R The County 
Administrative Board 

Att resultat uppdragsarkeologiska undersökningar enligt föreskrifter ska ses som en del 
av en pågående forskningsprocess för kunskapsuppbyggnad. 

P The County 
Administrative Board 

Systemet har skapat en förståelse för att det är nödvändigt med arkeologi vid 
exploateringar. 

RD, R The County 
Administrative Board 

Att staten styr över hur det ska utföras och vad det får kosta så att den vetenskapliga 
kvaliteten är avgörande, och inte priset i första hand. Statlig styrning ger också en 
nationell överblick och samordningsmöjlighet. Tydlig lag med klargörande föreskrifter 
och vägledningar till denna. 

P, S, RD The County 
Administrative Board 

Att det inte är självklart att ta bort fornlämningar inför exploatering utan att varje 
ärende prövas med utgångspunkt att BEVARA lämningar. Att vetenskalig nivå, metod 
och kostnader styrs av staten och inte av annan, t.ex. exploatörer. Att staten genom lst 
har en helhetssyn på uppdragsarkeologin i länen.  

S The County 
Administrative Board 

De olika stadierna i det uppdragsarkeologiska systemet utgör bra redskap på olika 
nivåer, dels för att skydda våra fornlämningar men även för att inhämta och förmedla 
tillräcklig information som står i väl avvägd balans med nyttan, t ex det vetenskapliga 
värde som fornlämningar har, kontra samhällets behov av ny kunskap. Systemet ger 
även möjlighet att välja bort något som vi redan har mycket kunskap om, till förmån 
för andra samhällsintressen/samhällsnytta. 

R, M The County 
Administrative Board 

Att förmedling nu är styrt i lag och att det är direkt kopplat till de kulturmiljöpolitiska 
målen 

COM The County 
Administrative Board 

Många aktörer leder till att det blir lättare för nyutbildade arkeologer att få in en fot på 
arbetsmarknaden. 

C-CA, RD The County 
Administrative Board 

Undersökarna är bättre på att leverera rapporter i tid. Upplever en "uppstyrning" av den 
arkeologiska verksamheten på museerna bla med en tydligare ansvarsfördelning inom 
museerna och även ett förtydligande av rollerna mellan olika parter (gäller inte RAÄ). 

R, P The County 
Administrative Board 

Att ett brett spektra av fornlämningar är lagskyddade, inte bara de uppenbara (tex 
gravar), och att lagen ger oss möjlighet att, efter prövning, att bevara dessa eller 
undersöka om fornlämningarna kan tas bort. Jag tror vi ofta glömmer hur bra vår lag 
är, det är så lätt att fokusera på dess brister (för det finns det förstås många av), och 
glömmer hur mycket ny fantastisk kunskap som har kommit ur uppdragsarkeologin. 
Skulle en större ändring av lagen genomföras så tror jag inte att det blir till 
kulturmiljöns fördel.  

COM The County 
Administrative Board 

Att det möjliggör det för många arkeologiska företag att komma in på marknaden med 
en variation av kompensinriktningar. 

P, R The County 
Administrative Board 

Att fornlämningar har ett starkt lagligt skydd. Att detta bör ses som en fördel är tydligt 
då man beaktar den uppmärksamhet från almänheten och medborgarna som 
arkeologiska undersökningar röner.  

M The County 
Administrative Board Att förmedlingsaspekten tydligare lyfts fram 

AK The County 
Administrative Board Att det tar tillvara det vetenskapliga i det arbete som utförs 

S, C-CAB The County 
Administrative Board 

Att länsstyrelsen kan styra processen, att uppdragsarkeologi är undantaget från LOU, 
att det finns rutiner för att ge uppdrag till en mängd olika undersökare,  

R, AK The County 
Administrative Board 

Att uppdragsarkeologin grundar sig på ett enhetligt regelverk som tydliggör den 
uppdragsarkeologiska processen och hur den ska bedrivas samt de positiva aspekter på 
kunskapsinhämtning som detta har medfört.  

E, S The County 
Administrative Board Principen om full kostnadstäckning 

COM, RD, P The County 
Administrative Board 

Mångfalden av arkeologiska undersökare med möjligheter till olika vetenskapliga 
perspektiv samt det faktum att exploatörer tvingas bekosta arkeologisk dokumentation 
och historisk kunskap som annars skulle gå förlorad när de genomför sina projekt. 

RD The County En tydlighet i ansvarsfördelning mellan olika parter 
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Administrative Board 

COM, S The County 
Administrative Board 

Att flera har möjlighet att påverka metodutveckling och frågeställningar. Om det bara 
finns en eller två utförare finns risken att detta stagnerar, men med flera utförare finns 
det möjlighet till en större diversifiering av idéer.  
 
Det har också varit en av de drivande procsesserna för att professionaliseringen av 
uppdragsarkeologin samt varit en brygga för att göra uppdragsarkeologin mer 
transperant visavi såväl exploatörer som utförare.  
 
Det uppdragsarkeologiska systemet som sådant har drivit uppdragsarkeologin och 
handläggningen kring den mer i linje med övriga samhällsintressen, t ex planfrågor, 
naturmilöfrågor med mera vilket har skapat fler verktyg för kulturmiljövården och i 
många fall fått arkeologin att komma in tidigare i processen än tidigare. 

 
 

Value  Subgroup Answers 
E Contract Archaeologists Kostnadseffektivt 
E, S, R Contract Archaeologists Priserna hålls uppe 

Länsstyrelsen garanterar att undersökare inte gör mer än vad som behövs. 
Länsstyrelsen är garant för att kvaliteten i uppdragen hålls.  
Länsstyrelsen är en garant för att företagare inte kan komma undan med dålig 
arkeologi. 
Det finns en tydlighet i nuvarande systemet i o m uppdaterad vägledning från RAÄ. 

COM Contract Archaeologists Konkurens kan tvinga undersökarna att utvecklas vetenskapligt och metodmässigt. 
AK Contract Archaeologists Ny kunskap. 
RD, AK Contract Archaeologists Polluters pay principen är väl motiverad. Volymen skapar ett brett vetenskapligt 

underlag och gör att en hel del ny oväntad kunskap om det förgångna dokumenteras. 
RD Contract Archaeologists Att det åligger exploatören att betala för uppdragsarkeologiska insatser. 
C Contract Archaeologists Utanför storstäderna kan ett gott samarbete byggas upp mellan länsmuseet, LST och 

exploatörer (tex kommunen) där kunskap och fynd stannar i bygden och man jobbar 
för att alla ska bli nöjda. Detta gäller dock inte alltid vid upphandling. 

P, R Contract Archaeologists Att fornlämningar fortfarande har ett starkt skydd. Att det finns tydliga föreskrifter och 
vägledningar. 

RD Contract Archaeologists Att exploatören betalar. Att man ibland får jobba på andra ställen än sitt eget län. 
AK Contract Archaeologists Att vi gräver på platser som inte är förutbestämda och givna. Det ökar möjligheterna 

till ny kunskap 
R, P  Contract Archaeologists Att vi har en lag som klart och tydligt skyddar vår kulturmiljö, om man följer de regler 

som finns kommer man inte förbi den. Den visar att det är av största vikt att undersöka 
och samla in kunskapen om fornlämningar innan de förstörs och en yta bebyggs.  

S Contract Archaeologists . Fördelen är att det överhuvudtaget finns ett system. 
S, R Contract Archaeologists Att vi överhuvudtaget har en lagstiftning och ett system kring uppdragsarkeologi som 

tillämpas 
COM Contract Archaeologists Fler aktörer bidrar till god utveckling av fältarkeologin. 
COM Contract Archaeologists Krävs att alla är på tå och skärper sina argument 
AK, M Contract Archaeologists Det är inom uppdragsarkeologin en övervägande del av grundforskningen bedrivs 

inom arkeologi. I samband med större ark. projekt får allmänheten komma i kontakt 
med yrket. 

COM Contract Archaeologists Konkurrens mellan flera uppdragstagare ger viss positiv påverkan på effektivitet och 
målinriktning i det uppdragsarkeologiska arbetet 
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E, COM Contract Archaeologists Någorlunda rimlig balans mellsn kvalitet och kostnad. 
R, P Contract Archaeologists Att det finns en skyddande lagstiftning, som om den hade efterlevts och varit 

kontrollutsatt hade inneburit ett bra skydd för fornlämningarna.  
RD Contract Archaeologists Kostnadsansvaret ligger där det bör, i övrigt ingen 
E Contract Archaeologists För exploatörerna: Att det blir billigt 
- Contract Archaeologists Finns inga fördelar 
- Contract Archaeologists Jag ser inga nämnvärda fördelar, systemet leder till likriktning och upprepning av 

arkeologisk kunskap. 
S, P Contract Archaeologists Att systemet inte är uppenbart korrupt, inte decentraliserat ned på kommun- eller 

byggherrenivå, och att det ändå finns en viss acceptans för att uppdragsarkeologi får 
kosta pengar i jämförelse med en del andra EU-länder.  

E Contract Archaeologists Att arkeologin får någon form av finansiering. 
S Contract Archaeologists Insynen i systemet är större, vilket bidrar till kvalitetsförbättring 
R Contract Archaeologists Den svenska lagstiftningen där exploatören nästan alltid står för kostnaden innebär att 

fornlämningar ofta(st) undersöks inför exploatering 
- Contract Archaeologists Inga alls - det saknas djupare konsekvensanalyser 
- Contract Archaeologists Ser inte så många fördelar faktiskt... 
C-CAB, RD Contract Archaeologists Det är bra att länsstyrelsen är så involverad i alla steg av arbetet 
AK Contract Archaeologists Att kunskapspotentialen hos lämningarna tas tillhanda 
R Contract Archaeologists Ett tydligare regelverk som skapar ramar kring det uppdragsarkeologiska systemet. 
S Contract Archaeologists Att undersökningarna drivs av precisa frågeställningar och att projekten slutförs.  
S Contract Archaeologists Vi får undersöka fornlämningar när det ska exploateras 
COM, C-
CAB, C-CA, 
C-D 

Contract Archaeologists 

det har blivit mera professionellt jämfört med hur det var för ett 20 år sedan. 
COM, M Contract Archaeologists Att digitala rapporter och förmedling kan ske digitalt och lättare når större målgrupper. 

