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Bilaga 1. Aktörerna 

Aktörer som projektgruppen varit i kontakt med under förstudien 

 

Almunga AB 

ArcMontana/Landskapsarkeologerna  

Arendus AB 

Arkeologerna/SHHM 

Arkeologgruppen AB 

Arkeologhuset 

Arkeologicentrum i Skandinavien AB 

Breja Arkeologi 

Fd länsmuseum (Västergötland) 

Göteborgs stadsmuseum 

Göteborgs universitet 

Kalmar läns museum 

Karlstad universitet 

Knaton AB 

Kraka kulturmiljö AB 

Kulturen (Kulturhistoriska föreningen 

för södra Sverige) 

Kulturlandskapet 

Kulturmark Sune Jönsson 

Landskapsarkeologerna/LK Konsult 

Laponiatjuottjudus/ 

Laponiaförvaltningen 

Linnéuniversitetet 

Lunds universitet 

Länsmuseet Gävleborg 

Länsmuseum 

Länsmuseum 

Länsstyrelsen Blekinge 

Länsstyrelsen Gotlands län 

Länsstyrelsen Gävleborg 

Länsstyrelsen Hallands län 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Länsstyrelsen Jämtlands län 

Länsstyrelsen Kalmar län 

Länsstyrelsen Norrbotten 

Länsstyrelsen Skåne 

Länsstyrelsen Stockholm 

Länsstyrelsen Södermanlands län 

Länsstyrelsen Uppsala län 

Länsstyrelsen Värmland 

Länsstyrelsen Västerbotten 

Länsstyrelsen Västernorrland 

Länsstyrelsen Västmanlands län 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Länsstyrelsen Örebro län 

Länsstyrelsen Östergötland 

Michael Dahlin Arkeologi & 

Kulturlandskap 

Norrbottens museum 

Picea kulturarv 

Regionmuseet Kristianstad 

Rio Göteborg 

Run Info Kultur Gerhard Flink 

Skellefteå Museum AB 

Skogsstyrelsen 

Skånearkeologi 

Societas Archaeologica Upsaliensis 

Stiftelsen Dalarnas museum 

Stiftelsen Jamtli 

Stiftelsen Kulturmiljövård 

Stiftelsen Upplandsmuseet 

Stiftelsen Västerviks Museum 

Stigfinnaren Arkeologi och 

 kulturhistoria AB 

Stockholms universitet 

Sweco Environment AB 
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Södertörns högskola 

Umeå universitet 

Uppdrag arkeologi i Sverige AB 

Uppsala Universitet 

Wikell Arkeologi 

WSP Samhällsbyggnad Falun 

Väg & Miljö AB 

Värmlands Museum 

Västarvet kulturmiljö 

Västerbottens museum 

Östergötlands museum  
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Bilaga 2. Enkätfrågor till länsstyrelserna 

Block 1: Organisation 

1:1 Vilken länsstyrelse företräder ni? 

1:2 Hur många av kulturmiljöfunktionens handläggare arbetar med ärenden 

kopplade till 2 kap KML? 

1:3 Hur många ärenden kopplade till 2 kap KML handlägger kulturmiljöfunktionen 

på er länsstyrelse i genomsnitt per år? 

Kommentar 

1:5 Hur många av dessa ärenden har en koppling till arkeologisk inventering? 

Ange ungefärligt antal. 

Kommentar 

 

Block 2: Befintlig inventeringskompetens 

2:1 Finns det arkeologisk inventeringskompetens inom kulturmiljöfunktionen på er 

länsstyrelse? 

(Ja/Nej) 

Kommentar 

2:2 Om ja, hur många personer har denna kompetens? 

2:3 Beskriv i vilka typer av sammanhang ni har och har haft behov av arkeologisk 

inventeringskompetens. 

2:4 Har ni under den senaste femårsperioden valt undersökare speciellt för att de 

har en god arkeologisk inventeringskompetens? 

(Ja/Nej) 

Kommentar 

2:5 Om svaret på fråga 2:4 är ja, vilken typ av uppdrag gällde det? 

2:6 Har ni under den senaste femårsperioden valt bort undersökare på grund av 

att ni bedömt att de saknat tillräcklig arkeologisk inventeringskompetens? 

(Ja/Nej) 

Kommentar 

 

Block 3: Behov 

3:1 Brukar ni efterfråga arkeologisk inventeringskompetens i 

förfrågningsunderlagen? 

(Ja/Nej) 

Kommentar 
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3:2 Upplever ni en brist i fråga om arkeologisk inventeringskompetens hos 

undersökare när ni fördelar uppdragen? 

(Sällan/Ibland/Ofta) 

Kommentar 

3:3 Brukar ni efterfråga arkeologisk inventeringskompetens vid rekrytering till 

kulturmiljöfunktionen? 

(Ja/Nej) 

Kommentar 

3:4 Upplever ni att det är svårt att hitta personer med arkeologisk 

inventeringskompetens när ni ska rekrytera personal? 

(Ja/Nej) 

Kommentar 

3:5 Tror ni att behovet av arkeologisk inventeringskompetens kommer att 

förändras i och med implementeringen av Fornreg? 

Det ökar/Det minskar/Det är oförändrat 

Kommentar 

3:6 Upplever ni att kompetensförsörjningen i fråga om arkeologisk inventering 

behöver utvecklas?   

Ja/Nej/Har ingen uppfattning 

Kommentar 

 

Block 4: Förslag 

4:1 Har ni förslag på hur kompetensförsörjningen inom arkeologisk inventering 

kan säkras och utvecklas?   
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Bilaga 3. Sammanställning av enkätsvaren från 

länsstyrelserna 

 

Sammanställning av enkätsvar HAIK 

Länsstyrelserna 

 

Av de tillfrågade länen svarade 19 av 21 länsstyrelser. Här nedan kommer svaren 

från enkäten att redovisas i grafer och tabeller. Kommentarer till frågorna 

presenteras även, inte minst som en förklaring till vissa av svaren. I svaren från 

block 1 kommer länsstyrelserna att presenteras, men i de följande blocken enbart 

som grupp. 

 

Block 1: Organisation 

 

Fråga 1:2  Hur många av kulturmiljöfunktionens handläggare arbetar med 

ärenden kopplade till 2 kap KML? 

 

Län Fråga 1.2   

Stockholm 7 

Uppsala 5 

Södermanland 6 

Östergötland 3 

Jönköping 5 

Kronoberg Ej svarat 

Kalmar 2,5 

Gotland 2,5 

Blekinge 3 

Skåne 5 

Halland 2,5 

Västra Götaland 9 

Värmland 5 

Örebro 4 

Västmanland 4,5 

Dalarna Ej svarat 

Gävleborg 3 
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Västernorrland 3 

Jämtland 2 

Västerbotten 3 

Norrbotten 2,5 
Av de län som svarat är antalet handläggare som arbetar med ärenden kopplade 

till 2 kap KML, totalt 77,5 st. Det utgör ett medel på ca 4 handläggare per 

länsstyrelse. Den länsstyrelse som har flest handläggare vars arbete är kopplat till 

ärenden som berör 2 kap KML, är Västra Götaland med 9 handläggare. Åtta 

länsstyrelser har mellan 2-3 handläggare som arbetar med ärenden kopplade till 2 

kap KML. 

 

 

Fråga 1:3 Hur många ärenden kopplade till 2 kap KML handlägger 

kulturmiljöfunktionen på er länsstyrelse i genomsnitt per år? 

 

Län Fråga 1.3   

Stockholm 850 

Uppsala 800 

Södermanland 850 

Östergötland 850 

Jönköping 850 

Kronoberg - 

Kalmar 450 

Gotland 375 

Blekinge 150 

Skåne 1350 

Halland 350 

Västra Götaland 1800 

Värmland 600 

Örebro 800 

Västmanland 650 

Dalarna - 

Gävleborg 525 

Västernorrland 400 

Jämtland 500 

Västerbotten 207 

Norrbotten 350 
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I de fall länstyrelserna har angett antallet i ett spann, som t ex 800-900 har antalet 

specifiserats till 850. I de fall som antalet internremmisser har uppgivits, men ej 

räknats in i enkätsvaren, har dessa tagits med i länets totala mängd. Vissa län har 

angett ett ungefärligt medel beräknat på ett antal år. Beräknat utifrån detta har 

länen ungefär ett totalt antal ärenden kopplade till 2 kap KML, på ca 12 850 

ärenden per år. Detta motsvarar ca 167 ärenden per handläggare och år i snitt. 

För vissa län blir antalet ärenden beräknat på antalet handläggare betydligt högre 

och för vissa lägre. Spannet ligger mellan ca 50 ärenden/handläggare som minst 

och ca 283 ärenden/handläggare och år som mest.  

 

Det skiljer även hur länen har redovisat ärenden. I antalet ingår, förutom ärenden 

som inkommit till länsstyrelsen, även skogsärenden och interna ärenden/remisser 

som detaljplaner, miljösamråd, vattenverksamhet, vindparker mm. Om dessa har 

särredovisats har de räknats samman i respektive läns total. Vissa län har inte 

räknat med antalet internremisser, vilket innebär att mängden ärenden är större 

totalt sätt än vad som presenteras här. 

 

Jämför man med länsstyrelsernas totala ärnedemängd med de uppdrag som 

aktörerna utför – där både länsstyrelseuppdrag och uppdrag från övriga 

uppdragsgivare angivits – så utgör mängden uppdrag utförda av aktörerna ca 16% 

av länsstyrelsernas ärendemängd. Detta ger en vag uppfattning av mängden 

internremmisser inom länsstyrelsekollektivet. Det finns en hel del 

osäkerhetsfaktorer i denna beräkning, varför man inte ska dra allt för långa växlar 

på detta resultat, men det ger ändå en antydan av andelen interna ärenden på 

länsstyrelserna som inte syns i den statistik som länsstyrelserna har tagit fram, då 

flera av dessa internremisser inte går att säkerställa i länsstyrelsernas interna 

ärendestatistik och via Platina 

 

 

Fråga 1:5 Hur många av dessa ärenden har en koppling till arkeologisk 

inventering? 

 

Frågan 1:5 har nog varit felformulerad, vilket även flera län ha kommenterat. Vissa 

län har sannolikt tolkat frågan till direkta inventeringsuppdrag, medan vissa anser 

att alla ärenden kopplade till 2 kap KML kräver någon form av 

inventeringskompetens. Andra uppger att de inte har möjlighet att få fram den 

statistiken ur deras system. Några exempel av kommentarer presenteras nedan: 
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«I alla ärenden kopplade till uppdragsarkeologi ingår moment av inventering men i 

olika stor omfattning» 

 

«Alla kopplar till inventeringarna i Fornsök» 

 

«Hur menar ni? Allt har det eftersom vi använder fornminnesregistret som grund 

för bedömning» 

 

«Huvuddelan av ärendena har koppling till arkeologisk inventering» 

 

«I stort sätt alla [ärenden]. FMIS/KMR är vägledande» 

 

Det samlade resultatet av svaren på denna fråga spretar därmed en hel del. Vissa 

län har uppget antalet specifika inventeringar, medan andra län har uppget deras 

totala ärendemängd kopplade till 2 kap KML. Spannet är mycket stort från 1,25% 

av total ärendemängd till 100% av den totala ärendemängden. Frågan bör på 

grund av frågans bristfälliga formulering utgå. Intressant att lyfta är dock svaret att 

samtliga ärenden har en koppling till arkeologisk inventering eller tidigare utförd 

arkeologisk inventering. 

 

Block 2: Befintlig inventeringskompetens 

 

Fråga 2:1 Finns det arkeologisk inventeringskompetens inom 

kulturmiljöfunktionen på er länsstyrelse? 
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Av de svarande 19 (av 21) länsstyrelser är det två län som uppgivit att de helt 

saknar arkeologisk inventeringskompetens, enligt den beskrivning som angavs i 

enkäten. 

Av kommentarerna till frågan anger en del län vilken form av kompetens de har. 

Kommentarerna anges här nedan: 

Två med platsledarkompetens enligt tidigare "certifiering" 

 

5 har inventeringskompetens genom erfarenhet, 1 av oss 5 har gått 

platsledarutbildningen. 

 

1 godkänd platsledare enligt RAÄ + 1 som gått platsledarutbildningen 

(landskapshistorisk utbildning). 

 

Arkeologer med erfarenhet av arkeologiska utredningar men ingen med 

platsledarkompetens. 

 

Ingen har platsledarkompetens, den med mest erfarenhet handlägger dock inte. 

 

Dock i varierande omfattning 

 

Hinner själva inte utföra inventeringar i fält. 

 

Fråga 2:1 Finns det arkeologisk 
inventeringskompetens inom 

kulturmiljöfunktionen på er länsstyrelse?

Ja Nej
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2 som är godkända granskare och registrerare enligt gamla systemet samt jobbat 

med utredningar och 2 som enbart har jobbat med utredningar 

 

1 handläggare har jobbat på RAÄs fornminnesinventering.  2 har lång erfarenhet 

av inventeringar inom uppdragsarkeologin 

 

2 pers har arbetat med fornminnesinventering. Fr. o m maj en person 

 

En har platsledarkompetens och en har erfarenhet. 

 

Tre personer på kulturmiljöfunktionen har jobbat ett flertal år med 

fornminnesinventeringen i länet, den fjärde har jobbat med arkeologiska 

utredningar vid länsmuseet ett antal år samt Skog och Historia 

 

Av kommentarerna framgår att ett flertal tidigare har varit involverade i 

Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering eller i projektet Skog och Historia. 

Flera har den s k platsledarkompetensen. 

 

 

Fråga 2:2 Om ja, hur många personer har denna kompetens? 
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Fråga 2:2 hur många personer har arkeologisk 

inventeringskompetens inom kulturmiljöfunktionen 
på er länsstyrelse?
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Ser man på en procentuell fördelning av handläggare som arbetar med ärenden 

kopplade till 2 kap KML som har arkeologisk inventeringskompetens, så är det rätt 

så stor spridning. Två län har som redan angetts ingen handläggare med 

arkeologisk inventeringskompetens. Ett av dessa är ett skogslän. Flera av länen 

har handläggare på kulturmiljöfunktionen med arkeologisk inventeringskompetens, 

men av dessa är det en mindre del handläggare som handlägger ärenden 

kopplade till 2 kap KML. Kompetensen finns, men de som har kompetens arbetar 

med andra ärenden. Ett län uppger att de har kompetensen, men inte möjlighet att 

utföra inventering i fält. Två län har samtliga handläggare som arbetar med 

ärenden kopplade till 2 kap KML arkeologisk inventeringskompetens. De två länen 

med högst bemanning, har lägst andel handläggare med inventeringskompetens. 

Fem av länen har samtliga handläggare som handlägger ärenden kopplade till 2 

kap KML arkeologisk inventeringskompetens. I fem län har mindre än 30% av 

handläggarna arkeologisk inventeringskompetens. Ser man över hela 

länsstyrelsekollektivet (av de som svarat på enkäten) så utgör snittet för 

handläggare med arkeologisk inventeringskompetens ca 60%. Detta ser ut som 

ett rätt bra snitt – men – spridningen är stor. Flera av de län med ett högt 

arkeologiskt tryck, län med stora infrastrukturförändringar eller där skogsindustrin 

har en stor verksamhet, där är andelen handläggare med arkeologisk 

inventeringskompetens lägst. Tio av de 19 län, som svarat på enkäten, har 2 eller 

färre handläggare med arkeologisk inventeringskompetens. 

 

 

 

Fråga 2:3 Beskriv i vilka typer av sammanhang ni har och har haft behov av 

arkeologisk inventeringskompetens. 

 

Svaren på denna fråga omfattar alla typer av arkeologiska ärenden. Dessa kan 

sammanfattas i punktform: 

 I samband med uppdragsarkeologi (inför, under och efter 

arkeologisk undersökning) 

 Avverkningsärenden och föryngringsåtgärder i skogen 

 Vid granskning och kvalitetssäkring av Skog och Historia-objekt i 

samband med handläggning av skogsärenden 

 Stormskadebesiktningar 
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 Bedömning av nypåträffade lämningar m.m. 