Till viss del har anbudsförfarandet gett mer konkreta frågeställningar.  
E Contract Archaeologists Gynnar priseffektivitet 
COM Contract Archaeologists Flera arkeologiska aktörer gör den bedrivna arkeologin mer dynamisk.  
RD Contract Archaeologists Att exploatören bekostar arkeologin är en hämmande faktor som bidrar till ett större 

bevarande av fornlämningar. Mer skulle försvinna om någon annan betalade. 
AK, S Contract Archaeologists En fördel är kravet på att ny kunskap ska genereras, något som dock kan vara svårt att 

tolka. Där har länsstyrelsen tolkningsföreträde om vad som är ny kunskap. I jämförelse 
med hur det var tidigare anser jag att upprättandet av undersökningsplaner inför 
undersökning har tydliggjort syftet med undersökningen. Tidigare var syftet endast att 
lösa servitutet för exploatören. 

C-CA Contract Archaeologists kompetens och kollegialitet fungerar trots att vi är konkurrenter 
COM Contract Archaeologists Att det finns fler aktörer ger en möjlighet till större diversitet i frågeställningar och 

tolkningar. 
P, S, AK Contract Archaeologists Att landets fornlämningar har ett starkt skydd och att i de fall borttagande av 

fornlämning sker en stor del av den information de innehåller tas tillvara av de 
undersökande arkeologerna. De arkeologiska utredningar som görs i områden där 
exploateringar planeras och där ytterligare fornlämningar kan antas finnas bidrar till en 
ökad kunskap, i synnerhet om fornlämningar som ej är synliga ovan mark, som 
exempelvis förhistoriska boplatser. 



	   7	  

- Contract Archaeologists Inga. Frågorna är felformulerade, t.ex. kan ju inte systemet i sig värdesätta 
vetenskapliga arbetsmetoder. 

AK Contract Archaeologists Vetenskaplig nivå. Men den är ojämnt fördelad. Ibland hög ibland mycket låg. 
RD Contract Archaeologists Länsstyrelsen har möjlighet att ställa höga krav på utförare. 
R Contract Archaeologists Undantaget från LOU. Statens möjlighet att påverka kvaliteten av det arkeologiska 

arbetet. 
R Contract Archaeologists Att det finns möjlighet att välja det anbud som är bäst vetenskapligt och inte endast det 

som är billigast 
T Contract Archaeologists Effektivisering snabbare mellan undersökning och rapport 
RD, S Contract Archaeologists Att exploatörerna inte kan upphandla arkeologi, varken via direktval eller anbud. 
AK Contract Archaeologists Bredden av undersökningar i olika miljöer, kronologiska perioder och omfattning. 
RD Contract Archaeologists Viss kontroll över hur det arkeologiska arbetet utförs genom länsstyrelsens 

övervakande och styrande roll.  
RD Contract Archaeologists Tydligt kostnadsansvar 
AK Contract Archaeologists Uppdragsarkeologin levererar mycket ny kunskap och data. 
COM Contract Archaeologists Att det finns flera uppdragsarkeologiska aktörer bidrar till en viss mångfald vad gäller 

de resultat som produceras inom fältet. 
COM Contract Archaeologists Förekomsten av flera undersökare medger viss variation i hur undersökningar utförs, 

resultat förmedlas etc 
COM Contract Archaeologists Flera aktörer som kan driva fram olika vetenskapliga frågor 
- Contract Archaeologists Finns inga fördelar. 
AK, M Contract Archaeologists Uppdragsarkeologin får fram mycket ny kunskap, skapar intresse, kunskap och 

delaktighet. 
M, C-CA Contract Archaeologists Ökad förmedling gentemot allmänheten samt konkurrenskraftigt skydd av kulturmiljön 

i avseende av privata aktörer med god vetenskaplig kompetens på området.  
T Contract Archaeologists Möjligheten för snabba beslut 
S, P, RD Contract Archaeologists Det svenska systemet har klara fördelar jämfört med andra länders sätt att välja vilka 

objekt som ska bli föremål för arkeologiska insatser. Speciellt delarna med utredningar 
där kart- och arkivstudier samt inventeringar ingår. Det sättet att arbeta på, att söka 
fornlämningar men också indirekt att söka platser som inte rymmer lämningar och 
nyttja dem istället, är ett bra samarbete mellan fornvårdande instanser och exploatörer. 
Det förhållandet kan vara unikt internationellt sett. Men eftersom arkeologer inte säljer 
något som exploatören är intresserad av (de behöver marktillträdet, inget annat) så är 
det viktigt med länsstyrelsen som en tredje part som ser till bådas intressen.  
En annan stor fördel med detta system är att det är exploatören som betalar. Om 
ämbetet (skattebetalarna) betalade skulle många fler fornlämningar tas bort. Nu blir 
beslutet att undersöka och ta bort en hel eller delar av en fornlämning bättre 
genomtänkta - är det nödvändigt eller inte? Exploatören får nästan alltid genomföra 
sina planer. Det är få fornlämningar som anses så skyddsvärda att länsstyrelsen säger 
nej. Däremot är inte alla exploatörer beredda att betala. Men det är deras eget val, inte 
att de inte får (de kan däremot påstå att de inte får). Detta system skyddar faktiskt våra 
fornlämningar till kommande generationer. Det här systemet med arkeologiska insatser 
i flera steg: utredning etapp 1 och 2, förundersökning och slutundersökning ger också 
exploatören både tid att planera om och en tidig uppfattning om kostnaderna. 

AK Contract Archaeologists Jag utgår ifrån att du menar systemet och inte KML. Om systemet fungerade optimalt 
skulle det kunna bidra till en mångfald av perspektiv och ge utrymme för 
metodutveckling. I verkligheten är det ytterst sällan så.  

- Contract Archaeologists Inga. 
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RD Contract Archaeologists Att ansvaret för besluten är frånkoppat privata intressen. 
R, RD Contract Archaeologists Kulturmiljölagens stadgande om exploatörens kostnadsansvar 
S, AK Contract Archaeologists arkeologin kommer tidigt in i processen. Anbud skapar bra underlag för genomtänkta 

undersökningar, i syfte att bygga upp ny kunskap. 
C-CA, COM Contract Archaeologists Det tvingar de arkeologiska aktörerna till professionalisering vilket jag anser viktigt.  
- Contract Archaeologists Inga 
- Contract Archaeologists inga 
- Contract Archaeologists - 
- Contract Archaeologists Kommer inte på några fördelar. 
E, R Contract Archaeologists "Gräddfilen" uppdragsarkeologin har genom att slippa de upphandlingsregler som 

gäller för alla andra sorters upphandlingar. Skulle vi alltid tvingas konkurrera m lägsta 
pris även i mindre undersökningar, skulle kvaliteten bli väldigt lidande. Systemet 
möjliggör för lst att tillåta (för den vetenskapliga kvaliteten) rimliga kostnader. 

- Contract Archaeologists Inga fördelar 
C-CA Contract Archaeologists Att många aktörer kan specialisera sig inom olika områden 
- Contract Archaeologists Jag har svårt att se fördelar mot hur det fungerade tidigare. 
C-CA Contract Archaeologists Personligt intresse och passion för arkeologi av uppdragsarkeologer. 
- Contract Archaeologists Jag tycker att det finns ganska få fördelar som systemet ser ut nu 
COM, E Contract Archaeologists Konkurrensen har medfört ökad egenkontroll, kvalitetstänk kring i alla fall 

processen/arbetsgången om än inte det arkeologiska innehållet. Med andra ord 
kostnadseffektivare 

S Contract Archaeologists Förhoppnings vis kan Dap göra att man får större inblick i uppdrags arkeologin på ett 
nationellt plan. Högt krav på avrapportering gör att de arkeologiska rapporterna blir 
skrivna. 

S Contract Archaeologists Om utvärdering hade gjorts systematiskt av arkeoliska uppdrag hade kvalitet höjts 
avsevärt och utförarna blivit mer professionella. Detta sker endast i viss mån idag. 
Systemet är tydligare än förr, med klarare roller/ansvar vilket är positivt. 

S Contract Archaeologists Strävan mot ett enhetligt system över hela landet 
AK Contract Archaeologists Olika kulturer på olika arbetsplatser 
P Contract Archaeologists Bidrar i hög grad till att fornlämningar bevaras 
S, RD Contract Archaeologists Uppdragsarkeologin är en naturlig del av samhällsbyggnadsprocessen. 
P, RD Contract Archaeologists Det svarar upp mot andemeningen i kulturminneslagen. Rollfördelningen har blivit 

tydligare mellan kostnadsbäraren (exploatören), beslutsfattaren (länsstyrelsen), 
utföraren (uppdragsarkeologen), och kontrollansvariga myndigheten (RAÄ) 

COM, C-CA Contract Archaeologists ger möjlighet för många aktörer att agera inom systemet; uppmanar till utveckling av 
arbetssparande metoder och tekniker, har i ett längre perspektiv bidragit till utveckling 
av instrument för projektstyrning, undersökninsgplaner och metodutveckling  

S, E Contract Archaeologists Större tydlighet, även om systemet har gropar och praxis kan skilja sig mellan 
länsstyrelserna. Lägre kostnader, visst kanske, men i så fall på stor bekostnad av 
arkeologin. 

C-CA Contract Archaeologists Att rapporterna färdigställs och flera olika arbetsmetoder framarbetas. 
- Contract Archaeologists Ser inga tydliga fördelar. 
RD Contract Archaeologists Det har skett en tydligare rollfördelning mellan de olika parterna - Länsstyrelse, 

exploatör och utförare. 
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AK Contract Archaeologists Det utreds och förundersöks fler områden/fornlämningar än tidigare. 
AK, P, RD, 
COM 

Contract Archaeologists Fornlämningar och arkeologisk kunskap tas till vara och värderas högt. Tydlig 
rollfördelning inom systemet. Fler aktörer skapar en konkurrens som i lagom mängd är 
nyttig. 

- Contract Archaeologists Som jag ser det finns inte en enda fördel. 
P, E, AK Contract Archaeologists fornlämningarna skydd är bra. Det ges möjligheter att undersöka även icke 

monumentala platser, boplatser, visten. De ekonomiska förutsättningarna för 
vetenskap, analyser mm är goda (i Östergötland) 
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2. Question 16 - Disadvantages 
 
Here follows all answers to question 16: What are the main disadvantages with the 
current system? The answers are sorted into the three subgroups and each answer has 
been given certain “values” summarising the different opinions it displays. The 
answers are analysed and discussed in the thesis both separately and based on the 
quantitative analysis made possible thanks to the “value”. The first table defines the 
different values and their meaning. 