 Inventering av vattenanknutna kulturmiljöer 

 Bedömningar av metodfrågor och avgränsningar i 

undersökningsplaner och MKB 

 Vid granskning av inkomna registreringar i FMIS/Fornreg. 

 I fornreg ansvarar länsstyrelsen för lämningsinformationen och 

då är inventeringskompetensen viktig och nödvändig. 

 Vid tillsyn och skadebesiktningar 

 Bedömning av arkeologiska rapporter 

 Alla ärenden som omfattar behov av bedömning i fält. 

 

 

Fråga 2:4 Har ni under den senaste femårsperioden valt undersökare speciellt för 

att de har en god arkeologisk inventeringskompetens? 

 

 

 

Samtliga län som svarat på enkäten svarade JA på denna fråga. I kommentarer till 

frågan uppgav ett av länen att de vill ha ett bra underlag inför samhällsplaneringen 

och ett annat län att det framför allt gäller ärenden som berör skogsmark, t ex vid 

vindkraftsetableringar. 

Fråga 2:4 Har ni under den senaste 
femårsperioden valt undersökare speciellt 

för att de har en god arkeologisk 
inventeringskompetens?

Ja Nej
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Fråga 2:5 Om svaret på fråga 2:4 är ja, vilken typ av uppdrag gällde det? 

 

Utöver vad som angavs i kommetarsfältet till fråga 2.4 så angavs följande 

uppdrag: 

 

 Arkeologiska utredningar.  

 Arkeologiska specialinventeringar   

 Vid bedömningar av nyfunna lämningar   

 Inventeringsuppdrag i samband med framtagande av 

kunskapsunderlag 

 Uppföljning av tips och kvalitetshöjning av kända fornlämningar 

 I samband med utredningar inför omläggning av mark t ex från 

skog till åker eller damm. 

 Utredning av vindkraftsparker 

 Granskning Skog och Historia 

 Inventering i brandområden i skogsmark  

 Inför LOU upphandling av arkeologiska åtgärder 

 Inventering för kulturmiljöer vid vattendrag och skärgård 

 Kompletteringar efter frivilliga utredningar, där kompetensen 

saknats. 

 Specialinventeringar som kräver särskild kompetens inom ett 

visst område. 

 

 

Fråga 2:6 Har ni under den senaste femårsperioden valt bort undersökare på 

grund av att ni bedömt att de saknat tillräcklig arkeologisk inventeringskompetens? 
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13 av 19 länsstyrelser svarade att de valt bort undersökare.  

Kommentarer till varför aktörer valts bort: 

 Främst p g a dålig kunskap om regionala förutsättningar och 

felbedömning av områdets karaktär vilket innebar för låg 

täckningsgrad. 

 På grund av att arkeologer med inventeringskompetens inte varit 

tillgängliga vid vår förfrågan till ett valt företag.   

 På grund av att undersökaren inte haft bred kompetens. 

 I regel har den kompetensen inte efterfrågats. Därmed har de 

flesta undersökare inte heller valts bort. 

 Bristfällig trovärdighet i bedömningar från tidigare uppdrag 

 Vi väljer den undersökare med rätt kompetens för uppdraget 

 Vi gör ett urval redan när vi skickar förfrågan. 

 Saknade aktuell erfarenhet från norra Sverige. 

 I diskussioner inför direktval av olika arkeologiska uppdrag är 

inventeringskompetens en av de faktorer som vi beaktar. 

Fråga 2:6 Har ni under den senaste 
femårsperioden valt bort undersökare på 

grund av att ni bedömt att de saknat tillräcklig 
arkeologisk inventeringskompetens?

Ja Nej
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Block 3: Behov 

 

Fråga 3:1 Brukar ni efterfråga arkeologisk inventeringskompetens i 

förfrågningsunderlagen? 

 

 

 

Av de tillfrågade länen svarade 11 län Ja och 8 län Nej på frågan. 

 

I kommentarsfältet angavs fäljande kommentare: 

 Ja, i samband med beställningar av inventeringar. I övrigt 

förväntar vi oss att denna kompetens finns hos uppdragstagare. 

 Med vetskap om att det finns enstaka personer med kompetens. 

 Inte specifikt men uppdrag har fördelats till företag där vi 

upplever att företaget har kompetens utifrån insända 

intresseanmälningar. 

 Vi förutsätter det, och har kännedom om utförarnas kompetens 

3:1 Brukar ni efterfråga arkeologisk 
inventeringskompetens i 
förfrågningsunderlagen?

Ja Nej
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 Ibland vissa specialkompetenser, ex hällristning, stenålder.  Vi 

väljer ju företagen i de fall där det understiger 5 pbb och då 

väljer vi ett företag som har denna kompetens från början. 

 Nämner inte inventeringskunskap specifikt, men efterfrågar 

erfarenhet av arkeologiska utredningar (vilket innefattar 

inventeringskunskap) 

 Om uppdraget kräver det. 

 Vi känner till uppdragstagarnas inventeringskompetens. 

 Vi väljer de som har angett att de har inventeringskompetens i 

intresseanmälan 

 Gäller arkeologiska utredningar. 

 

 

Fråga 3:2 Upplever ni en brist i fråga om arkeologisk inventeringskompetens hos 

undersökare när ni fördelar uppdragen? 

 

 

 

3:2 Upplever ni en brist i fråga om arkeologisk 
inventeringskompetens hos undersökare när ni 

fördelar uppdragen?

Sällan Ibland Ofta
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Fördelningen på svaren bland de svarande länen var Sällan 5 st, Ibland 10 st och 

Ofta 4 st. 

Kommentarer till frågan listas nedan utifrån om de har svarat Sällan, Ibland eller 

Ofta. 

Sällan: 

 Länet är ganska välförsedd med inventeringskompetens 

 Inventeringskunskap finns bland de äldre arkeologerna vilka har 

arbetet inom den klassiska fornminnesinventeringen under 

1970,-80 och -90-talet. Frågan är hur det blir framöver med 

denna kompetens. 

Ibland: 

 För få aktörer i länet. 

 Gäller allmän kompetens. Om viss specialkompetens krävs 

upplevs en större brist 

 De som har den största kompetensen är de som oftast är 

anlitade och därmed inte alltid finns till hands vid vår fördelning 

av uppdrag. 

 Det kommer att bli en brist på sikt när fältarkeologer med 

speciell erfarenhet av inventeringsarbete har gått i pension och 

ingen tillväxt har skett 

 Låg tillväxt på kompetens underifrån, många erfarna är äldre, en 

del är på väg ut ur branschen. 

Ofta: 

 Brister kommer ofta fram i rapporter vid arkeologiska 

utredningar, där osäkerhet finns kring bedömning av lämningar i 

fält, beskrivningar av lämningar vid registrering och tiden man 

behöver för att utföra inventeringen. 

 Det finns för få företag med rätt kompetens att tillfråga 

 En märkbar och utbredd brist på beskrivnings- och 

registreringskompetens. 



 

  

  

 19 (99) 

 Det finns få verksama arkeologer som har bakgrund som 

fornminnesinventerare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 3:3 Brukar ni efterfråga arkeologisk inventeringskompetens vid rekrytering 

till kulturmiljöfunktionen? 

 

3:3 Brukar ni efterfråga arkeologisk 
inventeringskompetens vid rekrytering till 

kulturmiljöfunktionen?

Ja Nej
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Av de svarande uppgav 5 att de brukade efterfråga arkeologisk 

inventeringskompetens vid rekrytering och 14 uppgav att de inte efterfrågar detta 

vid rekrytering. 

 

Kommentarna till frågan uppgav att: 

 Frågan har inte varit aktuell. 

 Just nu finns kompetensen, det kan dock bli aktuellt om denna 

försvinner. 

 Vi har inte rekryterat sedan 2003. 

 Det finns krav på att självständigt kunna bedöma fornlämningar i 

fält. 

 Vi har haft få rekryteringar på senare år. 

 Finns för få att rekrytera. Ingen mening. 

 Framgår inte uttryckligen i annonstexten 

 Vi har inte stor personalomsättning så rekrytering är inte så 

vanligt förekommande. 

 Vet ej då vi som svarar inte varit delaktiga i 

rekryteringsprocessen. 

 Inte specifikt men det vägs in. 

 För slättlandskapsarkeologin (där vårt stora antal ärenden finns) 

är inte inventeringskompetensen det avgörande, vilket har varit 

avgörande vid de senaste rekryteringarna. 

 

Fråga 3:4 Upplever ni att det är svårt att hitta personer med arkeologisk 

inventeringskompetens när ni ska rekrytera personal? 
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Här har länen svarat att, ja det är svårt (6 st), Nej det är inte svårt (1 st) och vet ej 

har 12 län svarat.  

 

I kommentarsfältet uppgav länen följande: 

 Problemet är att många av de sökande med 

inventeringskompetens inom kort kommer att gå i pension. 

 Vi har inte rekryterat till en uttalad inventeringstjänst. 

 Har ej efterfrågat detta vid rekrytering. Det är säkert ett problem 

eftersom ingen regelrätt utbildning funnits på länge och få 

erfarna inventerare finns kvar. 

 Vi har haft få rekryteringar på senare år. 

 Vi har inte kommit i ett sådant läge men med tanke på 

generationsskifte kan det komma att bli så. 

 Finns för få att rekrytera.  

 

 

3:4 Upplever ni att det är svårt att hitta personer med 
arkeologisk inventeringskompetens när ni ska rekrytera 

personal?

Ja Nej Vet ej
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Fråga 3:5 Tror ni att behovet av arkeologisk inventeringskompetens kommer att 

förändras i och med implementeringen av Fornreg? 

 

 

 

På denna fråga är fördelningen att 14 län svarar att det ökar, inget län att det 

minskar och 4 län att det kommer att vara oförändrat.  

 

Av de som tror att behovet kommer att öka, ger följande kommentarer: 

 Det är avgörande för en kvalitetssäkrad registering. Länsstyrelsen 

har inte resurser att lägga tid på omfattande granskning och 

korrigering. Det är avgörande att kompetensen finns på 

utförarsidan. 

 Om kvalitén ska upprätthållas måste komptensen öka framförallt 

hos länsstyrelserna eftersom det handlar om nya arbetsuppgifter 

och ansvar men även hos de aktörer som får lägga in i fornreg. 

 Genom att kraven på inventeringskunskap ökar både på lst-

personal och undersökare. 

 Vi upplever en stor oro för det som kommer att registreras i 

registret, särskilt det som inte Länsstyrelserna har ansvar över 

3:5 Tror ni att behovet av arkeologisk 
inventeringskompetens kommer att förändras i och 

med implementeringen av Fornreg?

Det ökar Det minskar Det är oförändrat
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vid registreringstillfället. Kvalitetssäkringen är oklar. Vår 

arbetsbelastning kommer att öka om det tillkommer stora brister 

i lämningsinformationen med anledning av avsaknad på krav vad 

gäller inventeringskompetens. 

 Befintlig personal på Länsstyrelsen behöver utbildningar 

 Behovet ökar då Länsstyrelsen tagit över granskningsansvaret. 

 Det behövs redan nu utbildas arkeologisk personal i fält- 

landskaps- och fornlämningsinventering. 

 

Av de som tror att behovet kommer att vara oförändrat, ger följande kommentarer: 

 

 Vi tror att behovet av ensning kommer att öka eftersom att fler 

kommer att ha registreringsbehörighet. 

 Behovet av arkeologisk inventeringskompetens i Sverige är 

konstant och fortsatt högt. Implementeringen av Fornreg 

förändrar inte behovet av yrkesverksamma arkeologer med 

inriktning mot inventering. 

 Behovet kommer att kvarstå. Uppdraget kopplat till 

uppdragsarkeologi (grävning) 

 Den kompetensen behövs i fält oberoende av vilket system man 

registrerar i. Behovet kan emellertid öka på länsstyrelserna. 

 

Fråga 3:6 Upplever ni att kompetensförsörjningen i fråga om arkeologisk 

inventering behöver utvecklas?   
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På denna fråga svarade samtliga att kompetensförsörjningen behöver utvecklas. 

Kommentarerna till frågan följer här nedan: 

 Fortsatta utbildningar i RAÄ's regi är önskvärt. Vi ser ett behov av 

att kunna klassificera antikvarisk status korrekt. 

 Med tanke på dagens ökade behov av kunskap om fornlämningar 

i skogsmarker är behovet stort. 

 Länsstyrelsen anser att kompetensförsörjningen i dagsläget är 

obefintlig varför den snarare behöver återuppbyggas. 

 Vi vill öka våran och utförarnas kompetens genom utbildning. 

 Ja, definitionen som inledde enkäten är bristfällig. Den ställer 

egentligen inte några krav på den som utför uppdraget och 

registreringen. För att utföra en arkeologisk utredning med 

beslut från Länsstyrelsen är kraven på utbildning och erfarenhet 

högre vilket redovisas i intresseanmälan till Länsstyrelserna. Det 

blir väldigt märkligt och orimligt att det då kommer att finnas två 

sorters krav på utförare. Kunskapsbehovet i förslaget av 

3:6 Upplever ni att kompetensförsörjningen 
i fråga om arkeologisk inventering behöver 

utvecklas?  

Ja Nej Har ingen uppfattning
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definition talar endast om "vetskap", "kännedom om" och "hålla 

koll". Man behöver alltså inte ha någon erfarenhet eller 

utbildning. Definitionen av arkeologisk inventeringskompetens 

måste förbättras och innehålla motsvarande krav som ställs när 

länsstyrelsen initerar uppdrag. Annars ökar rättsosäkerheten i 

vårt register. 

 Just nu finns det inte någon alls, så ja,behovet är stort. 

 Stora områden (främst inlandet) är inte inventerade. Pågående 

exploatering genom skogsbruk och vindkraft. Ev prövningar av 

vattenkraft. Återställning av vattendrag. 

 Jag, det sker ingen tillväxt i inventeringskunskapen förutom den 

som personer kan få via uppdragsarkeologin. 

 Viktigt att kvaliteten i Fornreg upprätthålls. 

 En jätteviktig fråga eftersom allt fler utövare, utan 

inventeringskompetens, nu själva ska registrera lämningar i 

registret. För att KMR ska vara trovärdigt och användbart är det 

av yttersta vikt att registreringen följer en standard och att 

kunskapsnivån hos utförarna håller en jämn och hög nivå. 

 Den behöver utvecklas så att den utgörs av en kombination av 

traditionell inventeringskompetens och av gedigen 

utgrävningskompetens. 

 Ja både ifråga om fält- och arkivbedömningar och enhetlig 

registerföring. 1850 gränsen innebär ett större behov av kunskap 

gällande kart- och arkivstudier. 

 Inte bara för KMR och registreringarnas skull utan för att ca 50% 

av Norrbotten är fortfarande inte förstagångsinventerat. 

 

 

Block 4: Förslag 
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Fråga 4:1 Har ni förslag på hur kompetensförsörjningen inom arkeologisk 

inventering kan säkras och utvecklas?   

 

Av de samlade svaren framgår att samtliga länsstyrelser vill att det ska bedrivas 

någon form av utbildning. 11 län vill att Riksantikvarieämbetet på något vis ska 

vara mer eller mindre involverad i eller ha ansvar för utbildningen. 4 län nämner 

specifikt att utbildningen ska genomföras via universitetens omsorg eller att det 

även ska ingå i grundutbildningen i arkeologi. 3 län anser att den gamla 

fornminnesinventeringen ska återupptas. Flera nämner även att utbildningen 

behöver en omfattande fältdel för att kunna sprida kunskap om olika regioners 

särart och komplexitet, samt en möjlighet att kunna träffas och diskutera 

bedömningar och gällande praxis. 

 

Här nedan listas länens förslag: 

 Först och främst genom universitetsutbildningen. Sedan bör det 

ställas krav på certifiering efter utförda specialiserade kurser i 

forninventering. Detta kan hållas ajour genom återkommande 

utbildningar via "skype" eller motsvarande. 

 Arkeologisk inventeringskompetens bygger i hög grad på 

empirisk fälterfarenhet. Endast genom denna lär du dig 

exempelvis att känna igen, bedöma och beskriva lämningar. För 

att långsiktigt kunna trygga en bredare inventeringskompetens i 

Sverige krävs en pågående fornminnesinventering med ett 

lärlingssystem eller liknande. RAÄs tidigare landskapshistoriska 

utbildningar tjänade som en ingång och teoretisk grund för de 

inventerande arkeologerna runt om i landet. För övrigt anser 

länsstyrelsen att kunskapsbehoven avseende arkeologisk 

inventeringskompetens, såsom den beskrivs i figur 1, behöver 

breddas så att de motsvarar och följer de av RAÄ tidigare 

framtagna dokumenten, Kunskapsavdelningens PM 2004:4 samt 

LGS RAÄ dnr 100-4002-2002.  I figur 1 saknas bland annat 
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kunskapsbehovet kart- och arkivkännedom. Detta är i många fall 

av yttersta vikt vid förarbete inför arkeologiska utrednings- och 

inventeringsarbeten (excerperingsarbete). Goda kunskaper i 

detta krävs också för antikvariska bedömningar av lämningar från 

medeltid och historisk tid. 

 Riksantikvarieämbetet ska genomföra fortlöpande utbildningar 

som motsvarar platsledarkompetens. 

 Utbildning och certifiering. 

 Kraven på arkeologisk inventeringskompetens måste 

ökas/säkerställas. Den som utför registreringar i Fornreg ska 

kunna säkerställa att korrekt information förs in för en rättssäker 

hantering. RAÄ bör ha samtal med samtliga universitet i Sverige 

så att det införs en tidig förståelse och utbildning vad gäller 

arkeologisk inventering. RAÄ bör också se till att det finns 

kompletteringsutbildningar i RAÄ:s alt. universitetens regi, där 

utbildarna har rätt kompetens. Exempel på 

kompletteringsutbildningar kan vara; tolkning och beskrivning 

enligt lämningstyplistan, bedömningar i fält- diskussioner och 

tolkningar. De arkeologiska företagen har ett ansvar att föra 

kompetensen vidare i sina organisationer vilket RAÄ bör 

uppmuntra genom samtal/workshops/föredragsdagar/fältbesök 

tillsammans med dem. Det är viktigt att frågan inte dröjer utan 

att man tar tillvara den inventeringskompetens som fortfarande 

finns i Sverige och nyttjar/samarbetar med dessa personer i 

utbildningar och andra aktiviteter. 

 Ett samlat nationellt grepp behövs för att anordna utbildningar. 

Det är problematiskt att så få inventeringar pågår - därför är det 

svårt att erbjuda praktik i fält, vilket är nödvändigt. 
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 Ny nationell fornminesinventering av RAÄ. 

Universitetsutbildningar med praktisk arkeologiutbildning? 

 Ny fornminnesinventering som RAÄ driver. Erfarenhetsutbyte 

mellan erfarna inventerare och mindre erfarna. Det finns ett 

behov att svara upp till. 

 Det måste finnas en utbildning som säkrar 

kompetensförsörjningen gällande arkeologisk inventering. Inte 

minst med hänvisning till rättsäkerhet. RAÄ har ett övergripande 

ansvar för att det tillskapas en utbildning för detta. 

 RAÄ måste ansvara för en utbildning av nya inventerare och även 

certifiera inventerare.  Inventering är något man endast lär sig 

genom fälterfarenhet. 

 RAÄ bör fortsätta/återuppta utbildningen för arkeologer, därmed 

även stärka RAÄs egen kompetens. Fältinventering bör även ingå 

i universitetens utbildning. 

 Bibehåll personal med inventeringskunskap samt inkludera 

inventering i arkeologisk grundutbildn. Återinföra 

"platsledarträffar" för erfarenhetsutbyte. Praxis för 

fornlämningsbeskrivningar och information bör hållas ajour och 

utrvecklas/tillgänglihetsgöras. 

 Riksantikvarieämbetet har en naturlig roll som sammanhållande 

och organisatör för att garantera kvalitén på nationell nivå. 

Utbildning bör riktas både till länsstyrelser och aktörer som får 

registrera i fornreg. 

 Riksantikvarieämbetet bör ordna regelrätta utbildningar. 

Arkeologikurserna på högskolan bör också innehålla 

inventeringskunskap. 
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 Genom utbildningar i Riksantikvarieämbetets regi. Ta tillvara på 

den kompetens som fortfarande finns, kombinera med ny 

kunskap. Utveckla och integrera kart- och arkivkunskap. 

 Genom kontinuerlig utbildning enligt de krav som ställs på 

kunskap inför bedömningar i fält, vid  kart- och arkivkällor och 

registrering.    Nya och kontinuerligt uppdaterade vägledningar 

från RAÄ. Tydligare stöd från lämningstypslistan för att göra en 

korrekt antikvarisk bedömning och minska antalet objekt som 

registreras som möjlig fornlämning. 

 Att universiteten tar ansvar att utbilda i inventeringskompetens, 

dvs inte endast undervisning gällande undersökningar. Här har 

även RAÄ ett ansvar över att uppgifterna i KMR blir korrekta, 

viktigt med utbildningar, vägledningar och anvisningar för 

länsstyrelser och undersökare. Forstätt med 

fornminnesinventeringen! Särskilt i norrlänen. Då får vi bra 

kompetensförsörning! 

 Utbildningar på olika nivåer är en bra första start. Inventering är 

dock ett hantverk som till stor del inte går att läsa sig till. En 

duktig inventerare blir man först efter att ha sett och beskrivit ett 

stort antal lämningar. 
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Bilaga 4. Enkätfrågor till utförarna 

Block 1: Organisation 

1:1 Vilken organisation/företag företräder ni? 

1:2 Hur stor är organisationen/företaget räknat i antal anställda som arbetar med 

kulturmiljöfrågor i genomsnitt (ange antal)? 

(1-4/5-10/11-20/Fler än 20) 

Kommentar 

1:3 Ungefär hur många uppdrag/ärenden (på uppdrag av länsstyrelsen eller 

annan beställare) utför ni totalt per år? Ange ungefärligt antal. 

1:4 Beskriv verksamheten. Vilken typ av uppdrag utför ni? Exempel på uppdrag 

kan vara olika typer av utredningar, utbildning, handläggning mm. Är uppdragen 

vanligen av en viss volym eller skiftar de i omfattning? 

1:5 Hur många av dessa ärenden har en koppling till arkeologisk inventering? 

Ange ungefärligt antal. 

Kommentar 

 

Block 2: Befintlig inventeringskompetens 

2:1 Finns det arkeologisk inventeringskompetens inom organisation/företag? 

(Ja/Nej) 

Kommentar 

2:2 Om ja, hur många personer har denna kompetens? 

2:3 Beskriv i vilka typer av sammanhang ni har och har haft behov av arkeologisk 

inventeringskompetens. 

2:4 Har ni valt att avstå från vissa uppdrag/att inte lägga anbud på grund av att ni 

bedömt att er arkeologiska inventeringskompetens inte var tillräcklig?  

(Ja/Nej) 

Kommentar 

2:6 Upplever ni att er organisation/företag under den senaste femårsperioden har 

blivit bortvalda från vissa uppdrag på grund av ni bedömts inte ha tillräcklig 

arkeologisk inventeringskompetens? 

(Ja/Nej/Vet inte) 

2:7 Om svaret på fråga 2:6 är ja, vilken typ av uppdrag gällde det? 

 

Block 3: Behov 

3:1 Brukar era uppdragsgivare efterfråga arkeologisk inventeringskompetens? 

(Ja/Nej) 
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Kommentar 

3:2 Upplever ni att länsstyrelsen har tillräcklig kompetens i arkeologisk inventering 

vid beställning av uppdrag? 

(Ja/Nej/Ibland) 

Kommentar 

3:4 Upplever ni att det är svårt att hitta personer med arkeologisk 

inventeringskompetens när ni ska rekrytera personal? 

(Ja/Nej) 

Kommentar 

3:5 Tror ni att behovet av arkeologisk inventeringskompetens kommer att 

förändras i och med implementeringen av Fornreg? 

Det ökar/Det minskar/Det är oförändrat 

Kommentar 

3:6 Upplever ni att kompetensförsörjningen i fråga om arkeologisk inventering 

behöver utvecklas?   

Ja/Nej/Har ingen uppfattning 

Kommentar 

 

Block 4: Förslag 

4:1 Har ni förslag på hur kompetensförsörjningen inom arkeologisk inventering 

kan säkras och utvecklas?   
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Bilaga 5. Sammanställning av enkätsvaren från 

utförarna 

Organisationer/företag 

 

Av landets aktörer som genomgått utbildningen i Fornreg och tillfrågades (av totalt 

62 st), svarade totalt 49 st. De som inte har svarat är företag eller organisationer 

storleksmässigt lika stora och jämt fördelade i antal som de som har svarat på 

enkäten. Av de större företagen med flera lokalkontor, inkom flera svar. Dessa 

som svarade flera gånger var Arkeologerna vid SHMM (i fortsättningen kallade för 

Arkeologerna), som svarade tre gånger och Stiftelsen Kulturmiljövård, som 

svarade två gånger. Ett av svaren från Arkeologerna meddelade att de svarade för 

samtliga 4 lokalkontor. I sammanställningen är det enbart detta svar som kommer 

att bearbetas. Om kommentarer till svaren skiljer sig tas samtliga kommentarer till 

svaren med. Av de två svaren från Stiftelsen Kulturmiljövård har det svaret med 

mest information valts ut. Om svaren på alternativfrågorna skiljer sig åt kommer 

detta att särskilt kommenteras om behov föreligger. Det totala antal aktörer som 

svarade blir då 46 stycken, med svaren från de aktörer som svarade mer än en 

gång reducerade till enbart ett svar per aktör.  

 

Av någon anledning har bearbetningen från metadatat bidragit till att flera 

företags-/organisations namn har reducerats i textlängd. Detta gäller framförallt 

flera av de svarande länsmuseerna. Deras geografiska tillhörighet har tyvärr fallit 

bort, varför de enbart står benämnda som Länsmuseum. Detta är olyckligt, men 

innebär inget negativt i bearbetning av svaren.  

 

Här nedan kommer svaren från enkäten att redovisas i grafer och tabeller. 

Kommentarer till frågorna presenteras även, inte minst som en förklaring till vissa 

av svaren. I svaren från block 1 kommer aktörerna att presenteras, men i de 

följande blocken, enbart som grupper baserade på organisationens/företagets 

storlek. Om det har nämnts ett företagsnamn eller organisationsnamn i 

kommentarsfälten, har namnet maskats. 
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Block 1: Organisation 

 

Fråga 1:2 Hur stor är organisationen/företaget räknat i antal anställda som arbetar 

med kulturmiljöfrågor i genomsnitt (ange antal)? 

(1-4/5-10/11-20/Fler än 20) 

 

 
 

1:2 hur stor organisation? 

1:1 Vilken organisation/företag 1-4 5-10 11-20 >20 

Almunga AB 1       

ArcMontana/ Landskapsarkeologerna  1       

Arendus AB 1       

Arkeologerna SHMM       1 

Arkeologgruppen AB   1     

Arkeologhuset 1       

Arkeologicentrum i Skandinavien AB 1       

Breja Arkeologi 1       

Fd Västra Götalands länsmuseum   1     

Göteborgs stadsmuseum   1     

Kalmar läns museum     1   

Knaton AB 1       

Kraka kulturmiljö AB 1       

Kulturen (Kulturhistoriska föreningen för södra 

Sverige) 

  1     

Kulturlandskapet   1     

Kulturmark Sune Jönsson 1       

Landskapsarkeologerna/LK Konsult   1     

Laponiatjuottjudus/ Laponiaförvaltningen 1       

Länsmuseet Gävleborg   1     

Länsmuseum   1     

Länsmuseum     1   

Michael Dahlin Arkeologi & Kulturlandskap 1       

Norrbottens museum   1     

Picea kulturarv 1       

Regionmuseet Kristianstad   1     

Rio Göteborg     1   
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Run Info Kultur Gerhard Flink 1       

SAU     1   

Skellefteå Museum AB 1       

Skogsstyrelsen     1   

Skånearkeologi 1       

Stiftelsen Dalarnas museum   1     

Stiftelsen Jamtli   1     

Stiftelsen Kulturmiljövård       1 

Stiftelsen Upplandsmuseet     1   

Stiftelsen Västerviks Museum 1       

Stigfinnaren Arkeologi och kulturhistoria AB 1       

Sweco Environment AB   1     

Uppdrag arkeologi i Sverige AB   1     

Wikell Arkeologi 1       

WSP Samhällsbyggnad Falun 1       

Väg & Miljö AB 1       

Värmlands Museum   1     

Västarvet kulturmiljö 1       

Västerbottens museum   1     

Östergötlands museum   1     

SUMMA 21 17 6 2 

 

Fördelat i tabellform ser spridningen ut på följande vis: 
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Den procentuella fördelningen av de olika organisationerna/företagens andel 

anställda ser ut på följande vis: 

 

Anställd per organisation Antal organisationer Procent av svaren 

1-4 anställda 21 45,7% 

5-10 anställda 17 37,0% 

11-20 anställda 6 13,0% 

Mer än 20 anställda 2 4,3% 

 

Flera av företagen har även uppgett att de har andra kompetenser än arkeologer i 

sina organisationer. De kompetenser som angivits är byggnadsantikvarier, 

etnologer och kulturarvspedagoger samt landskapsarkitekter. Andelen arkeologer 

är dominerande. 

 

 

Fråga 1:3 Ungefär hur många uppdrag/ärenden (på uppdrag av länsstyrelsen eller 

annan beställare) utför ni totalt per år? Ange ungefärligt antal. 

 

I de fall aktörerna har svarat och angett antallet i ett spann, som t ex 100-200 har 

antalet specifiserats till 150, det vill säga ett medeltal. Det ungefärliga antalet 

uppdrag/ärende som aktörerna gjort på uppdrag av länsstyrelsen eller annan 

beställare är ca 2 135 st.  
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Det finns ett mörkertal i denna siffra, då två aktörer inte har uppgivit något antal. 

Detta beroende på att ärendena är egeninitierade och utförs i projektform som en 

del av ett pågående förvaltningsarbete. Vidare har inte granskning av tips från 

allmänheten räknats in. Detta har flera av aktörerna kommenterat.  

 

 

 

Spridningen av uppdrag/ärenden bland aktörerna visar följande fördelning utifrån 

organisationens/företagets storlek. 

 

Anställd per organisation Antal uppdrag Procent av svaren 

1-4 anställda 339 st 15,9% 

5-10 anställda 863 st 40,4% 

11-20 anställda 558 st 26,1% 

Mer än 20 anställda 375 st 17,6% 

 

Spridningen visar att den grupp som utför de flesta uppdragen totalt sett, är 

företag/organisationer med 5-10 anställda. Av dessa totalt 17 
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utför ni totalt per år? Ange ungefärligt antal.
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organisationer/företag är 12 museer av olika slag. Det vill säga 70% av gruppen 

med 5-10 anställda utgörs av museer. De övriga fem företagen/organisationerna 

utgörs av konsultföretag specialicerade inom arkeologi, med ett undantag som är 

ett konsultföretag med mycket bred kompetens, där arkeologi utgör en mindre del 

av verksamheten. Flera av företagen, främst museerna arbetar framförallt 

regionalt. 

 

Den näst största gruppen är organisationer/företag med 11-20 anställda. Totalt är 

det 6 företag/organisationer i denna grupp som svarat på enkäten. Tre av dessa 

utgörs av museer, främst läns- eller regionmuseer. De resterande tre i denna 

grupp utgörs av konsultföretag med inriktning på arkeologiuppdrag, men även en 

myndighet finns representerad. Merparten i denna grupp arbetar regionalt, men 

vissa av företagen/organisationerna utför även uppdrag nationellt. 

 

Nästa grupp i storleksordning baserat på ärendemängd är gruppen med mer än 

20 anställda. Gruppen utgörs av två konsultföretag med en stor bredd inom 

kulturmiljösektorn och är aktiva i stora delar av landet. 