Value Disadvantage Definition 
AK Archaeological knowledge The production of new archaeological knowledge is 

damaged by the current system 
B Bidding procedures The bidding procedure is disadvantageous for 

archaeological work and knowledge development 
C Communication reasons Participants are unsatisfied with the communication 

between the system parties 
C-CA Competence reasons 

 
Participants doubt the competence of the Contract 
Archaeologists  

C-CAB Competence reasons Participants doubt the competence of the County 
Administrative Board 

C-D Competence reasons Participants doubt the competence of the developers 
C-SNHB Competence reasons Paricipants doubt the competence of the SNHB 

COM Competition The competition between the contract 
archaeological firms are damaging archaeological 
work and collaboration 

EE Economically too expensive The cost of archaeological work is considered too 
expensive 

EC Economoically too cheap The cost of archaeological work is considered too 
cheap 

M Mediation reasons Participants are unsatisfied with the mediation of 
results form the archaeological investigations and 
excavations 

LCOM Lack of competition Participants are unsatisfied with the level of 
competition between the contract archaeological 
firms 

RD Responsibility distribution Participants are unsatisfied with the current 
distribution of responsibilities 

S The structure of the system Participants are unsatisfied with the overall structure 
of the system 

T Time reasons The system process is considered too time-
consuming 

V Value reasons The value of an ancient site or gained knowledge 
does not always correspond to the time and money 
spent on the system process 

VC Varying conditions The system is not beneficial for the varying 
conditions of competence, competition or social or 
environmental challanges  

- No disadvantages The participants can not define any disadvantages 
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Value Subgroup Answers 

EE, S 
Developers 

Det kan bli väldigt dyrt för enskilda fastighetsägare och ibland svårt att överblicka 
kostnaderna i tidiga skeden. 

V Developers Hur arkeologiskt arbete hämmar projektens framdrift 
EE, T, S 

Developers 

Undersökningarna är oproportionerligt dyra och tar ibland väldigt lång tid. Jag arbetar 
med MKB:er för bergtäkter, och det är vanligt att den arkeologiska undersökningen 
kostar i storleksordningen 10 gånger mer än exempelvis naturvärdesinventeringen. Förr 
(innan man kunde välja arkeolog) kunde det också ta över ett år innan de ens satte igång 
med arbetet, medan naturvärdesbedömningen bara tog ett par veckor. Det försenade hela 
processen. Numera har dock detta förbättrats (tidsåtgången, kostnaderna är fortfarande 
mycket höga om det finns något i området). 

V Developers Monopol, gräver ut stolphål som knappast ger någon ny kunskap 
EE Developers Kostnadsaspekten kan vara en utmaning 
S, C-CAB 

Developers 
Att exploatören till stora delar får förlita sig på Länsstyrelsens omdöme avseende 
resursbehov och slutkostnad. 

- Developers Ser ing direkta nackdelar 
T Developers Det tar för lång tid. 
C, S Developers Kan vara svårt att få till en beställning av arbetet via alla olika instanser. 
T, E,E C-CAB, 
C-CA, RD 

Developers 

Det blir otroligt trögt när upphandlingen sköts via Lst men företaget skall ta kostnaden. 
Jag upplever att kostnaderna är höga jämfört med andra expertarbeten (med konsulter 
som har mycket högre utbildning och erfarenhet) och att rapporterna och utredningarna 
ofta inte håller särskilt hög kvalitet jämförelsevis. Det vore bättre att få upphandla själv 
som företag likt naturvärdesinventering eller liknande. Länsstyrelsen blir en otrolig 
bromskloss. 

T, C, RD, S 

Developers 

Tid för besked om ev fornlämnings status, svårt för exploatörer att få en dilog om 
förutsättningar för explaotering när det finns fornlämningar inom området. Bara 
kommunen som får träffa Länstyrelsen I tidiga skeden. Väldigt lång handläggningstid 
hos länstyrelsen 1,5 år efter begäran om att få ta bort en fornlämning, när väl 
handläggningen började gick det fort med besked om utgrävning och åtgärd rapport på 
plats.  

T, EE Developers Tar lång tid och kostar mycket pengar 
T, EE Developers Kan bli dyrt och tar tid 
S 

Developers 
Svårt styra var undersökningar behöver göras i förhållande till avtalade kommande 
exploateringar inom ett område, kostnadsbiten mycket osäker. 

C-CAB Developers För dålig kunskap hos länstyrelsen som beställare 
V, EE, RD 

Developers 
Att det hämmar samhällsbyggandet och driver upp priset på bostäder och 
samhällsservice. Staten borde stå för dessa kostnader då det är ett nationellt intresse.  

M, AK Developers Att studierna endast kommer projektägarna till del och inte det civila samhället 
T, RD 

Developers 

Att det är enbart Länsstyrelsen som har rätt att handla upp arkeologer. Detta leder till 
långa handläggningstider och förseningar av arkeologiska undersökningar, vilket i sin tur 
försenar byggprojekt.  

T, EE, V 
Developers 

Att det tar så fruktansvärt lång tid och kostar väldigt mycket, känns inte 
samhällsekonomiskt.  

T Developers Processerna tar lång tid ibland. 
EE, LC Developers För dyrt och för lite konkurrens.  
EE, S, C-CA Developers Kostnaden. Möjligheterna att påverka dessa. Ex. där de har 1 grävmaskinist "på g" 
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bredvid utgrävning i två veckor. Väldigt kostnadsdrivande.  

V, EE 
Developers 

En för svag koppling mellan det faktiska behovet ur samhällsekonomisk synpunkt och 
kostnaderna som åläggs exploatören.  

T 

Developers 

Systemets uppbyggnad i flera steg gör att det tar lång tid att undersöka en fornlämning. 
Länsstyrelsens handläggningstid är mycket lång. D.v.s. största nackdelen är att det tar 
lång tid. 

VC Developers Ambitionsnivån varierar 
RD, C-D 

Developers 
Eftersom exploatören får bekosta "allt" så finns en risk att oseriösa eller pressade 
exploatörer bryter mot lagen. Dock tror (hoppas) jag att det problemet är litet.  

RD Developers Länsstyrelsen utser arkeolog. Det kan vara både bra och dåligt men är lite konstigt. 
T, RD 

Developers 
Tidsaspekten från beställd undersökning till färdig rapport samt kostnader för enskild 
exploatör kopplat till detta. 

EE, VC 

Developers 

Höga kostnader kan stoppa exploatering på platser utan samma ekonomiska 
förutsättningar. Dvs den exploaterade markens framtida värde skiljer sig extremt mellan 
områden i Sverige och där värdena är låga kan en exploatering ha svårt att finansiera 
arkeologiska undersökningar. 

- Developers Inga som jag ser det. 
V, EE, VC 

Developers 

Kraven på arkeologiska utredningar från Länsstyrelsen inträffar alldeles för ofta och är 
alldeles för omfattande och motiven för kraven på utredningar är vagt underbyggda. 
Arkeologin och KML i allmänhet har getts en alldeles för stor vikt och bred/omfattande 
definition i förhållande till andra allmänna intressen. Många detaljplaner och projekt 
faller på kostnaderna för de arkeologiska utredningarna. Känsligheten för kostnader är 
extremt olika i olika delar av landet. Kostnaden för arkeologin missgynnar mindre 
kommuner och landsbygd kraftigt. 

S Developers Systemet gynnar inte hållbar utveckling inom byggbranschen. 
EE Developers Utökade kostnader. 
T, EE Developers Förseningar och kostnader för exploatören  
EE 

Developers 
Ekonomin, att det kan bli kostsamt för exploatörer. Det borde finnas möjligheter att söka 
bidrag/stöd vid utredningar, förundersökningar eller undersökningar. 

T, S 

Developers 

Stelbent lagstiftning och ärendehantering, långa handläggningstider, svårt att hitta 
lösningar som fungerar för resp projekt (olika lösningar behövs beroende på typ av 
projekt eller område).  

RD Developers Exploatören sitter i knät på länsstyrelsen när det gäller vem skall gör arbetet 
T, EE 

Developers 
dyrt att göra undersökningar och väldigt långsamma och osäkra processer om fynd 
skulle hittas. 

RD Developers Att länsstyrelsen utser vem ska utföra den arkeologiska utredningen 
V 

Developers 
Liten indiktation vid inventering kan medföra exploateringsbegränsningar, alla 
kokgropar kan inte vara värdefulla 

EE 
Developers 

Kostnaderna för arkeologin är sammantaget för hög eftersom dessa kostnader måste 
slutligt tas ut av konsumenten till bostaden eller vad det nu planeras för  

RD Developers Ansvarsfördelning 
T, EE Developers Tidsaspekten samt kostnad, svårkontrollerad risk för exploatör 
S Developers Arkeologer blir sk. entreprenörer där ekonomiska incitament få för stor roll. 
RD, T Developers Det kan bli olika arkeologer i förundersökning och slutundersökning. Tar lång tid. 
EE, C-D 

Developers 

Kostnader o objektivitet (kan finnas ekonomiska intressen att skapa o forma uppdrag), 
bristande kunskap hos beställare t ex kommun ...expertisen finns på länsstyrelse resp 
riksantikvarieämbetet 
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T, EE Developers Fördröjer processer när frågan inte lyfts förrän i sena skeden. Ofta mycket kostsamma.  
LC Developers Fler instanser inblandade utan att konkurrens skapas. 
EE Developers Dyrt 
C-CAB 

Developers 
Det är att det är så olika om man får tag på en bra handläggare eller inte. Det är A och O 
för att komma vidare på ett smidigt sätt. 

T, C-CAB, AK 

Developers 

Kan uppfattas att värdering av kostnad för arkeologisk undersökning inte alltid bedöms 
utifrån vad det faktiskt ger i ny kunskap.  
Det tar för lång tid mellan undersökning och till dess att rapport är klar. Planprojekt för 
byggande försenas onödigt länge. 

RD, S 

Developers 

Att inte statliga medel delfinansierar arkeologin. Det är vår gemensamma historia och 
kunskapen är viktig för oss alla. Bra att exploatörer är med och finansierar men fel att de 
bekostar helt. 

T Developers Tidskrävande 
S, LC 

Developers 
För många steg och för få utövar så det blir ingen konkurrens och svårt att få tag i 
utförare 

T 

Developers 

Det största problemet blir tiden. Exploatörer tycker att den arkeologiska processen tar tid 
och förstår inte innebörden av den och varför den är viktig. Det bidrar till att Arkeologin 
blir ett hinder istället för en tillgång som den kan vara! 