 

Gruppen med 1-4 anstälda utgörs främst av fåmansföretag, vilka även arbetar 

som underkonsulter i olika stor omfattning till andra företag/organisationer. Flera 

arbetar regionalt, men har möjlighet röra på sig geografiskt för vissa uppdrag. Den 

totala andelen av  uppdragsmängd ligger på 15,9%, men gruppen som helhet 

utgör 45,7% av de som svarat på enkäten. Flera olika specialiceringar inom 

arkeologi syns i denna grupp.  

 

Jämför man med länsstyrelsernas totala ärnedemängd med de uppdrag som 

utförarna utför – där både länsstyrelseuppdrag och uppdrag från övriga 

uppdragsgivare presenteras – så utgör mängden uppdrag utförda av 

organisationer/företag ca 17% av länsstyrelsernas redovisade ärendemängd 

kopplade till 2 kap KML. Detta ger en vag uppfattning av mängden 

internremmisser inom länsstyrelsekollektivet. Det finns en hel del 

osäkerhetsfaktorer i denna beräkning, varför man inte ska dra allt för långa växlar 

på detta resultat, men det ger ändå en antydan av andelen interna ärenden på 

länsstyrelserna som inte syns i den statistik som länsstyrelserna har tagit fram, då 

flera av dessa internremisser inte går att säkerställa i länsstyrelsernas interna 

ärendestatistik eller via Platina 
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Fråga 1:4 Beskriv verksamheten. Vilken typ av uppdrag utför ni? Exempel på 

uppdrag kan vara olika typer av utredningar, utbildning, handläggning mm. Är 

uppdragen vanligen av en viss volym eller skiftar de i omfattning? 

 

Svaren på denna fråga skiljer sig en del beroende på organisationens/företagets 

storlek. Nedan kommer kommentarerna att redovisas utifrån de olika 

storleksfördelningarna. 

 

 

Företag med 1-4 anställda 

 Utredningar (etapp 1 och 2) 

 Förundersökningar 

 Särskilda arkeologiska undersökningar. 

 Arkeologiska fältkurser för internationella arkeologistudenter 

och svenska amatörer 

 Besiktningar 

 Kulturmiljöanalyser  

 Föredrag 

 Guidningar 

 Forskningsprojekt 

 Specialiventering  

 Konsekvensbedömning av kulturlämningar i anslutning till vägar 

 Sammanställning av samrådshandling 

 Utbildning av skogsbrukare (entreprenörer och maskinförare) 

 Byråinventeringar av förlängningar av ledningskoncessioner 

 Granskning av Skog och Historia-objekt 

 Projektuppdrag med skrivande av historiska och arkeologiska 

texter i tidningsartiklar, informationsblad och skyltar. 
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 Kvalitetsgranskning av inrapporterade 

kulturlämningar/fornlämningar till länsstyrelser.  

 Registrering i samband med fornvårdsrådgivning 

 Fördjupade riksintressebeskrivningar åt länsstyrelser 

 Kulturmiljöprogram 

 Kartanalyser 

 Kulturmiljövärdering/analys 

 Detalplaner 

 Marinarkeologisk uppdragsverksamhet 

 

Organisationerna/företagen anger att arbetenas omfattning varierar stort. Från 4 

timmar till 4 veckor, uppger en aktör. Flera aktörer nämner att de ser att antalet 

uppdrag har ökat över tid och att ökningen inte ser ut avta. Vissa av dessa mindre 

organisationer har möjlighet att arbeta tillsammans med andra aktörer om 

möjlighet finns eller om uppdraget kräver det för genomförandet. Flera anger att 

de har extraanställt arbetskraft/kompetens för vissa arbeten. Gruppen har 

inbördes en bred kompetens och utför en stor mängd olika typer av uppdrag. De 

arkeologiska uppdragen är av mindre omfattning. Även om arkeologiska 

undersökningar utförs, så är de av mindre omfattning. 

 

 

 

Företag med 5-10 anställda 

 

 Specialinventeringar 

 Schaktningskontroller 

 Kulturhistioriska planeringsunderlag 

 Arkeologiska utredningar (steg1 och steg 2) 

 Arkeologiska förundersökningar 

 Arkeologiska undersökningar 
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 Handläggning av kulturmiljöärenden från 

stadsbyggnadskontoret. 

 Remisshantering av detaljplaner etc. 

 Kulturarvsanalyser  

 Landskapsanalyser 

 Kartering för MKB  

 Kontrollprogram kulturmiljö  

 Specialiststöd  

 Beställarstöd 

 Granskning av Skog och Historia 

 Granskning av allmänhetens tips om forn- och kulturlämningar 

 Egeninitierade projekt 

 Service till allmänhet och skogsbolag mm. 

 Förstudier 

 Utbildningar inom kulturmiljöområdet 

 Utbildningar i arkeologi åt Universitetet 

 Vård- och underhållsplaner för kyrkogårdar mm. 

 

Även denna grupp av aktörer anger att uppdragsvolymen varierar stort. 

Uppdragen kan skifta från 10 000 kr  till 4 000 000 kr per uppdrag. Vissa uppdrag 

är endags jobb och vissa kan vara upp till flera månader långa. Vanligen rör det 

sig dock om mindre uppdrag. Museerna i denna grupp anger att en stor del av 

uppdragen är initierade av allmänheten och är en viktig del i museernas 

verksamhet, men dessa uppdrag är inte extern finansierade. Inte ovanligt att 

denna grupp tar in säsångsanställda arkeologer om uppdragen så kräver detta. 

Typen av uppdrag har stor variation. En stor del av uppdragen kopplade till KML 

utgörs av schaktningsövervakningar i bytomter och städer. 

 

 

Företag med 11-20 anställda 

 



 

  

  

 41 (99) 

 Arkeologiska utredningar 

 Arkeologiska förundersökningar,  

 Arkeologiska slutundersökningar 

 Schaktövervakningar 

 Arkeologiska inventeringar 

 Osteologiska analyser  

 GIS-studier,  

 Specialregistreringar på uppdrag 

 Kurser i universitetutbildningen (Arkeologi) 

 Kulturmiljöprogram  

 Seminariegrävningar 

 Forskningsgrävningar  

 Forskningsprojekt 

 Kulturhistoriska förstudier 

 MKB 

 Rådgivning till företag och privatpersoner  

 Utbildningar till Hembygdsrörelsen, Universiteten och 

lärarfortbildningar 

 

Organisationer/företag inom denna grupp har angett att volymen uppdrag har 

liknande omfattning år efter år. Varken en ökning eller minskning. Uppdragen har 

mycket skiftande storlek, från stort till smått. 

 

Företag med mer än 20 anställda 

 

 Arkeologiska utredningar 

 Arkeologiska förundersökningar,  

 Arkeologiska slutundersökningar 

 Schaktövervakningar 
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 Arkeologiska inventeringar 

 Kurser 

 Analyser 

 Kulturhistoriska planeringsunderlag 

 Pedagogiskt arbete 

 MKB 

 FoU-uppdrag 

 

Inom denna grupp har aktörerna svarat att det är en mycket stor skillnad på 

uppdragens omfattning. Från ett par dagar till fleråriga projekt. Huvudsakligen 

uppdrag inom KML (beslut från länsstyrelsen). Länsvis kan variationer förekomma 

i antalet uppdrag. 

 

 

Fråga 1:5 Hur många av dessa ärenden har en koppling till arkeologisk 

inventering? 

 

 

 

Den totala mängden inventeringsuppdrag som uppgetts i enkäten utgör totalt 671 

st av 2 136 st uppdrag, vilket är 31,43% av den totala uppdragsmängden. Den 
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procentuella fördelningen mellan grupperna av andelen utförda 

inventeringsuppdrag presenteras här nedan: 

 

 

 

 

Anställd per organisation Antal inventeringar Procent av svaren 

1-4 anställda 199 st 29,66% 

5-10 anställda 281 st 41,88% 

11-20 anställda 106 st 15,80% 

Mer än 20 anställda 85 st 12,67% 

 

Ser man på fördelningen av hur stor mängd av uppdragen som är rena 

inventeringsuppdrag utifrån samtliga utförda uppdrag inom grupperna, jämfört 

med den totala andelen uppdrag mellan grupperna kan man göra följande 

reflektion. 

 

Anställd per 

organisation 

Totalt 

antal 

uppdrag 

Varav är 

inventering 

Procent 

inventering 

av egna 

uppdrag 

Procen av 

samtligas 

uppdrag 

1-4 anställda 339 st 199 st 58,70% 9,32% 

5-10 anställda 863 st 281 st 32,56% 13,16% 

11-20 anställda 558 st 106 st 19,00% 4,96% 

Mer än 20 anställda 375 st 85 st 22,67% 3,98% 

SUMMA 2 135 st 671 st  31,43% 

 

Gruppen med 1-4 anställda utför inventeringar motsvarande ca 59% av sin totala 

uppdragsmängd, vilket motsvarar ca 30% av samtliga gruppers 

inventeringsuppdrag. Av samtliga gruppers utförda uppdrag utgör 

inventeringsuppdragen totalt ca 31%, var av gruppen 1-4 anställda utför ca 9% av 

dessa.  

 

Gruppen med 5-10 anställda utför inventeringar motsvarande ca 33% av sin 

totala uppdragsmängd, vilket motsvarar ca 42% av samtliga gruppers 

inventeringsuppdrag. Av samtliga gruppers utförda uppdrag utgör 
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inventeringsuppdragen totalt ca 31%, var av gruppen 5-10 anställda utför ca 13% 

av dessa.  

 

Gruppen med 11-20 anställda utför inventeringar motsvarande 19% av sin totala 

uppdragsmängd, vilket motsvarar ca 16% av samtliga gruppers 

inventeringsuppdrag. Av samtliga gruppers utförda uppdrag utgör 

inventeringsuppdragen totalt ca 31%, var av gruppen 11-20 anställda utför ca 5% 

av dessa.  

 

Gruppen med mer än 20 anställda utför inventeringar motsvarande ca 23% av 

sin totala uppdragsmängd, vilket motsvarar ca 13% av samtliga gruppers 

inventeringsuppdrag. Av samtliga gruppers utförda uppdrag utgör 

inventeringsuppdragen totalt ca 31%, var av gruppen med mer än 20 anställda 

utför ca 4% av dessa.  

 

Utifrån detta kan man se att gruppen med 5-10 anställda utför flest 

inventeringsärenden totalt, medan inventeringsärende är den vanligaste 

uppdragskategorin hos gruppen med 1-4 anställda. Även hos de övriga grupperna 

utgör inventeringsuppdragen en stor del – mellan ca 20% och 30% -av deras 

uppdrag är inventeringsuppdrag. 

 

Av de kommentarer till fråga 1:5 som de svarande har lämnat, nämns följande: 

 Inventeringsuppdrag är inom arkeologiska utredningar 

 De flesta uppdrag i fält har helt eller delvis koppling till 

arkeologisk inventering 

 Rena inventeringsuppdrag är inga 

 Ytfyndsinventeringar i fullåkerslandskapet (Skåne) 

 Utmärkning av fornlämning bör falla inom denna kategori 

 Inventering utgör en del av uppdraget i infrastrukturprojekt 

 Ofta efterfrågas "steg 1"-utredningar av Svenska Kraftnät eller 

övergripande inventeringar av en kommun i plansammanhang. 

 Flera företag anger att de enbart utför inventeringsuppdrag 

 Ständig inventering - både på uppdrag och frivillig forskning 
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 På ett eller annat sätt behövs inventeringskunskapen i samtliga 

uppdrag 

 Mängden uppdrag som innebär inventering varierar 

 Mängden varierar, men ca 50% har vanligtvis koppling till 

inventering.  

 Omläggning av skogsmark till åkermark, vilket gör att 

Länsstyrelsen brukar kräva en fältinventering inför omläggningen 

(Gotland). 

 

 

 

 

Fråga 1:5 har nog varit felformulerad för att passa länsstyrelsens handläggare, 

vilket även flera län ha kommenterat. Vissa län har sannolikt tolkat frågan till 

direkta inventeringsuppdrag, medan vissa anser att alla ärenden kopplade till 2 

kap KML kräver någon form av inventeringskompetens. Andra uppger att de inte 

har möjlighet att få fram den statistiken ur deras system. Av den anledningen är 

det svårt att göra några jämförelser mellan organisationer/företag och 

länsstyrelserna. 

 

 

 

Block 2: Befintlig inventeringskompetens 

 

Fråga 2:1 Finns det arkeologisk inventeringskompetens inom 

organisationen/företaget? 
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Av de svarande 46 organisationer/företag är det en aktör som uppgivit att de helt 

saknar arkeologisk inventeringskompetens. Av kommentarerna till frågan anger 

denna aktör att inventeringskompetensen inte gäller för alla fornlämningstyper, då 

deras verksamhet är primärt inriktad mot historisk arkeologi. En del av de som 

svarat har också lämnat kommentarer till svaren. Kommentarerna från de som 

svarat JA på frågan presenteras här nedan: 

 

I dagsläget finns kompetensen, men den kommer snart att försvinna p.g.a 

pensionsavgångar. 

 

Ingen med "officiell" licens som platsledarkompetens. Men fler med mångårig 

erfarenhet. 

 

Inventeringskompetensen varierar stort, från platsledare till deltagande i 

fornminnesinventeringen. 

 

En av oss har arbetat för Riksantikvarieämbetet och ansvarade för inventeringen 

av tre gotländska socknar på 1970-talet. Han har i sin tur "lärt upp" sin partner, 

som nu tillskansat sig god egen kunskap under de 7 år som vi haft firman. 

18 år med fornminnesinventering i regi av RAÄ 1985-2003. Platsledare Sedan 

början av 1990-talet. 

 

Fråga 2:1 Finns det arkeologisk 
inventeringskompetens inom organisation/företag?

Ja Nej
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1 godkänd granskare med erfarenhet av fornminnesinventering och Skog och 

Historia samt utredningar. 3 personer som har jobbat med fornminnesinventering, 

utredningar, 2 personer med erfarenhet av utredningar 

 

Tillsammans har vi ca 42 års inventeringsvana inom företaget, vunnen genom 

egen erfarenhet. 

 

Har aktivt inventerat sedan 1977. 

 

Kompetensen kommer från mångårig verksamhet av arkeologsika utredningar enl 

11§, samt Skog och Historia 

 

Från RAÄ:s fornminnesinventering: platsledare, länsansvarig platsledare resp. 

biträdande platsledare  Arkeologiska utredningar: från år 1989 och framåt 

 

Av sex arkeologer har tre platsledarkompetens (enl det gamla systemet). Tre har 

genomgått de sk trestegskurserna. Dock saknas fälterfarenhet. 

 

Samtliga tillsvidare anställda arkeologer, 3 st, är  godkända inventerare av RAÄ. 

Vi är även godkända registrerare i det gamla systemet. 

 

En person arbetade som inventerare under 1980-talet. (Övriga har lärt sig internt) 

 

Beroende på vilken fornlämningsmiljö det rör sig om. 

 

Platsledarekompetens, ca 30 år 

 

Kompetens vunnen genom erfarenhet. Ingen av de två arkeologerna har formell 

platsledarutbildning, enligt det tidigare upplägget för fornminnesinventering. En av 

arkeologerna har gått "Landskapshistorisk utbildning del 1-3" men har alltså inte 

avslutat det hela genom att bli det som då hette: Behörig granskare för 

fornminnesinventering. 

 

Fornminnesinventeringskompetens, platsledarkompetens, kompetens att 

registrera i intrasis därför är fornreg inga problem. 

Ja, sedan 1974, dvs då har jag platsledarkompetens. Denna fick man normalt 

efter ca 30-40 aktiva månader i fält - om man höll måttet. 
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Godkänd platsledare, registrerare av Riksantikvarieämbetet. 

 

Har den gamla typen av kurs, som gav platsledarkompetens. 

 

1 person har genomgått platsledarutbildning och årligen utför inventeringsarbeten. 

 

Den anställda som är arkeolog är godkänd som granskare och gått 

platsledarutbildning samt sin huvudsakliga arkeologiska erfarenhet inom 

inventering av olika slag. 

 

Jag har arbetat med inventeringar sedan 2008 i samband med vindkraftprojekt i 

hela landet. Jag har utfört flera arkeologiska uppdrag där inventering var en del av 

uppdragen. Övriga två nu anställa arkeologer skolas succesivt in som inventerare 

av den egna organisationen. Efter ett år ska de kunna göra egna beskrivningar, 

förstå landskapstyper, fornlämningstyper etc och detta ska granskas av erfaren 

personal. 

 

Tre personer med långvarig erfarenhet samt utbildning och godkända för 

registrering (enligt gamla och nya standarden) samt godkända som granskare 

(enligt gamla standarden). 

 

Inte inventeringskompetens som de gamla inventerarna hade på RAÄ förr. 

 

Av kommentarerna framgår att ett flertal tidigare har varit involverade i 

Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering eller i projektet Skog och Historia. 

Flera har den s k platsledarkompetensen. Flera av de som lämnat kommentarer 

nämner att de utbildar internt inom företaget.  

 

 

Fråga 2:2 Om ja, hur många personer har denna kompetens? 
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Ser man över hela gruppen organisationer/företag (av de som svarat på enkäten) 

så är det totalt 147 personer som har arkeologisk inventeringskompetens. Då 

företagen/organisationerna inte har uppgett exakt hur många som arbetar innom 

företaget/organisationen är det svårt att se hur stor andel av personalen som har 

arkeologisk inventeringskompetens. Men ser man utifrån företagens storlek så är 

andelen personal med inventeringskompetens rätt så stor i grupperna 1-4 

anstälda och 5-10 anställda. I gruppen 1-4, där flera är företag med 1-2 anstälda 

är snittet 1,7 inventerare/företag. Gruppen 5-10 anställda har ett snitt på 3,2 

inventerare/företag. Gruppen 11-20 anställda är snittet 4,7 anställda med 

arkeologisk inventeringskompeten. De företag med mer än 20 anställda är snittet 

14 anställda/företag En av kommentarerna från ett av dessa företag uppger att de 

har 85 anställda och av dessa har två formell kompetens och ett tiotal har 

kompetens genom erfarenhet, vilket motsvarar ca 14% av företagets totala mängd 

anställda.  

Övriga kommentarer till frågan pesenteras här nedan, storleken på 

organisationen/företaget har markerats inom parentes efter kommentaren.   

 

1 har arbetat på Riksantikvarieämbetet och har mer "formell" kunskap och nr 2 

informell kunskap, genom egen erfarenhet från skarpa uppdrag. (Grupp 1-4) 

 

1 med platsledarkompetens, 5 med lång erfarenhet av inventering inom 

utredningar (Grupp 11-20) 
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Två personer av cirka 85 har formell kompetens. Ungefär ett tiotal har kompetens 

genom erfarenhet (Grupp >20) 

 

100% (Grupp 1-4) 

 

Vi är fyra godkända "granskare och registrerare" enligt gamla systemet (Grupp 5-

10) 

 

1 med genomgången platsledarutbildning 2 med kompetens genom erfarenhet 

(Grupp 5-10) 

 

 

Fråga 2:3 Beskriv i vilka typer av sammanhang ni har och har haft behov av 

arkeologisk inventeringskompetens. 

 

Svaren på denna fråga omfattar alla typer av arkeologiska ärenden. Dessa kan 

sammanfattas i punktform: 

 I stort sett inom alla ärenden 

 Förstudier 

 Främst vid arkeologiska utredningar, etapp 1 

 Projektet Skog och historia och andra inventeringsprojekt som vi 

sökt kulturmiljöstöd för.  

 Kurser och rådgivningar inom landsbygdsprogrammet.  

 Mindre arkeologiska utredningar. 

 Utredningar som går på upphandling där platsledarkompetens 

ibland är obligatorisk  

 Frivilliga inventeringsuppdrag 

 Inventering (revidering och ny) 

 Skadeinventeringar  

 Kvalitetssäkring Skog och Historia besiktningar,  

 Kartering,  

 Avverkningsärenden och andra skogliga ärenden 
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 Kulturlandskapsanalys 

 Större landskapsanalyser 

 Inom forskning 

 Utbildningar för skogsnäringen 

 I kontakt med allmänheten  

 Remissvar på kommunala planer 

 I arbete med MKB:er 

 Genomgångar av historiskt kartmaterial  

 Varje ärende från länsstyrelsen innefattar en viss grad av 

inventering 

 Inventering och kompetens att bedöma ev lämningar och dess 

betydelse för fortsatt hantering i samband med omläggning av 

skogsmark till åkermark 

 För att förstå informationen i fmis/fornreg 

 Kontakt med privatpersoner som upptäckt något på sin mark 

 Tipsgranskning 

 

Samt några mer personliga kommentarer 

 

 Utan denna kompetens hade jag inte  kunnat driva en 

konsultfirma.... 

 Det är en förutsättning för att vi ska  kunna utföra många 

uppdrag. 

 

Fråga 2:4 Har ni valt att avstå från vissa uppdrag/att inte lägga anbud på grund av 

att ni bedömt att er arkeologiska inventeringskompetens inte var tillräcklig?  
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Av de organisationer/företag som svarat på enkäten svarade 9 av 46 JA på denna 

fråga. Det utgör ca 19,6% av de svarande. Dessa har alltså valt att avstå/att inte 

lägga anbud. En anledning till att man gjort det valet kan vara att kompetensen 

inte är tillräcklig för vissa geografiska regioner eller specifika tidsavsnitt eller 

lämningstyper. Utöver detta har flera kommenterat att beställare av uppdrag har 

ställt orimliga eller omöjliga krav, som att man ska vara utbildad inventerare – 

motsvarande den äldre platsledareutbildningen – en utbildning som inte existerat 

sedan 1990-talet. Vidare visar kommentarerna att det är svårt att hitta personer 

med inventeringskompetens, varför man varit tvungen att avstå att lägga anbud.  

 

Organisationernas/företagens kommentarer till frågan var följande: 

 

 Kravet från LST har varit att personalen ska ha 

platsledarkompetens 

 

 Vi har valt att avstå anbud eftersom vi inte har den formella 
kompetensen. Kunskapsmässigt har vi kompetensen 
 

 Vi tar normalt inte uppdrag för fornlämingsmiljöer med 

förväntade dateringar äldre än järnålder 

 

Fråga 2:4 Har ni valt att avstå från vissa uppdrag/att 
inte lägga anbud på grund av att ni bedömt att er 

arkeologiska inventeringskompetens inte var 
tillräcklig? 

Ja nej
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 Där specialkompetens krävts och vi inte haft tillräckliga resurser 

att bemanna p.g.a. detta, t ex specialkompetens för vissa 

lämningstyper och i vissa geografiska områden. Tidsgränser för 

hur gamla erfarenheter får vara (varierar mellan 3 och 10 år) kan 

göra det svårt att uppfylla kompetenskrav och erfarenhet från 

hela landet och alla typer. 

 

 I många upphandlingar har beställaren skrivit "godkänd 

granskare" eller "godkänd registrerare" som skall krav. Detta har 

ofta genererat frågor från oss eftersom vi anser det vara krav 

som inte går att uppfylla. Det har inte funnits utbildningar 

tillgängliga för oss med erfarenhet som inte varit anställda av 

länsmuseum, skogsstyrelsen eller RAÄ. 

 

 Inte tillräcklig erfarenhet av samiska lämningar 

 

 Ingen i organisationen har särskild inventeringskompetens för 

stenåldersboplatser. 

 

 Kan möjligen känna att vi inte har full kompetens när det gäller 

Skånes och Västkustens arkeologi. 

 

 Vi har bedömt att ambitionsnivån har varit sådan att vår 

kompetens ändå har varit tillräcklig. 

 

 Har avstått p.g.a. fullbokad kalender och svårt hitta lediga 

underkonsulter 

 

 Vi har inventeringskompetens inom vår organisation, så har ej 

behövt avstå från uppdrag pga av detta. Just nu är det inte ett 
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problem, men vi ser att kompetensförsörjningen kan bli ett 

problem i framtiden. Pga inventeringsläget i Norrbotten finns det 

ett stort behov av inventeringskompetens 

 

 Vi går även in som underkonsult vid behov. 

 

 Erfarenheter från hela landets bestånd av 

fornlämningar/kulturlämningar. 

 

 Däremot är det några uppdrag som jag inte fått, trots att min 

kompetens varit större än de som fick uppdraget.     

 

 

 

 

Fråga 2:6 Upplever ni att er organisation/företag under den senaste 

femårsperioden har blivit bortvalda från vissa uppdrag på grund av ni bedömts inte 

ha tillräcklig arkeologisk inventeringskompetens? 

 

 

 

 

Ja Nej Vet ej
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Av de 46 organisationer/företag som svarat på frågan har 34 st (ca 74%) svarat att 

de ej upplever att de blivit bortvalda på grund av att de inte har tillräcklig 

arkeologisk inventeringskompetens. De som svarat JA på frågan är 6 st (ca 13%) 

och det är 6 st (ca 13%) som inte vet om de har blivit bortvalda eller ej.  

 

Grupp JA NEJ 

1-4 2 19 

5-10 1 16 

11-20 4 2 

>20 2 0 
 

Spridningen mellan storleksgrupperna visar att alla grupper upplever att de blivit 

bortvalda under den senaste femårsperioden. Enbart gruppen med fler än 20 

anställda har angett att de inte upplever att de blivit bortvalda. 

 

 

 

 

 

 

Fråga 2:7 Om svaret på fråga 2:6 är ja, vilken typ av uppdrag gällde det? 

 

I stort sätt samtliga organisationer/företag som lämnat komentarer nämner att det 

är rena inventeringsuppdrag, arkeologiska utredningar och olika typer av anbud, 

där inget annat har uppgivits. Det har även poängterats att man är osäker på hur 

länsstyrelserna gör sina bedömningar och att länsstyrelser eller annan 

uppdragsgivare ställer orimliga krav. En aktör kommenterade att de inte tillfrågas i 

samband med frivilliga utredningar eller inventeringar från länsstyrelsen, trots 

mångårig erfarenhet.  

 

Kommentarer till varför organisationerna/företagen upplever att de blivit bortvalda:  

 

Inventeringsuppdrag där kravet har varit att personalen ska ha 

platsledarkompetens 

 

Inte tillfrågade för frivilliga utredningar, inventeringar från Lst eller inte godkända 

vid anbud. 
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Uppdrag med särskild kompetens om samiska lämningar. 

 

Vi vet inte hur Lst resonerar när de fördelar uppdragen. 

 

I samband med upphandlingen av inventeringen av brandområdet i Västmanland 

ställdes orimligt höga krav vilket gjorde att vi inte ansågs kompetenta. Vi 

överklagade beslutet och vann i Länsrätten 

 

Arkeologiska utredningar 

 

Jag har faktiskt missat jobb då inventerarerfarenhet inte har räknats som en merit 

fast jobbet var inventering.  

 

En del länsstyrelser vill ge samtliga uppdrag till länsmuseet. 

 

Inventeringsuppdrag där skallkrav har varit "godkänd registrerare i FMIS", ett 

skallkrav som vi anser vara under all kritik i samband med offentliga 

upphandlingar i o m att ingen ändå fått registrera fornlämningar i FMIS utanför 

skog- och historiaprojekt eller fornminnesinventeringar. 

 

 

Block 3: Behov 

 

Fråga 3:1 Brukar era uppdragsgivare efterfråga arkeologisk 

inventeringskompetens? 

 



 

  

  

 57 (99) 

 

 

 

Av de tillfrågade organisationerna/företagen svarade 36 st Ja ( ca 78%) och 10 st 

(ca 22%) svarade Nej på frågan.  

 

Fördelningen mellan företagens storlek ser fördelningen ut så här: 

 

Grupp JA NEJ 

1-4 17 4 

5-10 13 4 

11-20 5 1 

>20 1 1 
  

Det bör nämnas att ett av de största företagen, Arkeologerna, som har fyra 

lokalkontor har givit tre svar här. Då ett kontor har uppgett att de svarar för hela 

organisationen räknas enbart deras svar (nej). Men då två andra avdelningskontor 

också har svarat och då deras svar skiljer sig från det första svaret (ja), tas deras 

kommentarer med nedan i sammanställningen 

 

I kommentarsfältet angavs följande: 

 

Brukar era uppdragsgivare efterfråga arkeologisk inventeringskompetens? 

 

Fråga 3:1 Brukar era uppdragsgivare efterfråga 
arkeologisk inventeringskompetens?

JA NEJ
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 Ofta formellt krav på platsledarkompetens eller motsvarande. 

 Vilket inte betyder att de vet vad det innebär. Normalt sett är det 

vi som beskriver vad inventering är och hur det går till, t ex vid 

utredningar där beställaren kanske bara vet att det ska göras en 

arkeologisk utredning men inte vet mer än att en arkeolog ska gå 

över området och leta fornlämningar. Ibland efterfrågas inte 

inventeringskompetens trots att det kan vara avgörande för god 

kvalitet i uppdraget. 

 Men ibland maximalt i 30% av ärendena. 

 Länsstyrelsen Frivilliga utredningar 

 Det står sällan specifikt uttryckt i Förfrågningsunderlagen. 

 Inte uttalat. Länsstyrelsen vet att vi har kompetensen. Andra 

uppdragsgivare litar på att man har kompetensen om den krävs. 

 Framförallt när det kommer till att lägga anbud tillsammans med 

projektbyråerna inför MKB:er 

 Uppdragsgivaren är vanligen Länsstyrelsen. 

 I synnerhet gällande ärenden som går genom direktval. 

Skogsbolag, Skogsstyrelsen och kommuner brukar eller kan 

efterfråga denna kompetens. 

 Ja, krav från Länsstyrelsen vid utredningar 

 Frågan beror på ärendets natur. 

 Eftersom nästan uteslutande alla våra utredningar kommer från 

Länsstyrelsen så efterfrågar ju dom den kompetensen i och med 

att dom ger oss uppdraget. 

 Det ingår idag som en del i kompetensen att kunna utföra 

utredningsuppdrag med kvalitet. 

 Om uppdraget gäller dokumentation av synliga 

kultur/fornlämningar. 



 

  

  

 59 (99) 

 Självklart! Annars känner de inte till den bristande kompetensen 

vid landets museer och ett stort antal företag. 

 Om de inte gör det så förklarar vi vad konsekvenserna kan bli av 

undermåliga kunskapsunderlag. 

 JA, eftersom det är av stor vikt att lämningarna blir korrekt 

bedömda. 

 Uppdragsgivarna ställer krav om utbildningsnivå (minst fil kand) 

samt ofta minst tre års erfarenhet av inventeringar i fält (då 

räknar de antal timmar) m.m. Skallkraven är ofta högt ställda 

men rättvisa när det kommer till utbildning och erfarenhet. 

Däremot ställer de inte längre krav om "godkänd registrerare". 

 

 

Fråga 3:2 Upplever ni att länsstyrelsen har tillräcklig kompetens i arkeologisk 

inventering vid beställning av uppdrag? 

 

 

 

 

Fördelningen på svaren bland de svarande var JA 18 st, NEJ 8 st och IBLAND 20  

st. Om man räknar samman de negativa svaren JA och IBLAND utgör dessa svar 

Fråga 3:2 Upplever ni att länsstyrelsen har tillräcklig 
kompetens i arkeologisk inventering vid beställning 

av uppdrag?

JA NEJ IBLAND
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60% av svaren (38 st av 46 st). Gör man en jämförelse med hur länsstyrelserna 

svarade på samma fråga (OBS, frågan ställdes likadant, men svarsalternativen 

var tyvärr något annorlunda. Istället för Ja, Nej och Ibland, var frågan till 

länsstyrelserna Sällan, Ibland och Ofta) så är det ca 73% av länsstyrelserna som 

upplever en brist hos undersökarna ibland eller ofta när länsstyrelsen ska fördela 

uppdrag. Vad som är av intresse är att såväl organisationerna/företagen och 

länsstyrelserna upplever en brist i den arkeologiska inventeringskompetensen. 

 

 

 

Spridningen inom de olika grupperna av antalet anställda ser man att 

småföretagen är mest nöjda, medan företag/organisationer med 5-10 upp till mer 

än 20 anställda har en mer kritisk inställning. Detta framkommer också i 

kommentarerna till denna fråga. Den vanligaste kommentarerna är att det upplevs 

som att den arkeologiska inventeringskompetensen varierar stort mellan 

länsstyrelsens arkeologihandläggare och mellan de olika länsstyrelserna. 