C, M 
Developers 

Kompetens och kontinuitet är ord som helt tappats bort. Svårt för ej insatta att förstå och 
hitta resultat.  

S, C-CAB Developers Fördelning av ärenden sker godtyckligt och utan insyn. 
EE, T, VC 

Developers 

Kostnaderna och tidsperspektivet Går inte få ekonomi i projekten om man ska ta hänsyn 
till den arkeologiska kostnaden kommunen får står kostnaden och det gör det svårt 
utveckla små kommuner. 

S, C Developers Otydligt hur styrande resultatet blir 
S 

Developers 

Det är svårt att kombinera det uppdragsarkeologiska systemet med andra lagstyrda 
planeringsprocesser. Främst pga av att KML förutsätter att man har ett färdigt förslag 
som man sedan prövar medan, t.ex. vägplaneprocessen innebär att man under processens 
gång utreder och samråder flera olika förslag för att sedan, först i slutet av processen, 
landa i ett förslag.  

C, C-CAB, T, 
S, LC 

Developers 

Vi uppfattar beslutsordningen som otydlig för när och var och i vilken omfattning vi 
behöver (för vår kunds räkning) ordna med undersökningar. Länsstyrelserna på vissa 
ställen har också otillräcklig bemanning/kapacitet för att kunna leverera 
handläggning/beslut inom rimlig tid. Vi uppfattar också att vi vid ett fåtal tillfällen 
genom årens lopp blivit ombedda att presentera marinarkeologiska undersökningar som i 
realiteten varit fysiskt placerade långt från det om område som berörts av våra arbeten 
för att på så sätt sponsra en allmän marinarkeologisk undersökning av något som inte 
berör oss. Inom marinarkeologin uppfattar vi inte konkurrensen som särskilt stor utan 
mer att det finns endast ett fåtal betrodda personer. Det finns exempel på när dessa även 
är inblandade i beslutsfattandet vilket vi uppfattar som olustigt. 
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Value  Subgroup Answers 

VC The County 
Administrative 
Board Att det slår ekonomiskt olika beroende av exploatörens resurser. 

S, V The County 
Administrative 
Board 

En del arkeologi särskilt i utrednings-/förundersökningsfasen sker med "hängslen och 
livrem". Av rädsla för att förstöra eller missa något viktigt, sker en del arkeologi som i 
slutändan inte leder till så mycket ny kunskap. 

EC, S, V, AK The County 
Administrative 
Board 

Dess kortsiktighet och fragmentisering ("billigt och snabbt") motverkar långsiktig 
uppbyggnad av kunskap, erfarenhet och metoder, inte minst regionalt. Länsstyrelsen kan 
lätt bli gisslan mellan olika parter i dess uppdrag att åstadkomma bästa arkeologin för 
minsta pengen. 

S, COM The County 
Administrative 
Board 

Konkurrensen med alldeles för många aktörer som arbetar i uppdragsarkeologien. En 
klassisk myndighetbaserat uppdragsarkeologi (till exempel Norge) kan säkert vara bättre 
för den vetenskapliga nivån av arkeologien. Men de kontrollfunktioner inbyggd i det 
svenska system säkerställar en tillfredställande nivå av undersökningarna.  

C-D,  The County 
Administrative 
Board 

Exploatörens roll och förståelse. Då systemet organisatoriskt och metodmässigt är 
utvecklat och beprövat är det kostnadsmässigt svårare med nytänkande och alternativ. 

C-D, S The County 
Administrative 
Board 

Svårt att förmedla tågordningen till dem som ansöker om tillstånd till ingrepp i eller 
invid fornlämning samt företagarna. Processen har ett ganska omständigt regelverk som 
kan vara svår att förstå för de arkeologer som inte arbetat i alla delar. Mycket 
upprepning i olika delar, exempelvis i förfrågningsunderlag där sådant som står i 
föreskrifterna står med (undersökarna borde ha koll på vad som gäller enligt 
föreskrifterna och det borde inte behöva upprepas gång på gång). Vägledningen till 
föreskrifterna är bra, men få läser den ordentligt. 

S The County 
Administrative 
Board svårförståeligt för allmänheten 

S, T The County 
Administrative 
Board Relativt komplicerat system med många steg med lång handläggningstid som följd 

S, COM, EC, 
AK 

The County 
Administrative 
Board 

Det finns en problematik i konkurrensen som ibland kan innebära att undersökningarna 
riskerar att bli för billiga med en sämre kvalitet som resultat. Framförallt gäller det att 
medel satsas på förundersökningar och utredningar så att det blir ett bra beslutsunderlag 
för kommande steg och kan fungera som bra underlag vid kostnadsberäkningar.  
Konkurrensen kan på sikt vid en nedgång i konjukturen innebära att företag eller 
institutioner slås ut. Detta kommer att innebära att rapporter inte kan skrivas och 
kunskap gå förlorad. Det finns ingen reglering av vem som äger materialet vid en 
konkurs och var nya medel kan fås för att slutföra uppdrag. 

COM, V, EC The County 
Administrative 
Board 

Att upphandlingsförfarande kan få konsekvensen att en fornlämningen inte får den 
budget som den är värd inför en arkeologisk undersökning. 

COM, M The County 
Administrative 
Board Uppdragen tenderar att bli schablonmässiga och resultaten svårare att förmedla. 

COM, EC, AK The County 
Administrative 
Board 

Konkurrensen. Den missgynnar samarbete och pressar priser på ett sätt som missgynnar 
vetenskapligheten. Vissa aktörer verkar inte för långsiktig kunskapsuppbyggnad utan 
bara för ekonomisk vinning. Privatisering och konkurrens blir en chimär i en bransch där 
betalaren inte vill ha produkten. 

EC, COM, S  The County 
Administrative 
Board 

Att 20 ppb är en för låg nivå för obligatorisk upphandlingsliknade förfarande (om inte 
exploatören önskar det). Att aktörer medvetet pressar pris på bekostnad av utförande och 
vetenskaplighet för att undvika upphandling eller att priset sätts för lågt på av samma 
anledning för att vinna anbud (vilket lst är medveten om och tar med i bedömningen av 
undersökningsplaner och offerter). Att exploatörer sällan önskar upphandling då det ofta 
fördröjer handläggningstiden och det finns risk för överklaganden vilket likaså 



	   15	  

arbetsföretagen. 

C-D, C-CA, 
EE 

The County 
Administrative 
Board 

Som företrädare för Länsstyrelsen tror jag att exploatörer uppfattar systemet som 
tidskrävande och trögt, och ibland som hinder i planering för byggande, fokus bör därför 
ligga på att få exploatörer att planera bättre i tid och se systemet som en förutsägbar 
tillgång/resurs för att lyfta kulturhistoriska värden som främjande för de människor som 
ska leva i t ex nya bostadsområden. De olika stadierna i processen innebär upprepade 
och ibland höga kostnader. Jag upplever att det ibland finns utrymme för de arkeologiska 
aktörerna att skära ned vissa kostnader för att undvika upprepande av samma 
grundläggande fakta, historik, omlandstudier etc i undersökningsplaner. 
Ambitionsnivåerna är ibland för höga i förhållande till vilket stadium i processen man 
befinner sig och i förhållande till de förfrågningsunderlag Länsstyrelsen ställer till de 
arkeologiska utförarna. 

RD, B, C-
SNHB 

The County 
Administrative 
Board Anbudsförfarandet och RAÄ´s mycket svaga roll 

EC The County 
Administrative 
Board Lönerna för arkeologer pressas ned, då detta blir ett sätt för företagen att göra vinst. 

C, LC The County 
Administrative 
Board 

Systemet hämmar diskussioner mellan olika parter och utbyte av metoder, erfarenheter 
etc. 
Det är för få aktörer i länet för att det ska bli konkurrensutsatta upphandlingar, 
upphandlingar är tid- och arbetskrävande för alla parter, det är en ingen ekonomisk 
fördel med upphandlingar (bedömt utifrån det fåtal vi har haft). Vid överklagande tar det 
alldelens för lång tid att få en dom.  

EC, RD, S The County 
Administrative 
Board 

Det största problemet med uppdragsarkeologin rör kostnaderna, både i så kallat direktval 
och i anbudsförfarande. Kostnaderna för arkeologiska undersökning är i mitt tycke 
generellt för låga medan kostnaderna för en arkeologisk utredning generellt är för hög. 
Det stora problemet är om kostnaderna för arkeologiska undersökningar börjar öka 
markant, så att de krafter som vill göra om systemet får tillräckligt med argument för sin 
sak. Som exempel i en omvärld som tex skriker efter bostäder får inte arkeologin 
uppfattas som ett hinder i bostadsbyggandet.  
Jag är också övertygad att systemet kunde göras mer rättvist genom att exempelvis staten 
stod för kostnaderna för alla beslutsunderlag (dvs utredning och förundersökning), något 
som har lyfts fram tidigare men inte vunnit gehör. Om man efter de inledande 
undersökningarna ändå vill gå vidare och ta bort fornlämningen ska också företagaren 
stå för kostnaden för en arkeologisk (slut)undersökning. Jag tycker också att det borde 
vara lättare att få bidrag, både som enskild och som företag, för de arkeologiska 
kostnaderna.  

COM, C-CAB The County 
Administrative 
Board 

Att de uppdragsarkeologiska företagen kan uppleva en konkurens som kan medföra att 
de håller nere på kostnader och vetenskaplig ambition. En stor arbetsinsats ligger även 
på landets Länsstyrelser vilket inte alltid står i proportion till de resurser som finns att 
tillgå. 

T, C-CAB, S, 
B 

The County 
Administrative 
Board 

Det upphandlingsliknande förfarandet är tidsödande, för såväl exploatören som ofta ha 
bråttom som för länsstyrelsen som ofta har personalbrist, och kan ibland få fördyrande 
effekt. Genom att höja gränsen för upphandling ( högre än 20 pbb) samt ta bort 
intervallet när företaget själv kan begära upphandling (5-20 pbb) skulle ett mer 
kostnadseffektivt system åstadkommas.  

C  Att utbyte av arkeologiska erfarenheter antagligen inte sker i samma utsträckning som 
tidigare. Att den lokala kunskapen kring arkeologiska resultat inte sedimenteras på 
samma sätt som när aktörerna tidigare var knutna till en visst område. 

COM, B The County 
Administrative 
Board 

Ett för stort fokus på konkurrensutsättning, samt tungrott när det kommer till 
upphandling. 