  

Kommentarer till frågan listas nedan utifrån om de har svarat Ja, Nej eller Ibland. 

 

Upplever ni att länsstyrelsen har tillräcklig kompetens i arkeologisk inventering vid 

beställning av uppdrag? 

JA: 

 Vet ej egentligen, men har ingen insikt som skulle kunna 

underkänna LSt kompetens 
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Fråga 3:2 Upplever ni att länsstyrelsen har tillräcklig 
kompetens i arkeologisk inventering vid beställning 

av uppdrag?

JA NEJ IBLAND
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 Lyckligtvis har vi flera med egen inventeringskompetens på 

Gotland, vilket gör att kunskapsläget är bra. Hur det är i andra län 

har vi för liten erfarenhet av för att uttala oss om 

 Gäller de länsstyrelser som Almunga AB får uppdrag av.   

 

 

NEJ: 

 Många handläggare på Länsstyrelsen har själva aldrig utfört en 

arkeologisk inventering och saknar därmed kompents att göra en 

riktigt beställningar samt har förståelse för hur lång tid ingående 

moment i uppdraget tar att utföra. 

 Vid flertalet länsstyrelser saknas inventeringskompetens. 

Kännedom om fornminnesregistrets uppkomst och utveckling 

saknas. RAÄ:s handböcker används eller förstås inte av 

handläggarna. De kan därför inte dra rätt slutsatser av 

fornminnesregistrets beskrivningar av lämningar, 

terränguppgifter, orienteringsuppgifter o.s.v. Många handläggare 

har aldrig själva arbetat med fornminnesinventering eller 

arkeologiska utredningar. En konsekvens av detta är bristfällig 

förståelse av relationen mellan terrängtyper och fornlämningar, 

landskapsfrågor, täckningsgrader o.likn. Ambitionsnivå kan i brist 

på inventeringskompetens inte preciseras på ett rimligt och 

korrekt sätt. 

 De har inge större fältvana. 

 Idag tror många länsstyrelser att en arkeolog har kompetensen 

om han/hon har inventerat några veckor - eller har gått 

Riksantikvarieämbetets lilla kurs för i stort sett nybörjare inom 

fältet, eller har varit grävare under ett tiotal år. 
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 Lst har ibland nyanställd personal med liten eller ingen egen 

erfarenhet av inventering. Vilket även kan få till följd att 

godkännandet blir godtyckligt. 

 

IBLAND: 

 Framför allt i bedömningen av antikvarisk status där de bedöms 

olika och inte alltid i linje med RAÄ:s riktlinjer 

 Beror på handläggare. 

 Oftast inte. Är helt beroende på vilka som arbetar för tillfället på 

resp länsstyrelse. 

 Kraven har blivit högre 

 Det varierar stort mellan olika handläggare beroende på deras 

bakgrund 

 Nej, det varierar mycket beroende på handläggare. Förståelse 

saknas delvis om det arkeologiska inventeringsfältet, om hur 

materialet i FMR/FMIS/Fornreg byggts upp och ibland hur man 

ska förstå/tolka specifika registreringar i FMR.     

 Väldigt varierande på olika länsstyrelser 

 Talking to me? 

 Det varierar stort mellan olika handläggare på olika länsstyrelser 

 Saknar egentligen vetskap om hur det ligger till eftersom jag ser i 

stort sett bara mina egna ärenden. Har dock vid något tillfälle 

ställt mig undrande inför beslut. 

 Beroende av bakgrund hos beställare. 

 Många uppdrag är från kommuner som oftast saknar den 

kompetens och tar in landskapsarkitekter eller annan kompetens 

i st f arkeologer. 
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 Varierar kraftigt från lst till lst.  Inventeringskompentens saknas 

även hos RAÄ. 

 Lite oklart. Beror väldigt mycket på vem som är handläggare. 

 

 

 

 

Fråga 3:4 Upplever ni att det är svårt att hitta personer med arkeologisk 

inventeringskompetens när ni ska rekrytera personal? 

 

 

 

De 35 st (ca 78%) som svarade JA menade att det är svårt att hitta personal med 

inventeringskompetens och 10 (ca 22%) att det inte är det. En organisation/företag 

har valt att inte svara på denna fråga, då de inte rekryterar personal. Flera av de 

företag som inte har planer på att nyrekrytera har svarat nej på frågan, enligt 

kommentarerna. 

 

Spridningen mellan storlek på organisation/företag är det företag med 1-4 och 5-

10 anstälda där samtliga nej-svar hittas. Den största delen hos gruppen 1-4 

anställda. Då flera av dessa är enmansföretag, föreligger kanske inte 

anställningsbehovet på samma sätt som hos de större företagen.  

 

3:4 Upplever ni att det är svårt att hitta personer 
med arkeologisk inventeringskompetens när ni ska 

rekrytera personal?

JA NEJ
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Tyvärr var svarsalternativen inte de samma som i enkäten riktad till 

länsstyrelserna. De hade tre olika svarsalternativ; Ja, Nej och Vet inte. Svaren är 

därför omöjliga att jämföra med varandra. Här har länen svarat att, ja det är svårt 

(6 st), Nej det är inte svårt (1st) och vet ej har 12 län svarat. Dock framkommer en 

viss tvekan i kommentarerna hos organisationerna/företagen, där det framkommer 

att en viss «jag vet inte-känsla» finns, framför allt hos de som inte har nyrekryterat 

nyligen.  

 

Kommentarerna till frågan: 

Upplever ni att det är svårt att hitta personer med arkeologisk 

inventeringskompetens när ni ska rekrytera personal? 

 

 Gällde när Skog och historia-projektet pågick. Sådan rekrytering 

har inte gjorts sedan dess. 

 Väldigt svårt att hitta eftersom så få har kompetensen. Om de 

har den så kan de oftast inte så mycket annat. 

 De få som finns i landet med kompetens är oftast upptagna. Vi 

arbetar aktivt med att utbilda nya och yngre arkeologer till 

inventerare men eftersom det är beroende av större jobb och 

långsiktighet är det mycket svårt att lyckas med. 
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Fråga 3:4 Upplever ni att det är svårt att hitta 
personer med arkeologisk inventeringskompetens 

när ni ska rekrytera personal?

JA NEJ
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 Men oftast behöver vi inte rekrytera någon med denna 

kompetens 

 De flesta har främst gräverfarenhet 

 Vår problematik med kompetensförsörjning är främst 

stadsarkeologer och specialister på medeltid 

 Vi har dock inte rekryterat utifrån de kraven och vet därför inte 

mycket om svårigheterna att finna sådan personal. 

 Det har inte varit aktuellt ännu, men det skulle vara svårt för att 

inte säga omöjligt inbillar vi oss. Universiteten lämnar helt denna 

del åt arkeologiska utförare, vilket gör att nyexade studenter är 

tämligen vilsna i detta fält. 

 Det är generellt svårt att hitta erfarna arkeologer. 

 Ingen yngre person har denna kompetens idag. De som har 

inventeringsvana är mellan 50-65 år. 

 Det finns för få att anlita som underkonsulter. Jag har max ett 10-

tal personer att samarbeta med. 

 De flesta har enbart erfarenhet av undersökningar. 

 Har egentligen inte ställts inför ett rekryteringsbehov just nu, 

men har funderat på hur det skulle gå att hitta en till person om 

behov uppstår, vid t ex långvarig sjukdom av befintlig personal 

inom företaget. 

 Det finns en naturlig kunskapsöverföring inom de arkeologiska 

undersökningarna som saknas inom arkeologiska utredningar 

som ofta är ensamarbete. Det är därför svårt att utveckla en 

verksamhet som innehåller inventeringsmoment. 

 Det är praktiskt taget omöjligt att rekrytera arkeologisk 

inventeringskompetens i dag. Sådan finns inte på 

arbetsmarknaden. 
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 Det går inte att hitta. 

 Generellt så är det äldre arkeologer (som nu närmar sig 

pensionsålder) som har deltagit i de stora inventeringarna. Yngre 

saknar denna erfarenhet 

 Rekryterar inte personal 

 Har ej rekryterat. 

 Almunga AB har ett nätverk med erfarna inventerare. 

 Nej, för om jag skulle behöva extra hjälp vet jag vilka som har 

kompetensen och som är verksamma - dvs mindre än fem 

inventerare i Sverige. Min måttstock är Klas-Göran Selinges och 

Åke Hyenstrands gamla kompetenskrav. 

 För närvarande täcker vi våra behov. 

 Jag rekryterar inte personal, utan är särskilt inriktad på 

inventeringar och samarbetar endast med personer som har lång 

och gedigen erfarenhet inom området, och då gäller det inte 

traditionell fornminnesinventering eftersom de kunskaperna inte 

är motsvarar behoven/är tillräckliga vid arkeologiska utredningar. 

 Jobbar i ett nätverk där fler har denna kompetens, men är alla 

upptagna är det svårt att få tag på inventeringskunniga. 

 I dagsläget kommer vår personalstyrka inom området ej att 

utökas. Men vet att det är svårt i länet att hitta personal med inv 

kompetens. 

 Det är omöjligt att rekrytera nyutbildade med någon som helst 

kompetens inom inventering. Det är även omöjligt att rekrytera 

personal med erfarenhet i o m att hög kompetens hos 

personalen ändå inte ger uppdrag från Länsstyrelsen. 

 Det är svårt att hitta personal med tillräcklig kompetens numera. 
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Fråga 3:5 Tror ni att behovet av arkeologisk inventeringskompetens kommer att 

förändras i och med implementeringen av Fornreg? 

 

 

 

 

Av de 46 organisationer/företag som fick frågan, har en aktör valt att inte svara. 

Denna uppger helt enkelt att de inte vet om behovet kommer att förändras. Av de 

resterande 45 st, svarar 29 st (64,4%) att de tror att behovet av arkeologisk 

inventeringskompetens kommer att öka. Enbart 2 st (4,4%) tror att behovet 

kommer att minska och de resterande 14 st (31,1%) tror att behovet kommer att 

vara oförändrat. Inom organisationerna/företagens storleksgrupperingar är det 

störst spridning inom gruppen 1-4 anställda. Där tror 12 av 21 st (57%) att behovet 

kommer att öka och 8 st (38%) att det kommer vara oförändrat och 1) aktör (ca 

5%) tror att behovet kommer att minska. 

 

Fråga 3:5 Tror ni att behovet av arkeologisk 
inventeringskompetens kommer att förändras i och 

med implementeringen av Fornreg?

Ökar Minskar Oförändrat
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Inom gruppen 5-10 anställda är det 11 st av 16 st (ca 69%) som tror att behovet 

kommer att öka, 4 st (25%) att det kommer att vara oförändrat och 1 aktör (ca 6%) 

som tror att behovet kommer att minska. En aktör hörande till denna grupp valde 

ej att svara. De resterande två grupperna, 11-20 anställda och gruppen med mer 

än 20 anställda, är det ingen aktör som tror att behovet kommer att minska. I 

gruppen 11-20 anställda tror 5 av 6 (83%) aktörer att behovet kommer att öka och 

1 av 6 aktörer (ca 17%) att behovet kommer att vara oförändrat. I gruppen med 

mer än 20 anställda tror en aktör av två att behovet kommer att öka och en aktör 

att behovet kommer att vara oförändrat. 

 

I kommentarerna till svaret syns en oro att felbedömningar kan komma att ske. 

Oron består i att organisationerna/företagen bedömer att då alla som nu kan 

registrera inte har ”rätt” kompetens finns det en risk för felbedömningar, att ett 

kompetensfilter har försvunnit i och med att Riksantikvarieämbetet har lämnat över 

ansvaret och att flertalet arkeologer måste bli bättre på att beskriva lämningar vid 

registrering osv. Rättssäkerhet är något som flera aktörer lyfter fram. Flera nämner 

att det nu är fritt fram för alla arkeologer att registrera och därför är arkeologisk 

inventeringskompetens av stor vikt och att bristen av kompetens leder till en 

kvalitetsförsämring. Flera lyfter bristen på inventerare. Kommentarerna skiljer sig 

inte mycket åt utifrån om man svarat ökar, minskar eller oförändrat. Möjligen att de 

två som svarat minskat är mer kritiska till införandet av Fornreg. 

Samtliga kommentarer presenteras här nedan. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

1-4 5-10 11-20 >20

Fråga 3:5 Tror ni att behovet av arkeologisk 
inventeringskompetens kommer att förändras i och 

med implementeringen av Fornreg?

Ökar Minskar Oförändrat



 

  

  

 69 (99) 

Tror ni att behovet av arkeologisk inventeringskompetens kommer att förändras i 

och med implementeringen av Fornreg? 

 

 Behovet kommer framför allt att gälla den administrativa delen 

av inventeringen. Det kommer att kräva att fler blir införstådda 

med RAÄ:s nomenklatur och regelverk. 

 Det är väl fritt fram för alla arkeologer att registrera. Ingen frågar 

väl efter inventeringskompetens längre? Och kan inte heller 

efterfrågas eftersom det inte finns något stort 

inventeringsprojekt där kunskapen kan byggas upp. Det är inte 

gjort med en snabbkurs! 

 Finns oro i och med alla kan ändra i Fornreg utan 

specialistkompetens vilket kan leda till stora problem. 

 Eftersom att registrera i Fornreg nu är samma behörighet oavsett 

om det är att registrera lämningar påträffade vid 

utredning/inventering eller att registrera en arkeologisk 

undersökning kommer vi ha en massa människor som har 

möjlighet att registrera utan att ha inventeringskompetens. Även 

att den egna institutionen ska kunna avgöra om en person ska ha 

rätt att registrera är ju lite oroväckande i sammanhanget 

 Kraven blir högre 

 Vet ej 

 I och med att alla som har rätt att registrera inte har 

inventeringskompetens är risken för felbedömningar stor. Även 

beskrivningspraxis måste implementeras mer. 

 Mer ansvar på utföraren att bedöma och göra arbetsuppgiften i 

fält, ökar också kompetensbehoven. 

 Den ökar i och med att ansvaret för inregistrering utan ett filter 

(filter = den tidigare personalen på FMIS) som "tvättar" texter 
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och upprätthåller kvaliteten på texter och lämningstyper. Det 

åligger i och med införandet av Fornreg på firmorna. Tiden för 

kostnaden att genomföra kvalitetssäkring får inte tas ut 

administrativt för Lst i många län, vilket då förutsätter att 

firmorna ska göra flera årsverken som tidigare låg på RAÄ, FMIS, 

gratis. Detta kommer firmorna inte att göra, vilket ökar behovet 

att personal som gör rätt från början så att säga, då ingen 

kvalitetsgranskning kommer att göras internt på de flesta firmor. 

 Behovet av arkeologisk fältinventeringskompetens kommer alltid 

att finnas. När det gäller den registreringstekniska 

inventeringskompetensen tolkar Östergötlands museum det som 

att behovet snarare har ökat i och med implementeringen av 

Fornreg. Detta då registreringsansvaret nu helt flyttats över på 

de arkeologiska aktörerna och länsstyrelsen ska bevaka 

registreringar och kvalitet i registret. 

 Det faktiska behovet kommer att öka men eftersom 

kompetensen är försvinnande så kommer detta tyvärr att 

medföra minskade krav på sikt genom en anpassning till 

verkligheten. 

 Det blir större krav på enskilda aktörer, då kontrollen har satts på 

de enskilda aktörerna. För att upprätthålla kvalitén i KMR behövs 

inventeringskompetens hos utförarna. 

 Att inventera kräver talang, brinnande intresse för forntiden, 

lokalsinne, kondition och visionär överblick av olika tiders skilda 

kulturlandskap. 