S, COM, AK, 
C-SNHB 

The County 
Administrative 
Board 

Att RAÄ gör föreskrifter om anbudsförfarande trots att de inte har stöd för detta i 2 kap 
KML; anbudsförfaranden tar stora resurser i anspråk hos länsstyrelser och undersökare, 
kvalitén på undersökningar blir lidande i och med att man tävlar i att skära ned kostnader 
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och risken för överklagande och därmed förseningar är stor. Fokus på kostnad blir för 
stort; länsstyrelsens roll är inte att uppdragsarkeologi ska vara billigt, vi ska få arkeologi 
av god kvalité till en kostnad som inte är orimlig.  

S, COM, T, C The County 
Administrative 
Board 

Att systemet fortfarande är alltför komplext och omfattande och därmed många gånger 
alltför tidsödande i förhållande till de förväntade resultaten. Ett ökat konkurrenstänkande 
har också medfört en ökad polarisering mellan olika undersökare men också mellan 
undersökare och berörda myndigheter. 

S, B The County 
Administrative 
Board 

Gränsen för anbudskonkurrens är för lågt satt (20 pbb) vilket medför att många 
undersökningar genomförs under anbudsgränsen, som istället borde ha varit mer 
resurskrävande. 

M, S, AK The County 
Administrative 
Board 

Den tunga byråkrati som systemet dras med stjäl alltför mycket uppmärksamhet och 
energi från de vetenskapliga momenten i uppdragsarkeologin, d v s själva produktionen 
av kunskap genom teori, hypoteser, metoder, etc. 

S, EE, VC The County 
Administrative 
Board 

Svårt att sätta sig in i för utomstående, kan medföra stora kostnader för privatpersoner. 
Alla typer av arkeologiskt intressanta platser passar heller inte in i KML:s modell för 
uppdragsarkeologi 

COM, S, AK The County 
Administrative 
Board 

Att det är en bransch som egentligen är för liten för att konkurensutsättas och det skapats 
en marknad där förutsättningarna inte är som i andra branscher. 
 
Detta kan leda till att anställningsvillkor hos utförarna blir dåliga. Det finns en risk för 
snedvriden konkurrens då viss verksamhet är staligt finanserad och annan finsierad 
utifrån marknadseknomiska mekanismer. Det riskerar att premiera det korsiktiga framför 
det långsiktiga. Det saknas framförhållning för vad som händer om t ex små företag går i 
konkurrs eller avslutar sin verksamhet innan uppdrag till fullo avslutats. Det finns en risk 
att företagen kommer för långt från forskningen. Det finns risker att viss i vissa 
situationer måste eller kommer sätta att ekonomiska förutsättningar före de 
vetenskapliga. 
 
Systemet som sådant har sannolikt också drivit fram kortare ledtider i såväl 
handläggningsprocesser som utförandeprocesser. Detta kan i sig vilket ökat riskerna för 
felaktiga bedömningar och framstressade beslut.  

 
 

Value Subgroup Answers 
M, AK Contract 

Archaeologists Resultaten används inte i forskning 
S, C-CAB, C-
CA 

Contract 
Archaeologists 

Att den offentliga sektorn bedriver kommersiell verksamhet. 
Att den offentliga sektorns aktörer inom uppdragsarkeologin subventioneras av det 
allmänna när det egentligen är exploatörerna som ska betala (UV:s ackumulerade 
underskott på 60 miljoner, GIS-licenser till "museum", geodatasamverkan till museum 
osv). Detta medför att allmänna medel som ska gå till museiverksamhet och vård av 
kulturarvet fördelas till kommersiell verksamhet. 
Att offentligt drivna aktörer ensidigt gynnas av staten (Länsstyrelserna) medan 
nystartade aktörer som arbetar med arkeologi och kulturmiljö som tekniska konsulter 
missgynnas. 
Att goda personkontakter och "gammal vana" gynnar tilldelningen av uppdrag istället för 
kompetens, kostnadseffektivitet m.m. (vilket hade varit fallet om Länsstyrelsen tillämpat 
LOU). 
Att de flesta arkeologiska aktörer bedriver arkeologi för arkeologernas skull och inte för 
allmänheten och samhället i stort. 

S Contract 
Archaeologists att systemet drabbar privatpersoner som beroende på åtgärd inte har rätt till bidrag 

S Contract 
Archaeologists 

Länsstyrelserna kan känna sig tvingade att vara "rättvisa" snarare än att fokusera på 
förmedling och vetenskaplig kompetens. 

COM, C-CAB Contract Det ställer mycket höga krav på länsstyrelserna att bedöma undersökningsplaner. Min 
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Archaeologists erfarenhet är att länsstyrelserna saknar den kompetens de borde ha för att göra det. Det 
blir lätt ekonomiska hänsynstaganden som väger över de kunskapsrelaterade värdena. 
Min egen uppfattning är att arkeologi borde bedrivas i statlig regi och inte vara ett 
konkurrensutsatt område där firmor kommer och går.  

EC, C-CA, M,  
VC 

Contract 
Archaeologists 

Prisdumpning, billigaste undersökningen vinner ofta upphandlingen. Många aktörer 
verkar över hela landet, fornlämningarna skiljer sig åt från norr till söder. En del aktörer 
gräver upp och försvinner. I dessa fall handlar det bara om pengar. Förmedling och 
utställningar saknas ofta.  
Länsstyrelserna arbetar väldigt olika och prislappen för en undersökning skiljer sig stort 
över landet. Den norra halvan av Sverige har en låg prislapp för tex en stenåldersboplats, 
motsvarande boplats i Mälardalen kostar betydligt mer. Priset för uppdragsarkeologin är 
ca 200-250 miljoner/år jämför detta med vad klottersaneringen kostar för t.ex. SL (150 
miljoner/år). Eller den totala klottersaneringen för hela landet. Uppdragsarkeologin är 
för billig! 

S, AK, COM Contract 
Archaeologists 

Priset styr allt. De administrativa pålagorna har ökat kraftigt de senaste 15 åren så allt 
mer tid går till administration och allt mindre till att skapa ny relevant kunskap.  

B, COM, M, 
AK, S 

Contract 
Archaeologists 

Konkurrensutsättningen (framförallt lagen om upphandling på alla uppdrag som 
överstiger 20 prisbasbelopp) har medfört en KLAR försämring; alla aktörer tvingas 
obönhörligen att räkna för lågt om de ska ha möjlighet att vinna. Detta medför att för 
liten procentuell andel av fornlämningen undersöks, alltför liten del avsätts till publik 
verksamhet och alltför liten del avsätts för vetenskaplig bearbetning/fördjupning. 
Lidande/förlorare blir de arkeologiska aktörerna, allmänheten, 
kunskapsuppbyggande/vetenskaplighet och sist men verkligen inte minst 
fornlämningarna som blir dåligt undersökta, dåligt dokumenterade och således svåra att 
efterbearbeta. 
I upphandlingsförfarandet (förfrågningsunderlaget) läggs stor vikt vid metod och 
vetenskaplighet men i slutändan är det i stort sett alltid prislappen som avgör vem som 
får uppdraget. Vidare är det ett problem vid direktval (mindre uppdrag) att länsstyrelsen 
i många fall viktar den arkeologiska insatsen gentemot exploateringens 
omfattning/totalkostnad, istället för att se till den insats fornlämningen de facto kräver. 

S, C, M, AK Contract 
Archaeologists 

Godtyckligt system där de olika Länsstyrelserna bedömer både fornlämningar och 
aktörer efter olika mallar. Oftast gynnas den statliga firman. Kunskapen tillfaller inte 
alltid bygden och fynd kan försvinna till andra museer eller komma tillbaka 
okonserverade till länsmuseet som då saknar resurser att ta hand om föremålen. 

C-CAB, S, VC, 
B 

Contract 
Archaeologists 

Länsstyrelsernas godtyckliga tolkning av föreskrifter- samma fornlämningstyp kan 
behandlas helt olika på olika sidor av länsgränsen. Och att olika LST:er ställer helt olika 
krav på kompetens hos utförarna. Att förfrågningsunderlagen för samma typ av lämning 
skiljer sig enormt mellan LST:er. Att skriva anbud kostar så mycket att t.o.m. större 
aktörer tvingas ibland avstå och mindre aktörer anser sig aldrig ha råd, vilket inte gynnar 
konkurrens och kostnadseffektivitet. 

COM, M, C-
CAB, VC 

Contract 
Archaeologists 

Konkurensutsättningen som genom att hålla priserna nere har sänkt den vetenskapliga 
och förmedlande abmitionen. Kunskap om en region som den regionala undersökande 
intitutionen förvärvat genom många år tas inte tillvara. Kvalitén på Länsstyrelsernas 
förfrågningunderlag varierar från län till län, liksom uppföljning.  

COM, C Contract 
Archaeologists 

Konkurrensen mellan grävande aktörer som inte gynnar samarbete; att inte dela med sig 
av kunskap och erfarenheter av affärsskäl. Det är framförallt påtagligt i samband med 
upphandlingar (en styggelse!) 

B, E, COM, 
EC 

Contract 
Archaeologists 

Anbudsförfarandet. Det kostar de undersökande institutionerna mycket tid och stora 
summor varje år att lägga resurser på kostnadsberäkningar, som sedan går till en annan 
aktör. Det blir dyrare för alla parter i slutändan, även för exploatörerna. Systemet gör 
också att man, för att få ett uppdrag, håller nere kostnaderna mer än önskvärt. Detta 
förlorar arkeologin på! 

C-CAB Contract 
Archaeologists 

Godtycklig handläggning, okunniga handläggare på LST. Inkonsekvens. Tänker inte 
hållbart. 

C-CAB, VC Contract 
Archaeologists 

Skillnaderna i handläggningspraxis mellan olika län, avsaknad av statlig finansiering av 
vissa etapper i processen (t.ex. genom en kulturmiljöavgift) 
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M Contract 
Archaeologists 

Avståndet mellan uppdragsarkeologi och samhällsnyttan. Arkeologisk kunskap kan bidra 
till samhället I mycket store utsträckning än idag. 

COM, C-CAB, 
AK 

Contract 
Archaeologists 

Den inte alltid så hälsosamma konkurrensen, viktig kunskapsuppbyggnad försvinner ut 
ur länen med de företag som inte har koppling till länet. Länsstyrelsens handläggare är 
ofta dåligt förankrade i den senaste vetenskapen men ska fatta beslut som bla gäller den 
vetenskapliga potentialen.  