 Behovet bör inte förändras nämnvärt eftersom ärendena kräver 

kompetensen hos utförarna. Ett filter har dock försvunnit i och 

med att FMIS inte granskar inrapporterat längre. 
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 När ingen (läs RAÄ) tar övergripande ansvar för 

kompetensförsörjning och kvalitetssäkring, lämnas fältet fritt för 

självutnämnda "experter", både bland undersökare och 

länsstyrelsehandläggare, med rättsosäkerhet och kvalitetsbrister 

som följd. När länsstyrelserna avskaffar de högre, mera 

prestigefulla tjänsterna länsantikvarie och biträdande 

länsantikvarie och ersätter dem med arkeologihandläggare 

förändras rekryteringsbasen. Nyutexaminerade arkeologer med 

begränsad fälterfarenhet och låga lönekrav ska bevaka 

rättssäkerhet och kvalitet. Tankegångar och principer som låg till 

grund för fornminnesregistrets kvalitet är okända av dem som är 

satta att kvalitetssäkra Fornreg. Man efterfrågar inte det man 

inte vet behövs. När man inte känner till innebörden av 

inventeringskompetens efterfrågar man den inte. 

 Införandet av Fornreg ökar även efterfrågan på ökat 

kunskapsunderlag och kompetens från civilsamhället (kommuner 

m fl) i samband med exv. samhällsplanering och exploatering. 

 Flertalet arkeologer måste bli bättre på att beskriva lämningar 

vid registrering och kunna bedöma lämningar i fält. Annars 

kommer fornlämningsregistret bli mindre rättssäkert. 

 Om jag skulle börja ta uppdrag i ex skogsbygder så kommer jag få 

vissa problem med avgränsningar, beskrivningar terminologi. 

 Ingen uppfattning 

 Fornreg kommer i det avseendet inte att göra så stor skillnad. 

Kunskap att göra bedömningar ute i fält är någonting som 

kommer med erfarenhet. Behovet av inventeringskompetens 

hänger i första hand samman med pensionsavgångar och 

nytillkomna nyutbildade arkeologer.  Även krav från exploatörer 
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på inventeringskompetens kan ha betydelse i framtiden i MKB:er 

och utredningar som utförs på initiativ av enskilda exploatörer. 

 Lika väl som att det finns ett system att kunna gräva så finns det 

en kunskap och system hur man inventerar, gör beskrivningar 

och gör antikvariska bedömningar.  Det kan man inte bara för att 

man har grävt.  Det är inte svårt att hitta lämningarna, 

svårigheten ligger i att kunna ta bort allt som inte är något. Man 

måste ha koll på allt från stenåldern fram till nutid. 

 Bristen är enorm på kompetens. Uppdragsgivare betalar miljoner 

för felaktiga bedömningar - även om du har grävt vid ett 

länsmuseum i 10-20 år så är du nybörjare när det gäller 

inventering. Vänd på det - om du har inventerat i 20 år så är du 

en novis om du skall utföra en arkeologisk grävning under t.ex. 

fyra veckor. 

 Skit in, skit ut. Det handlar ju om vem som stoppar in vad i 

Fornreg. 

 Vet inte på vilket sätt Fornreg kan direktkopplas till 

inventeringskompetens. det är ju en registreringsklient/app - om 

jag fattat rätt. Jag arbetar mest med arkeologiska utredningar 

och efter vad jag förstått på personer som deltagit i 

referensgruppen så är det tveksamt om det är intressant att 

använda Fornreg för arkeologiska utredningar.   

 Eftersom det under många år har funnits för få inventerare och 

inga nya har utbildats samt att flertalet av oss nu går i pension, så 

är behovet skriande! 

 Finns en stor risk med nya Fornreg att mer oerfarna personer för 

in registreringar som inte håller måttet. Det riskerar hela 

systemet och pålitligheten. 
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 Bara för att verksamheter konkurrensutsätts minskar inte 

behovet av välutbildad personal. Utbildningar krävs från centralt 

håll och andra myndigheter har utbildningar i system, rutiner etc 

(t ex Trafikverket). Företagen kan utbilda personalen i det 

praktiska och erfarenhetsmässiga genom uppdrag men 

utbildning i system bör hållas centralt. 

 Det kan finnas ett större behov av kompetensutveckling om inte 

annat. 

 Däremot kommer vi att se ett ökat behov pga pensionsavgångar 

och att det inte finns några utbildningar idag. 

 Ett större ansvar vilar på oss och det förutsätter att den personal 

som utför uppgiften förstår konsekvensen av att ett felaktigt 

handläggande urholkar systemet, dvs förutsättningarna för 

Fornreg. Det blir ju inte bättre än den sämsta länken. Är länken 

exempelvis på Länsstyrelsen så blir det problem. 

 

 

 

 

Fråga 3:6 Upplever ni att kompetensförsörjningen i fråga om arkeologisk 

inventering behöver utvecklas? 

 

En mycket stor del av de tillfrågade upplever att kompetensförsörjningen behöver 

utvecklas. Totalt svarar 91,3% JA på frågan. NEJ svarar en (1 st) aktör, vilket 

motsvarar 2,2% och tre (3) aktörer, vilket motsvarar 6,5% har ingen uppfattning. 

 



 

  

  

 74 (99) 

 

 

 

Fördelningen av svaren mellan och inom organisationernas/företagens 

storleksgrupper redovisas nedan i tabellform. 

 

 

Grupp JA NEJ 
INGEN 
UPPFATTNING 

1-4 20   1 

5-10 14 1 2 

11-20 6     

>20 2     
 

 

Av de tillfrågades kommentarer till sina svar, har enbart en aktör som svarat Har 

ingen uppfattning, lämnat en kommentar:  

 

Misstänker att de som utbildas nu till arkeologer inte får ens nån grund i 

inventering. Den inventeringsvana som Stigfinnaren har, har vi skaffat genom 

egenintresse och internutbildning och långvarig branschkunskap, vunnen genom 

egen erfarenhet. 

 

Den aktör som svarat nej har valt att inte lämna någon kommentar.  

 

Fråga 3:6 Upplever ni att kompetensförsörjningen i 
fråga om arkeologisk inventering behöver utvecklas?

JA NEJ Ingen uppfattning
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Av de resterande kommentarerna framkommer att utbildningsbehovet är stort och 

i dagsläget är möjligheten till utbildning i det närmaste obefintlig. Att återväxten av 

inventerare är bristfällig poängteras av flera utförare. Enhetlighet efterfrågas och 

att kvaliteten av inventeringar som utförs/registreras i Fornreg är bristfälliga. Även 

rättsosäkerhet för exploatör och allmänhet redovisas.  

 

Kommentarerna presenteras här nedan 

 

Upplever ni att kompetensförsörjningen i fråga om arkeologisk inventering behöver 

utvecklas? 

 

 Det måste skapas möjligheter för flera att skaffa sig 

kompetensen. Främst kanske unga, mindre erfarna arkeologer. 

 Vet inte hur och tycker att det är sent påtänkt. 

 När det inte längre finns enhetligt system för utbildning i 

inventering blir det lätt olika regionala varianter på kompetensen 

där överblick och erfarenhet ser väldigt olika ut. I och med att 

kompetensen är ojämnt fördelad över landet görs olika 

bedömningar av olika länsstyrelser eller utförare. Förutom att 

det innebär sämre arkeologi innebär det också en rättsosäkerhet 

för exploatörer och allmänhet. 

 Förutom att det är svårt att ernå en bred och djup 

inventeringskompetens när det finns begränsade möjligheter till 

praktik ställer Fornreg högre krav på alla arkeologer 

 I allra högsta grad. Än finns en alltmer ålderstigen skara som har 

rätt kunskap. Ingen återväxt värd namnet har funnits på 

decennier. Vissa av de yngre har bra kompetens för vissa 

lämningstyper men ytterst få för helheten. 

 Vi har båda arbetat länge som lärare inom akademin och har 

själva sett hur illa det är ställt med universitetens syn på 
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utbildning av uppdragsarkeologiska moment och inventering. Det 

lämnas till utövarna att ta hand om detta kunskapsglapp. 

 Många rapporter som rör inventeringar etapp 1 går i princip inte 

att använda då kvalitet på kartor och text är för låg, trots detta 

har de godkänts av Lst. Vi gör många ominventeringar, det vill 

säga gör exakt samma uppdrag en gång till men utan KML-beslut 

åt uppdragivare (exploatörer) som inte är nöjda med den 

produkt Lst godkänt, med hänvisning till att kvaliteten är för låg, 

men litar inte på resultatet utan vill ha en sk second opinion. 

Detta i sin tur hänger ofta samman med att många Lst skär i 

kostnadsberäkningar för att handläggaren på Lst anser att 

kostnaden är för hög, utan att fråga exploatören. Man kan tyvärr 

bara få det arbete utfört man betalar för, så Lst själva drar ner 

kvaliteten genom att skära i kostnadsberäkningarna så att man 

inte hinner gå över ett område systematiskt, man får inte den tid 

som behövs. Detta hänger samman med frågan ovan om Lst 

kompetens. Därför är det många gånger svårt att veta om en för 

"grund" inventering beror på inventerarens kompetens eller på 

att nedskärningar i kostnadsberäkningen gjorts. Man kan bekant 

bara få det man betalar för så att säga. 

 I dagsläget finns ingen kompetensförsörjning. Den behöver 

återuppbyggas. 

 Ja, det finns för få i branschen med denna kompetens. 

 Vi ser problem med återväxten, det är svårt att få tag i personal 

med rätt kompetens som Länsstyrelsen efterfrågar. 

 Misstänker att de som utbildas nu till arkeologer inte får ens nån 

grund i inventering. Den inventeringsvana som vi har, den har vi 
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skaffat genom egenintresse och internutbildning och långvarig 

branschkunskap, vunnen genom egen erfarenhet. 

 För att bli bra på att inventera måste man gå långt och länge i 

kulturlandskapet med en linneanskt nyfikenhet. 

 Otroligt viktigt att inventeringskompetensen utvecklas 

överregionalt. Om all utveckling skall ligga på utförarna kommer 

kompetensen så småningom att i alltför stor grad regionaliseras. 

Dessutom är det oerhört viktigt att man genom gemensamma 

mötesforum får en samsyn mellan utförare och Länsstyrelse ang 

bedömning, ambitionsnivå mm 

 Arkeologisk inventering är ett eget kompetensområde och 

färdigheter tar lång tid att förvärva. Medvetenheten om detta 

behöver stärkas. I dag finns alltför många autodidakta 

inventerare bland undersökarna, och alltför få 

länsstyrelsehandläggare som förstår innebörden av genuin 

inventeringskompetens, än färre som själva besitter sådan. De är 

snart alla pensionerade. 

 Som tillägg, så arbetar Västerbottens museum i ett län där 

inventeringen är mycket eftersatt och där vi fortfarande har 

mycket lite kunskap kring forn- och kulturlämningar inom stora 

områden, fr.a gäller det skogslandet och fjällområdet. 

 Det är ett måste. 

 Eftersom personer med "platsledarkompetens" i allt högre grad 

försvinner av olika skäl och samhällsutvecklingen tar mer mark i 

anspråk. 

 Ja, nya oerfarna arkeologer behöver utbildas i en miljö där 

fornlämningar diskuteras med andra mera erfarna arkeologer. 

Även erfarna arkeologer behöver sådana diskussioner. 
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 Ingen grävande arkeolog får bli undersökningsledare direkt, 

vilket är både klokt och korrekt.  Då blir frågan, varför anses det 

ok att en grävande arkeolog kan gå ut och inventera utan 

kunskap om inventering???? 

 Jag hade hoppats att Lars skulle ha tagit hand om detta när han 

tillträdde, men inget skedde. 

 Utvecklas? Den är ju obefintlig. 

 Men vem ska utbilda? Var finns den kompetensen?  Jag tycker 

att det behövs något som motsvarar de platsledarträffar som 

fanns förr i tiden, de ger möjlighet att diskutera fornlämningar 

och bedömning av fornlämningar. Genom arkeologiska 

undersökningar och arkeologiska utredningar så har vissa 

fornlämningskategorier förändrats, ett ex. är fornborgar. Idag vet 

vi att det finns hägnade berg, men de ska beskrivas som 

fornborgar enligt nomenklaturen - inte jättebra. Det behöver 

finnas en mötesplats för de som utför inventeringar/utredningar. 

En sådan mötesplats skulle kunna bidra till kompetensutveckling 

inom området, Jag tror inte att det är på RAÄ som positionerna 

flyttas fram om det ska handla om vad fornlämningar är. De 

senare år som jag velat diskutera någon enskild lämningstyp så 

har jag vänt mig till erfarna personer utanför RAÄ. 

 Finns inte utrymme att utbilda eller ta med personer på uppdrag.  

Inventeringskompetensen börjar försvinna även hos RAÄ, som 

blir mer och mer byråkratisk och därmed inte kan upprätthålla 

sin egna kompetens. 

 Ja. Vi behöver komma bort från att bara Länsmuseum, 

skogsstyrelsen och RAÄ gör inventeringar. Uppdragsarkeologin är 

inte längre en statligt reglerad verksamhet utan utförs av andra 
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företag eftersom det finns ett behov av arkeologisk 

inventeringskunskap i väldigt många stora projekt. 

 

 

 

 

Block 4: Förslag 

 

Fråga 4:1 Har ni förslag på hur kompetensförsörjningen inom arkeologisk 

inventering kan säkras och utvecklas?   

 

 

Av de samlade svaren framgår att i stort sätt alla organisationer/företag vill att det 

ska bedrivas någon form av utbildning. 10 av de 46 utförarna poängterar att 

kurser/utbildningar i fält bör hållas. 7 tar upp att en nationell fornminnesinventering 

bör återinföras. Att delar av landet fortfarande inte är förstagångsinventerat lyfts 

särskilt. Att Riksantikvarieämbetet på något vis ska vara mer eller mindre 

involverad i, eller ha ansvar för utbildningen nämns av flera utförare. Att nationell 

utbildning är viktig kommenteras. En av de 46 utförarna nämner specifikt att 

inventering bör ingå i universitetens utbildningar. Samtidigt kritiseras 

universitetens utbildning av arkeologer, då utbildningsnivån inte uppfyller den 

arkeologiska verkligheten. Även synpunkter att arkeologisk utredning kräver mer 

kompetens än att bara utföra rena inventeringsuppdrag – en inventerare med 

grävvana efterfrågas. Flera utförare tar upp att utbildning av inventerare inte görs i 

en handvändning, utan kräver tid. Även utbildning genom någon form av 

mentorskap tas upp av flera. Ett av företagens lämnade kommentar sammanfattar 

det hela på ett bra sätt ”Mycket kunskap har gått förlorat i och med att 

fornminnesinventeringen lades ned.  Att bygga upp den kompetensen igen tar för 

lång tid. Det är framför att fältarbetet och bedömningarna som det bör satsas på”. 

En viss uppgivenhet uppfattas bland många av de olika kommentarerna. 

 

Här nedan listas organisationerna/företagens förslag: 

 

Har ni förslag på hur kompetensförsörjningen inom arkeologisk inventering kan 

säkras och utvecklas?   
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 Uppdragsarkeologiska företag kan tillsammans med 

universiteten bygga upp utbildningar i både teori och praktik 

med särskild inriktning på inventering 

 Nej. Med nuvarande ekonomiska förutsättningar i 

kulturmiljövården och bristen på stora inventeringsprojekt är det 

svårt. Ett lärlingssystem inom Skog och historia-projektet kunde 

ha varit en metod, men det är ju för sent. 

 Regelbundna kurser med inriktning på inventering. Gärna 

ambulerande i landet. 

 Inventeringskompetens lärs framför allt i fält. Tidigare ordning 

där man i princip var ”lärling” under överinseende av erfaren 

platsledare fungerade utmärkt. För att det ska kunna fungera i 

dag behövs långsiktighet där t ex länsstyrelserna prioriterar 

revideringsinventering så att det finns en möjlighet för nya 

arkeologer att lära sig. Det behövs också någon form av standard 

med lägsta krav för att självständigt kunna bedöma lämningar i 

landskapet. Det skulle kunna organiseras i form av en 

arbetsgrupp/referensgrupp med mandat att ställa krav på 

kompetensen. I en sådan har givetvis RAÄ en självklar roll som 

myndighet. Andra skulle representera länsstyrelser men kanske 

viktigast erfarna inventerare med god överblick av 

lämningstyper, bedömningar etc oavsett var de har sin 

arbetsplats. Inte helt främmande för en certifiering som sköts 

centralt, inte minst utifrån frågan om rättssäkerhet utifrån 

Kulturmiljölagen. Formell utbildning med historik, teori och 

metod kopplat till praktik i fält.   