C-CAB, EC, 
VC, S 

Contract 
Archaeologists 

1. Brister på en nationell samsyn bland landets länsstyrelser. 2. Systemet premierar 
kostnadseffektivitet = billigaste alternativ, och inte kvalitativaste alternativ för vetenskap 
och samhälle 

C-CAB, C, AK Contract 
Archaeologists 

Sjunkande kunskapsutbyte av uppdragsarkeologin på grund av låg beställarkompetens 
hos Länsstyrelse. Systematisk kunskapsuppbyggnad på regional nivå missgynnas av 
konkurrenssystemet. 

EC Contract 
Archaeologists Uppmuntrar till dumpning av priset på undersökningar. 

S, R, M, AK Contract 
Archaeologists 

Finns ingen kontroll - alldeles för mycket "svartschaktning" och när det uppdagas får det 
få eller inga konsekvenser. Anbudssystemet fungerar dåligt - kostar alldeles för mkt för 
anbudsgivarna, vilket i slutändan innebär att man måste höja taxorna för att ta igen tid 
man lagt ned på anbud som man har förlorats. Frågan om det inte snarare är fördyrande 
med anbudssystem än att det skulle pressa ned priserna. Finns inte längre något utrymme 
för vetenskaplig forskning (artikelskrivning osv) i uppdragsarkeologin - Länsstyrelsen 
tillåter bara att man levererar en basrapport, alternativt oerhört begränsade resurser till 
vetenskaplig artikel. 

B, VC Contract 
Archaeologists Anbudsförfarandet, regionala skillnader i praktiken 

EC, COM, C-
CAB, C 

Contract 
Archaeologists 

Underfinansierade undersökningar, allför grova prioriteringar för att vinna anbud, ibland 
bristande arkeologisk kompetens vid länsstyrelser, minskat sammarbete inom svensk 
arkeologi  

COM Contract 
Archaeologists 

Konkurransen har gjort att den arkeologiska verksamheten vid museer har nästa helt 
försvunnit, med enstaka undantag. 

S, M, AK Contract 
Archaeologists 

Systemet har för stor inriktning på den enskilda uppdragsarkeologiska undersökningen. 
Det stora källmaterial som systemet genererar leder sällan till synteser och skapar 
därmed sällan ny kunskap om och förståelse för de äldre samhällena utveckling. 

LC, B, S, VC Contract 
Archaeologists 

1) Det lilla antalet uppdragsarkeologiska aktörer gör att upphandlingssystemet inte 
fungerar utan konstgjord andning. Länsstyrelsen blir tvungen att ta hänsyn till antalet 
aktörer för att inte slå ut enskilda firmor och ytterligare minska konkurrensen. I en 
upphandlingssituation med två eller tre arkeologiska aktörer blir det vanligen prislappen 
och inte kvaliteten som avgör. Kostnaderna för undersökningarna ser kanske ut att 
minska genom konkurrenssituationen, men de har egentligen främst omfördelats till att 
täcka anbudsarbete.  
Den kunskapsuppbyggnad som möjliggjordes innan det upphandlingsliknande 
förfarandet infördes har kraftigt begränsats. Istället går mycket av resurserna inom 
arkeologin till att skriva anbud, vilket innebär en mycket ineffektiv resursanvändning, 
om målet med arkeologin är produktion av ny kunskap. 
2) Den regionala orättvisan. Det finns en stor skillnad mellan olika länsstyrelsers 
kompetens och syn på vad som är rimliga kostnadsnivåer för uppdragsarkeologin. Detta 
innebär att bara vissa län får en acceptabel nivå på de arkeologiska undersökningarnas 
omfattning och vetenskapliga ambitionsnivå. I förlängningen får vi "vita fläckar" på den 
arkeologiska Sverigekartan, med län där endast ett fåtal undersökningar utförs till 
jämförelsevis orimligt låga kostnader. Riksantikvarieämbetet har inte resurser (och 
kanske inte heller längre mandat) till att sköta en övergripande tillsyn. 

COM, EC Contract 
Archaeologists Prispressen äventyrar kunskapsuppbyggnad, kvalitet och arkeologernas hälsa. 

S Contract 
Archaeologists 

Att finaseringssytemet är tänkt att fungera efter marknadsprinciper, men systemet är 
tänkt att skapa en vikande marknad: "Den totala kostnaden för samhället skall minska 
genom en konkuransuttsättning med fler aktörer". Detta är inte förenligt med en 
utveckling driven av tillväxtekonomi. Systemet är alltså predestinerat att kollapsa enligt 
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marknadsekonomiska principer. 

COM, B, S, C Contract 
Archaeologists 

Konkurrensutsättningen: förutsätter att uppdragsarkeologi är en marknad, vilket den inte 
är. Skapar skenbar kostnadseffektivitet, där resurser som kunde lagts på vetenskapliga 
och förmedlingsinriktade landvinningar plöjs ner i tröstlös administration hos 
uppdragsarkeologin och länsstyrelserna. Reser kontraproduktiva skrankor mellan olika 
operatörer, med hemlighetsmakeri, misshushållning med kompetenser (rätt person i rätt 
projekt, oavsett arbetsgivare) och branschkäbbel utan mål och mening. Är som regel helt 
obegriplig för exploatörer, eftersom det inte leder till ett äkta anbudsförfarande, där de 
har inflytande, eller till kontinuitet i kontakter och snabb handläggning. Otydligt för 
allmänheten, som är komplett ointresserad av vem som gör vad, utan bara vill veta vad 
som hittas och vad det innebär. 

C-CAB, S, B Contract 
Archaeologists 

Jag är mycket tveksam till om anbudssystemet är samhällsekonomiskt försvarbart. Det 
förmodas ofta sänka kostnaderna för just det projektet, men kostnaden för att skriva 
anbud slås ut på taxan för alla som skriver anbud. Lägg till bristande beställarkunskap 
hos uppdragsgivare som vill ha nytt anbudsförfarande efter att ha ändrat planerna lite, 
och hela förseningsprocessen vid överklaganden - massor av tid och pengar "i sjön". 

S Contract 
Archaeologists Ensidigt fokus på ekonomi 

S, AK Contract 
Archaeologists 

Att allt handlar om kostnader, vilket obönhörligt får kvalité och och vetenskaplig 
utveckling att komma i andra hand. 

COM, EC, AK Contract 
Archaeologists 

Att oerhört stora resurser läggs på anbud och konkurrens istället för på bearbetning, 
analys, förmedling och forskning. Prispressning drabbar det arkeologiska arbetet, man 
ska göra mer på mindre tid vilket gör att man måste släppa mycket och prioritera hårt 
och kanske fel. Väldigt mycket tid läggs på administration istället för på rapport och 
artikel 

S, EE Contract 
Archaeologists Att det blir mer och mer byråkratiskt, vilket leder till ökande kostnader 

COM, B, EC, 
AK, C, C-CAB 

Contract 
Archaeologists 

Anbudssystemet med konkurrens och prispress har pga av den lilla "marknaden" i 
Sverige, resulterat i få större aktörer som har tillräcklig ekonomi att investera även i 
tappade anbud/uppdrag, och många små aktörer som utför uppdrag endast på direktval. 
Mångvalden har därmed blivit mindre. 
Den vetenskapliga/forskningskompetensen håller på att urholkas pga prispressen, då 
systemet inte skapar utrymme för vetenskaplig förkovring/fördjupning. Vi har 
fortfarande relativt manga disputerade forskare inom uppdragsarkeologin. Men om inte 
förutsättningarna förändras, kommer antalet forskare att successivt minska. 
Den öppna dialogen mellan aktörerna inom uppdragsarkeologin, som ger möjligheter till 
att utbyta erfarenheter och dela forskningsresultat, har minskat påtagligt pga 
konkurrensen. 
Arkeologihandläggarnas kompetens på länsstyrelserna varierar, vilket skapar olika 
förutsättningar för uppdragsarkeologin, särskilt i samband med anbuden. 

B Contract 
Archaeologists 

Anbudsförfarandet. I Skåne är anbuden mer eller mindre likvärdiga en större 
forskningsinsats. Arbetet tar hundratals personaltimmar. Vinns inte anbudet gör aktören 
stor förlust vilket i sig påverkar viljan att anställa fler under längre perioder. 

EC, B Contract 
Archaeologists 

Då kostnaderna för arkeologiska undersökningarna och tidspressen ökar blir effekten att 
man inte får tillräckligt med resurser för att utföra ett noggrant och kunskapsökande 
arbete. Arkeologin tenderar att handla om kostnader istället för kunskap. En slags 
arkeoekonomi. 

COM Contract 
Archaeologists Konkurrensen, skapar misstro mellan arkeologiska organisationer 

AK, COM, S Contract 
Archaeologists 

Det gagnar inte en god arkeologi, det leder till dålig arbetsmiljö för arkeologerna. Det 
finns egentligen ingen marknad utan allt är en konstruktion och politisk idé. Vårt 
kulturarv konkurreras bort och systemet fungerar inte. Genomreglerat. Försvårar för 
samhällsplaneringen och för att kunna ha en bra dialog med länsstyrelser och framförallt 
exploatörer. Det vetenskapliga samtalet har tystnat1 

S, B, AK Contract Ökad administration och byråkrati, allt mindre tid och pengar finns till praktiska arbetet i 
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Archaeologists fält samt presentation och framförallt tolkning av resultaten. Branschen kräver hög 
stresstolerans med många sjukskrivningar som följd. Anbudsförfarandet leder ibland till 
att vetenskapliga artiklars innehåll ska presenteras innan grävningen är genomförd och 
riskerar att leda till att undersökningen bara ska bekräfta det man redan vet.  

VC Contract 
Archaeologists Stora regionala skillnader, t.ex. utförs ingen stadsarkeologi i norrland 

B, EC, AK Contract 
Archaeologists 

För att vinna anbud så stramar man åt och skär ned, sedan blir det stressig och tajt i fält 
och i efterarbetet. Om man förlorar anbudet har man offrat tid och resurser på ingenting, 
som i förlängningen får aktörerna att höja sin timtaxa för att inte gå back med förlorade 
anbud. Så arkeologin blir dyrare och utrymmet att bedriva bra arkeologi blir snävare.  

B, VC Contract 
Archaeologists 

Konkurrensen gör att MYCKET resurser går till spillo i anbudsarbetet (bara en vinner). 
Mycket stora volymsvängningar skyfflar personal mellan aktörerna i korta anställningar. 
Stora uppsägningskostnader. 

B, EC, C-CAB, 
COM, AK 

Contract 
Archaeologists 

Ekonomin styr i anbudssituationen och oftast är det det billigaste alternativet som vinner. 
Detta medför stress under arbetet som missgynnar projektet. Ett annat problem är att 
systemet ställer numera högre krav på Länsstyrelsen att bedöma de frågeställningar som 
formulerats vilket kräver kompetens hos dem som de kanske inte alltid besitter. 
Konkurrens kan i somliga branscher vara bra men inte inom uppdragsarkeologin, 
eftersom det inte finns något facit om vad undersökningen ska ge och att samma plats 
inte kan undersökas igen och resultaten kontrolleras. Det skulle kunna innebära att det är 
möjligt att lägga ett lågt bud för att vinna anbudet och sedan anpassa den arkeologiska 
insatsen till kostnaden d v s undersöka så snabbt som möjligt och därmed "missa" 
information om platsen som längre både fält- och rapporttid kanske hade sett. 

S, C-SNHB Contract 
Archaeologists saknar granskningsfunktion eftersom RAÄ inte fungerar längre 

VC Contract 
Archaeologists Ej likvärdiga ekonomiska konkurrensförutsättningar. 

B, COM, AK Contract 
Archaeologists 

Konkurrensen mellan aktörer inom uppdragsarkeologin riskerar att priset för de 
arkeologiska undersökningarna kan bli för avgörande i anbudssituationer. Detta kan leda 
till lägre kvalitet på undersökningarna. 

EC, C-CAB, 
C-CA 

Contract 
Archaeologists Prisdumpning, men framförallt inkompetens hos LST och små aktörer 

T, EC Contract 
Archaeologists 

Långa handläggningstider hos Länsstyrelsen och att många projekt pressas för att 
komma under anbudsgränsen.  

COM Contract 
Archaeologists Konkurrenssituationen 

C-CAB, RD Contract 
Archaeologists 

Låg upphandlingskompetens hos länsstyrelserna. Delvis låg genomlysbarhet i 
länsstyrelsens val av undersökare. Trepartsförhållandet myndighet-företagare och 
utförare skapar otydlighet. Länsstyrelsen borde vara ensam beställare. 

C-CAB Contract 
Archaeologists 

Dålig transparens i tilldelning av direktval. Bristande kompetens och resurser hos 
länsstyrelserna. 

C-CAB Contract 
Archaeologists 

Att systemet är så starkt beroende av kompetensen hos de enskilda handläggarna vid 
Länsstyrelsen och att det inte finns något enhetligt och genomsiktligt system för 
handläggning vid Länsstyrelserna 

EC Contract 
Archaeologists För snäva kostnader. Svårt för nya arkeologer och aktörer att få fäste på marknaden 

VC, C-CAB Contract 
Archaeologists 

Att Länsstyrelserna inte arbetar enhetligt, varken mellan länen eller inom enskilda 
Länsstyrelser. På det sättet Länsstyrelserna arbetar i dag blir systemet rättsosäkert och ej 
transparent. 

COM, AK Contract 
Archaeologists Konkurrensen, utan tvekan, som kommit att innebära en väsentligt sämre resultat. 

V, AK, C-CAB Contract 
Archaeologists 

Länsstyrelsen ger tillstånd till arkeologiska undersökningar för lättvindigt. Gravfält 
grävs bort för ännu ett köpcentrum fast det redan finns ett bredvid. Ibland blir det inte 
ens något av byggplanerna och då har vi grävt bort en fornlämning i onödan. Att "det ger 
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arkeologer jobb" är ett uselt argument, fornlämningarna existerar inte för att "ge 
arkeologer jobb" genom att vi ska gräva ut dem. De är begränsade i antal och försvinner 
i en rasande takt. Länsstyrelsen borde vara mer restriktiv med att överhuvudtaget ge 
tillstånd till byggen som inte är uppenbart nyttiga för samhället (en skola eller en 
motorväg är mer nyttig, ännu ett köpcentrum är det inte). 

COM, C, AK Contract 
Archaeologists 

Allt för många aktörer. Systemet är på väg att fragmentera både den arkeologiska 
gemenskapen och kunskapsinsamlingen. På sikt kommer arkeologin som helhet att 
utarmas och alltmer bli en fråga om "affärshemligheter" som man inte kan tala om då 
man kan tappa konkurrensfördelar.  

EC Contract 
Archaeologists Prispress på bekostnad av arkeologiska resultat 

S, M Contract 
Archaeologists 

Lite väl invecklat system. Arkeologerna kan också bli bättre på att försöka nå ut med sin 
kunskap. 

B, C-CAB Contract 
Archaeologists 

Sättet som de uppdragsarkeologiska upphandlingarna går till väga är varken särskilt 
genomlysliga eller bygger på tillräcklig kunskap om arkeologisk metod och kunskap från 
de ansvarigas sida (länsstyrelsen). 

AK, C-CAB, 
RD, COM 

Contract 
Archaeologists 

Det gynnar inte vetenskaplighet, forskning på det undersökta materialet och det fastnar i 
upprepande av samma frågeställningar, ofta på en för detaljerad nivå. Kontakten med 
forskningen är alldeles för liten. Länsstyrelserna, med sina begränsade resurser vad 
gäller personal och vetenskaplig kompetens, har för stor inverkan på den arkeologi som i 
slutänden produceras. Konkurrensen är åtminstone delvis en återvändsgränd. 

LC, C-CAB Contract 
Archaeologists 

Bedömningarna av vetenskaplighet och specialisternas analyser i anbudsprocessen är 
tämligen godtyckliga. Endast ett fåtal aktörer tillräckligt stora för de större 
slutundersökningarna 

COM Contract 
Archaeologists Konkurrensen. 

S, B Contract 
Archaeologists Arkeologin äör väldigt byråkratiserad. Mycket tid går år för administration 

LC, COM Contract 
Archaeologists 

ALLA aktörer ligger för lågt i lön i förhållande till det jobb vi utför. Konkurrenskraften 
bidrar till att alla måste pressa priserna, vilket medför en SKITDÅLIG löneutveckling 
för den enskilde medarbetaren.  

C-CAB Contract 
Archaeologists Länstyrelsen. De har inte de har inte tillräckligt handläggare. 

AK, V Contract 
Archaeologists 

En stor nackdel är att vi inte undersöker allt utan endast en viss procent, ex 70 % av alla 
boplatsanläggningar som i sin tur undersöks till hälften. Tillsammans blir det stora 
mängder material som inte undersöks och dokumenteras. Undantaget är gravar där alltid 
alla undersöks och i sin helhet. 

COM, VC Contract 
Archaeologists 

Konkurrens sker inte på lika villkor när den stora statliga aktören går med stor förlust 
varje år och ändå kan fortsätta att hålla ner priserna på vissa undersökning. Ingen annan 
skulle kunna göra så. Det hämmar utvecklingen. 

B, AK, VC Contract 
Archaeologists 

Oklarheten ökar - anbud, kostnader för resor - många geografiskt spridda aktörer, 
onödiga undersökningar - ekonomiskt gynnsamt, felaktig dokumentation för att 
effektivisera 

COM, B Contract 
Archaeologists Konkurensen och upphandling  

B, AK, C-
CAB, C-SNHB 

Contract 
Archaeologists 

Upphandlingen, medför sämre kunskapsuppbyggnad. Stress som innebär att 
undersökningar behöver göras med kort varsel vid fel årstid. Länsstyrelsens växlande 
kunskapsnivåer. Bristen på styrning från Raä. 

B, T, C, AK, M Contract 
Archaeologists 

anbudsförfarandet långsamt och krångligt och leder ofta till låga väntetider med som 
skapar svårigheter för anställningar och att undersökningar måste utföras vintertid. Den 
gemensamma diskussionen och kunskapsuppbyggnaden i längden forskningen hämmas 
av "affärshemligheter" främst privata företag. Vissa problem med 
kunskapsöverföreingen när olika intressenter utför olika steg i den arkeologiska 
processen. tillgängligheten på dokumentationsmaterialet störs av olika rutiner och olika 
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kompetenskrav. 

LC, EC, AK, 
M 

Contract 
Archaeologists 

Marknaden är för liten för att enskilda handläggare på lst inte ska ha för stort 'personligt' 
inflytande på vilka aktörer som får jobben och vilka fornlämningar som undersöks. 
Marknadsmodellen leder till prisdumpning och undermålig exploatering av 
fornlämningar. Modellen missgynnar kunskapsuppbyggnad som kan komma 
allmänheten till hands (STORA projekt får ofta tillräckliga medel för kunskapsspridning 
men de allra flesta exploateringar hamnar endast i en arkeologisk basrapport. Dessa är ej 
anpassade för någon allmänhet, och rapporterar oftast bara basdata utan vidare 
kontextualisering av potentiell kunskap). 

C-CAB, AK Contract 
Archaeologists Kvaliteten sänks och LS är helt köpta av exploatörerna  

EC, AK, V Contract 
Archaeologists 

Det mesta handlar om att ta bort fornlämningar till så låg kostnad som möjligt på 
bekostnad av dess vetenskapliga potential. Alldeles för lite forskning görs på det 
material som tas fram genom uppdragsarkeologi eftersom det inte ligger i exploatörens 
intresse eller behov, dom vill ju mest ta bort skiten. 

RD Contract 
Archaeologists 

Kostnaden för en arkeologisk undersökning belastar den som "råkar" ha en fornlämning 
på sin tomt. Kanske kunde en "exploateringsskatt" införas där man betalar för att 
exploatera tidigare ej exploaterad mark. Kanske utifrån ytans storlek. Detta skulle 
möjligen bidra till en mer rättvis kostnadsfördelning. 

COM, AK, C, 
S 

Contract 
Archaeologists 

En konkurrens som går ut över forskningen och arkeologin då olika institutioner ser 
varandra som konkurrenter och inte som forskningskollegor som arbetar för arkeologins 
bästa. Allt är istället ekonomi och status.  
 
Det dessutom en ökad administration och byråkrati som tar fokus från själva arkeologin. 

C-CAB Contract 
Archaeologists Att handläggarna på länsstyrelsen fördelar direktvalen orättvist. 

COM, B, EC, 
AK 

Contract 
Archaeologists Konkurensen vid anbud pressar ner kostnaderna/omfattning på bekostnad av kvalitet. 

COM Contract 
Archaeologists Konkurrensen som driver utvecklingen åt fel håll 

S, B, AK, C, M Contract 
Archaeologists 

1) Olika företag kan komma att undersöka olika delar av samma fornlämning. Kunskap  
2) Kunskap, som tidigare kunde användas i tex referensgrupper blir idag medel för att 
vinna anbud. All kunskap som finns kommer därmed inte alltid fornlämningarna till 
gagn.  
3) Det blir svårare för nya arkeologer att få en överlämning från de gamla, då man 
försöker hålla på det man kan inom företagen.  

AK, M Contract 
Archaeologists Avbrottet mellan akademiska och uppdragsarkaeologier. 

RD Contract 
Archaeologists Länsstyrelsen involveras I kostnadberäkningen 

COM, VC, C-
CAB, AK, S 

Contract 
Archaeologists 

Konkurrensutsatt system där bedömningarna från fall till fall varierar väldigt mkt 
beroende på vilken länsstyrelse det är som beslutar vilket gör det svårt att hålla en 
likvärdig nivå nationellt. Svårt att säkerhetsställa en god vetenskaplig kvalitet då den ska 
vägas mot minsta möjliga kostnad. Lätt att sätta konkurrenssystemet ur spel genom 
riktade förfrågningsunderlag som bara vissa arkeologiföretag kan uppfylla 

AK, M, C-CA, 
B, S, V 

Contract 
Archaeologists 

Massor, systemet tar liten hänsyn till vad för kunskapsproduktion som tas fram och vad 
som förmedlas. Den vetenskapliga kvaliteten är inte omhändertagen i systemet även om 
den nämns, varför vi inte vet om undersökningarna håller tillräcklig god kvalitet, eller 
framförallt om undersökningar är tillräckliga i sitt kunskapsuttag för att säkerställa hela 
förståelsen av en lämning som försvinner för gott. Dessutom tycker jag att systemet 
missar grundmeningen i lagen om att bevara lämningar och istället lägger fokus på en 
påhittad marknad. Det säger sig själv om andemeningen med lagen är att undvika 
borttagandet av fornlämningar och samtidigt tro att det ska finnas en marknad som 
företag ska kunna växa på? 
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COM, C Contract 
Archaeologists konkurrenssituationen kan försvåra samarbete 

B, AK, C-
CAB, VC 

Contract 
Archaeologists 

Anbudsliknande förfaranden med subjektiva bedömningsgrunder skapar rättsosäkerhet. 
Aktörernas söndring i olika organisationer förstör långsiktig kunskapsuppbyggnad där 
ekonomi och individers karriärer blir viktigare än kunskapsproduktion och 
organisationers kontinuitet. Länsstyrelsers väldigt olika praxis och ibland 
underbemanning skapar rättsosäkerhet och inflexibilitet. 

B Contract 
Archaeologists Arkeologi och anbud hör inte ihop 

M, C Contract 
Archaeologists Att kunskap inte förmedlas inom branschen 

EE, RD Contract 
Archaeologists Små exploatörer och privatpersoner har svårt att ta de ofta höga kostnaderna 

AK, V, S Contract 
Archaeologists 

Uppdragsarkeologin betraktas i första hand som en marknad, inte som en arena för 
historisk kunskapsproduktion. 

C-CAB, S, C-
SNHB 

Contract 
Archaeologists 

De olika länsstyrelsernas kraftigt skiftande bedömningsgrunder och ambitionsnivåer. De 
lägger t.ex. helt olika vikt på de värdeord som används i förfrågningsunderlag, hög 
ambitionsnivå kan betyda helt olika saker för olika länsstyrelser. Ibland framstår därför 
grunderna för länsstyrelsernas beslut vid ärende/anbudshanteringen som inkonsekventa 
och slumpmässiga, både för utförare och beställare. Detta problem kan manifesteras 
såväl inom en och samma länsstyrelse som länsstyrelser emellan och är något som 
kontrollmyndigheten RAÄ borde styra upp. 

B, AK Contract 
Archaeologists 

upphandlingsförfarandet har stora brister, stora problem med värdering av olika aktörers 
kompetens och anbudens innehåll, på sikt risk för utarmning av kvalitet och resurser för 
vetenskaplig bearbetning om alltför stor vikt läggs vid prislapp och inte innehåll 

B Contract 
Archaeologists Anbudsarkeologin 

B, AK Contract 
Archaeologists 

Upphandlingsmodellen leder till fragmentisering av såväl vetenskapen och 
kunskapsuppbyggnaden, vilket ger nackdelar för möjligheten till synergier och 
vetenskapliga framsteg. 

COM Contract 
Archaeologists 

Konkurrenssituationen som innebär pressade tidscheman att utföra ett bra arkeologiskt 
arbete. 

COM, RD, S, 
AK 

Contract 
Archaeologists 

På ett administrativt plan är stressfaktorn och den organisatorisk-social arbetsmiljö något 
som blir särskilt lidande i en mer tävlande miljö. Hit hör också problem i 
trepartsförhållandet exploatör-länsstyrelse-arkeologisk aktör (vem är egentligen 
beställare? slutfakturering kan ske flera år efter undersökningar för att slutredovisning 
först sker efter godkännande av rapport). Administrativ tid läggs också i allt högre grad 
på den arkeologiska aktören. Outsourcing av sådant som borde ligga på länsstyrelsen. 
 
Forskningsmässigt finns stora problem med förundersökningars omfattning, för små ger 
sämre förutsättningar för frågeställningar och bedömningar av fornlämningen, och 
därmed försiktighet i anbud eller kostandsberäkningar - för stora att undersökningsytan 
fragmenteras och mer svårtolkad. Tidsgränsen 1850 och den bevisbörda som läggs på 
arkeologen, innebär att forskning om vissa yngre lämningar som kan dateras (exv. 
torplägen) får företräde framför sådana som inte lika väl kan dateras (exv. kolmilor). 
Systemet i sig är också en bidragande faktor till upprepning i vilket arkeologiskt 
källmaterial som produceras.  
 
I mitt tycke sker knappast någon (kostnads)effektivisering p.g.a. systemet i sig Men idag 
är snarare systemet i sig en bidragande faktor till att kortsiktiga lösningar främjas 
framför långsiktiga. Ett sådant exempel är digitalisering vid inmätningar och 
dokumentation, där implementering och experiment inte får plats i de pressade 
projekten. (Däremot ska väl sägas att utvecklingen rimligen inte heller hade gått särskilt 
fort i det mer konservativa, konkurrensfattiga system som föregick det nuvarande). 

T, B Contract 
Archaeologists 

Den tid som försvinner vid anbudsförfarande samt beslut som baserar mer på kostnad 
eller "rättvisa" mellan företagen än faktiskt kvalitet. 
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COM, AK Contract 
Archaeologists Konkurrens mellan flera aktörer motverkar långsiktig kunskapsuppbyggnad. 

EC, AK, COM, 
C-CA 

Contract 
Archaeologists 

Priser pressas i upphandlingar vilket gör att delar av undersökningsområden måste 
prioriteras bort med förlorad kunskap som följd.  
Aktörer som värnar den regionala kunskapsuppbyggnaden förlorar mark till fördel för 
företag som verkar över stora delar av landet. Dessa företag sakna den lokala kunskapen 
och den lokale aktören får inte möjlighet att arbeta lika effektivt med regional 
kunskapsuppbyggnad. 

AK, C-CA, 
COM, EC, C-
CAB 

Contract 
Archaeologists 

De alltför stora bortprioriteringarna som sker vid slutundersökningarna. Detta leder till 
självuppfyllande profetior. Vi hittar bara det vi letar efter. Är även ett källkritiskt 
problem. Om vi undersöker och dokumenterar för få anläggningar/ytor blir området vid 
ett senare tillfälle ( t ex vid forskningen) svårt att omtolka. Fälttolkningen blir den enda 
"sanna" tolkningen. Till skillnad mot t ex en historiker kan vi ju inte gå tillbaka till 
källmaterialet vid ett senare tillfälle. Det är ju redan bortgrävt och förstört. 
Bortprioriteringarna sker pga konkurrenssituationen där den lägsta kostnaden ofta vinner 
i ett anbudsförfarande. Kvalitetssäkringen inom det svensk uppdragsarkeologi är 
fruktansvärt dålig. Länsstyrelserna har varken tillräckligt med resurser eller kompetens 
för att klara av detta. 

COM, EC, AK Contract 
Archaeologists 

Hög konkurrens/för många aktörer per län leder till försämrade arbetsmiljö, pressade 
budgetar mm. Sämre anställningsvillkor då det är väldigt svårt att bedöma kommande 
arbetsvolymer. Kortsiktighet präglar branschen. Lokal kunskap känns också allt mindre 
viktig. Att bedriva arkeologi vid länsmuseer är allt svårare. 

C-CA, COM, 
AK, C-CAB, 
RD, S, VC, C-
SNHB 

Contract 
Archaeologists 

Systemet gynnar generellt de arkeologiska aktörer som har möjlighet att arbeta inom 
flera län i Sverige. Deras risker minimeras på bekostnad av aktörer som arbetar länsvis 
(exempelvis länsmuseer med arkeologisk uppdragsverksamhet) och som många gånger 
har en betydligt högre lokal kompetens. Systemet slår på sikt ut lokala aktörer. 
Systemet förutsätter en orimligt hög kompetensnivå bland handläggarna på 
länsstyrelserna. Dessa ska besitta expertiskunskap om allt från bl a lagstiftning, 
antikvariska bedömningar, okulära bedömningar av fornlämningar/kulturlämningar, den 
senaste arkeologiska forskningen i allt från äldre stenålder till efterreformatorisk tid m 
m. De ekonomiska resurserna för att tillhandahålla arbetsstyrkor med allt detta 
stationerade på länsstyrelsernas kulturmiljöenheter finns inte idag, vilket gör hela 
systemet skevt och icke rättssäkert. 
Gemensamma riktlinjer för arbetssätt på länsstyrelserna saknas. Detta gäller även bland 
handläggare på en och samma länsstyrelse. Bedömningar skiljer sig från handläggare till 
handläggare. På grund av resursbrist på länsstyrelserna kringgår man ibland uppsatta 
riktlinjer för upphandling genom att istället dela upp exploateringen i flera mindre delar 
och fördelar dessa genom direktval. 
Riksantikvarieämbetets tillsyn över systemet är otillräcklig och kvalitetsuppföljningar 
och konsekvensanalyser är önskvärda.  

VC, C, AK Contract 
Archaeologists 

skillnaderna mellan olika länsstyrelsers syn är för stort. konkurrens gynnas istället för 
samarbete och utbyte mellan företag. möjligheter till fördjupningar och synteser inom 
projekten har försämrats. dyra analyser måste väljas bort 

 