 Genom utbildningsinsatser från RAÄ. 
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 RAÄ bör som myndighet inte lägga resurser på att utveckla 

kompetensförsörjning inom området arkeologisk inventering. En 

erfarenhetsbaserad fortbildning sker idag löpande inom ramen 

för verksamheten vid olika arkeologiska företag. De företag som 

vill upprätthålla eller stärka sin inventeringskompetens 

rekryterar och internutbildar. Om ytterligare 

kompetensförsörjningsbehov finns är jag övertygad om att det 

kommer mötas av privata utbildningskonsulter. 

 Möjlighet till praktik. För det behövs förmodligen större 

inventeringsprojekt. 

 Särskild utbildning av inventerare. Kulturlämningar och GIS. 

 Skulle föreslå typ ett 10-tal minst årslånga praktikplatser 

finansierade av RAÄ, där de antagna går med på utredningar hos 

olika firmor i olika landskap med olika typer av lämningar. Olika 

typer av firmor för att kunna få en så lång sammanhängande 

fältsäsong som möjligt, helst två säsonger. De bör då gå utöver 

(och med) ordinarie personal. Ingen firma har råd att ha någon 

extra idag med den kostnadseffektivitet som råder. Platserna kan 

inledas med en kurs på RAÄ och avslutas med en koll av RAÄ på 

vilka områden och typer de sett och hur det gått. 

 Om man vill säkerställa att kompetensförsörjningen säkerställs så 

måste den först upp på agendan. Skapa en nationell utbildning 

med ett antal kurstillfällen och kombinerat med fälttid samt 

enkel examen vilket leder till "förarbevis". Man bör också ta höjd 

för regionala skillnader. Fornspår i landskapet och dess 

utveckling ser väldigt olika ut i olika delar av landet. Därför bör 

det finnas möjligen till egen fördjupning inom det/de landskap 

man vill verka inom, i en tänkt kurs. 
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 Utbilda Länsstyrelserna i första hand. Skicka ut dom på en 

inventering typ 1 i ett givet område som först inventerats av en 

kunnig inventerare och kolla av resultatet. Kom ihåg att det inte 

är ett grupparbete utan en och en. Låt dom göra en vad dom 

anser rimlig kostnadsberäkning och se om dom kan utföra 

uppdraget enligt en kravspecifikation (FFU) som ni sätter. Utan 

en riktig beställning = ingen bra inventering.  Sedan behövs en 

utbildning för arkeologer i inventering. Arbetet som inventerare 

kräver lång erfarenhet, man behöver ha sätt många typer av 

landskap och lämningar. Det fungerar inte med byråinventering, 

man behöver kunna identifiera lämningstyper i fält. Att däremot 

lära sig att fylla i och hålla en viss standard på texterna fungerar 

med enkel introduktion och hjälptexter. M Många, både på Lst 

och bland utförarna behöver också i grunden lära sig skillnaderna 

vad gäller antikvarisk status. Idag förekommer en spretig flora av 

begrepp. Inom just inventering får det inte finnas 

begreppsförvirring, terminologin måste begränsas. 

 Framförallt utbildning med diskussioner i fält 

Metodutvecklingsprojekt med koppling fältarbete / ny teknik Ta 

fram kunskapsunderlag för olika lämningstyper/teman 

 Genom utbildning och praktisk erfarenhet. 

 Fortbildning för yrkesverksamma arkeologer, Vi behöver vara i 

fält med möjlighet att diskutera bedömningar och begrepp. 

 Regelbundna utbildningar, kurser. Att RAÄ fortsätter med den 

landsomfattande fornminnesinventeringen. 

 Riksantikvarieämbetet borde erbjuda kurser som löper över 

längre tid. 
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 Att RAÄ tar tillbaka sitt ansvar för inventeringen genom att 

genomföra utbildningar. i teori och i praktik. utbilda mots 

varande platsledarkompetens 

 Arkeologisk inventeringskompetens bygger på empirisk 

fälterfarenhet. I det gamla systemet kunde du exempelvis inte bli 

”platsledare” genom att ha gått någon utbildning eller någon 

kurs. Den kurs som RAÄ lyfter fram under Block 2, ”s k 

Platsledarutbildning”, syftar på de landskapshistoriska 

utbildningarna som tidigare erbjöds i tre steg. Att ha genomgått 

dessa utbildningar var förr en av många grundförutsättningar för 

att få genomgå en prövningsprocess i fält för att godkännas som 

s k platsledare (senare extern granskare och registrerare för 

FMIS). De övriga krav som ställdes på godkända platsledare 

återges i Riksantikvarieämbetets dokument 

Kunskapsavdelningens PM 2004:4 samt LGS RAÄ dnr 100-4002-

2002. För att kunna skapa förutsättningar för kommande 

arkeologer att bygga upp en liknande kompetens och därigenom 

långsiktigt trygga en bredare inventeringskompetens i Sverige 

behövs en pågående fornminnesinventering med lärlingssystem. 

Ytterligare faktorer som motiverar detta är det bristfälliga 

inventeringsläget i Sverige och den aktuella skadebilden på 

fornlämningar i skogen.     

 Landsomfattande inventeringar som rullar fram över Sverige med 

regelbundenhet. 

 Återinför fornminnesinventeringen! Särskilt i de län och områden 

där det finns stora ytor som ej har 

fornminnesinventerats/revideringsinventerats. RAÄ bör besitta 

kompetens för att stötta, utbilda och upprätthålla 
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inventeringskompetens. Återinför de landskapshistoriska 

utbildningarna och fältbesök motsvarande Skog och historias 

fältexkursioner. 

 Svår fråga. Det är ju en mångfacetterad kompetens som kräver 

lång erfarenhet att bygga upp. Inte minst att tolka landskap, 

identifiera, bedöma och värdera lämningar som syns ovan mark, 

och avgöra var lämningar dolda under mark sannolikt finns. Att 

källkritiskt och kompetent använda kartor och skriftliga arkiv. Att 

känna och bedöma igen lämningar från stenålder till sen tid, och 

avgöra om de är lagskyddade (med de juridiska och ekonomiska 

konsekvenser de medför) eller ej, och om de i så fall skyddas 

genom annan lag. Ett sätt att säkra kompetensförsörjningen 

skulle kunna ha varit att bygga upp den genom mentorskap. Men 

eftersom utredningar vanligen genomförs av en person (till 

skillnad från undersökningar som involverar fler, och där kan en 

kompetensförsörjning byggas mer oproblematiskt) blir 

kostnaden för ett sådant förfaringssätt alldeles för hög. Tveksamt 

också hur stort intresse som skulle finnas för en sådan 

internutbildning. Utbildningen i arkeologisk inventering är både 

teoretisk och praktisk. 

 Skulle gärna ta med en intresserad praktikant ute i fält på 

inventeringsuppdragen, men ingen som mitt företag har råd att 

anställa och bekosta under en lärotid. Om nån annan betalar för 

en praktikant så tar vi gärna hand om en som får följa med ut och 

lära sig vad vi kan. 

 Erfarna arkeologer kan dela med sig. 

 Att lärlingar går ute med mästare - ett gammalt beprövat 

arbetssätt. 
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 RAÄ bör i sin roll som myndighet verka för att 

inventeringskompetensen inte regionaliseras alltför mycket och 

säkerställa att systemet ger utförare, Länsstyrelser och beställare 

en tydlighet och transparens. Arkeologiska utredningar är ofta 

det första steget i en planprocess vilket gör de till viktiga verktyg i 

samhällsprocessen. En skev inventeringskompetens riskerar så 

småningom en skev kulturmiljö.   

 Länsstyrelserna har varken kompetens eller resurser för att 

ansvara för kompetensförsörjning. Det måste ske på högre nivå. 

Återuppta RAÄ:s fornminnesinventering i en moderniserad form. 

Släpp heltäckande inventering med för låg täckningsgrad. Satsa 

t.ex. på specialinventeringar i olika (sårbara) miljöer för att 

återskapa förlorad kompetens inom myndigheten. Anordna 

återkommande utbildningar för handläggare och undersökare på 

ett sätt som liknar fornminnesinventeringens utmärkta 

lärlingssystem. Det går inte att snabbutbilda 

inventeringskompetens, inte heller att läsa sig till den. 

 En flerårig nationell satsning av resurser (medel) som säkerställer 

årliga regionala insatser kring fornminnesinventering.  1. 

Utbildningsinsatser 2. Fältinsatser (inventering samt införande av 

data i Fornreg) 3. Sammanställning/rapportering 4. Utvärdering 

(KMV organisationer (Raä, Lst, Museer m fl) 5. Implementering -

&gt; Kunskapsöverföring till civilsamhället (kommuner m fl) 

 Universiteten är helt fel forum för detta, då de närmast helt 

saknar kompetens inom inventering. Återuppta 

fornlämningsinventering är ett måste! 

 Jag brukar se hur man gjort tidigare i fornlämningsregistret. Med 

manualer med exempelsamlingar går det nog att komma en bit 
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på vägen. Men det är beroende på fornlämningens komplexitet. 

Vi kan inte räkna med att den genomsnittlige arkeologen blir lika 

driven i inventeringar som de tidigare fornminnesinventerarna. 

 Inventeraren ska ha bred utbildning. Kunskap krävs i arkeologi, 

kulturgeografi, botanik, biologi, geologi, historia, arkivkunskap, 

etnologi. Ska delta i byråmässig utbildning speciellt anpassad för 

inventerare, sedan fältutbildning, självständigt o i grupp 

organisera, planera fältrekognoscering. Sedan skaffa erfarenhet 

beroende av personliga förutsättningar. Ska kunna bedöma och 

planera en inventering utifrån förutsättningar beroende av var i 

landet det sker. Ska kunna förstå, visualisera 

landskapsutvecklingen utifrån detta. Ska ha tillräcklig kännedom 

om aktuellt förväntat bestånd av kultur/fornlämningar. Ska ha 

sett/bedömt så pass stort referensmaterial att med säkerhet 

kunna förstå och kvalitetssäkra. Ska med viss inlevelse kunna få 

fram rätt personer från lokalbefolkning och förstå och bedöma 

information. Sammanfattningsvis: det krävs utöver teoretiska 

kunskaper en mångårig erfarenhet av fältverksamhet - som också 

är av individuell karaktär. 

 Kurser ute i fält runt om i landet. De kurserna bör hållas i de 

områden och miljöer där respektive arkeologiorganisation är 

vana att jobba, och på den typ av fornlämningar som de väntas 

träffa på. Samla t ex alla arkeologer från exempelvis Norrbotten 

och Västerbotten på ett ställe i något av de två länen och gör 

exkursioner för att diskutera lämningar. Bäst av allt är att gå 

jämsides med erfarna fornminnesinventerare, men de flesta av 

dem har ju gått i pension. Vi får alltså göra en 

kunskapsöverföring mellan de som nu är yrkesarbetande, men 
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helst då under ordnade kurser med Riksantikvarieämbetet som 

ansvariga. Enskilda museer kommer inte att på eget initiativ orka 

hålla igång sådana här kurser.   

 Ja, fornminnesinventeringen av landet bör slutföras i norra 

Sverige där den inte alls genomförts sedan 1980-talet. Den bör 

läggas upp så att ett 50-tal arkeologer genomför inventeringen 

under en 20-årsperiod. Staten finansierar och upphandlar en 

organisation för genomförandet. Varje år tas praktikanter in 

under 3 månader vardera, men flertalet arkeologer deltar i 

perioder om 4-6 månader under några år. 

 Mycket kunskap har gått förlorat i och med att 

fornminnesinventeringen lades ned.  Att bygga upp den 

kompetensen igen tar för lång tid.  Det är framför att fältarbetet 

och bedömningarna som det bör satsas på. 

 Att Riksantikvarieämbetet avsätter resurser för utbildning under 

kompetenta inventerares ledning. En utbildning som i dagsläget 

måste sträcka sig över flera år - så dålig är nuvarande kompetens 

hos merparten av uppdragstagarna. 

 1. Återinför fornminnesinventeringen 2. Avsätt medel för 

inventeringsprojekt med senior och junior 3. Subventionera KML-

utredningar med senior och junior 4. Expertgrupp bland 

utförarna med RAÄ som samordnare 5. Ställ krav i föreskrifter 6. 

Utbildning 

 Jag tror att det är viktigt att RAÄ förstår att arkeologiska 

utredningar är något annat än den tidigare 

fornminnesinventeringen. Utredningen tar ju upp möliga 

fornlämningar och är ett utomordentligt redskap att upptäcka 

nya typer av fornlämningar som inte kommer fram genom 
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fornminnesinventering. Utpräglade fornminnesinventerare lider 

av en backlash och tenderar till att vara mer restriktiva i fråga om 

att ta upp möjliga boplatslägen eller andra möjliga 

fornlämningar. En arkeologisk utredning är ett verktyg för att ta 

reda på vad som finns och har hänt på en plats. Man kan t.ex. 

utredningsgräva efter gravar utan överbyggnad.  Utifrån 

ovanstående resonemang så är det viktigt att fundera på om man 

vill utbilda för arkeologiska utredningar eller 

fornminnesinventering. För arkeologiska utredningar och 

fornminnesinventering är det viktigt att kunna läsa och tolka 

landskap och att förstå de kulturhistoriska processer som präglar 

och lämnat spår i ett aktuellt landskap. För den arkeologiska 

utredningen är det dessutom viktigt att kunna gräva och veta hur 

man bär sig åt för att hitta en stenåldersboplats, hur det funkar.  

Jag brukar tänka att både fornminnesinventering och 

arkeologiska utredningar handlar om att veta när man inte vet, 

att veta när man ska testa om något är möjligt, att våga testa 

friskt, att se den arkeologiska utredningen som en möjlighet att 

flytta fram positionerna. 

 De få som idag finns kvar (och integått i pension) kanske kan 

bistå i utbildningar framförallt i fält!. Möjligen kan man knyta 

utbildningen till universitetens kurser, men oftast saknas 

inventeringskompetens där med.   

 Tycker det gamla systemet var bra där inventeraren själv får 

presentera 30 fornlämningar och sedan granskas under två 

dagar. Då får inventeraren chans att visa sina kunskaper och att 

kunskaperna håller. En vanlig kurs där man vallas runt och tittar 
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på olika lämningar skulle aldrig vara tillräckligt. Inventeraren ska 

kunna "läsa landskapet". 

 Samarbeta med universitet så man kan ta med praktikanter på 

vissa uppdrag.  Befintlig personal bör följa med på inventeringar 

men detta är problematiskt då det inte finns pengar för det. 

Detta då de flesta uppdrag är på anbud där lägsta bud vinner. 

Därmed kan man inte riskera att ta in mer personal än 

nödvändigt. Samt att den personal som ska med måste då möta 

upp de kompetenskrav som är med i anbudet. 

 På något vis återuppta fornminnesinventeringen som behövs i 

stora delar av landet samt ha utbildningar och seminarier kring 

inventering då kompetensen är låg runt om i landet. 

 1) Utbildning på universiteten behöver förbättras markant. Idag 

utbildas arkeologer till... ja inte utbildas de till att klara av 

verkligheten i ett företag. De behöver kunna arbeta i uppdrag 

som handlar om fornlämningar, kulturmiljö m.m. Universiteten 

tror fortfarande att arkeologer gör små utgrävningar här och där 

åt gamla UV. Idag utför arkeologer kvalificerat utredningsarbete 

från dag 1. Först i lägre konsultnivå, sedan som specialister. 2) 

RAÄ behöver ta ansvar för nationell fornminnesinventering. Det 

behövs en ny nationell revideringsinventering. 3) RAÄ behöver 

centralt skapa utbildning i Fornreg, metodik osv. Företagen kan 

betala för utbildningarna eftersom de drar in pengar (jmfr med 

Trafikverkets egen skola). 

 Mer utbildning och praktik 

 Fler erbjudanden om utbildningar och support. 

 Hade varit bra ifall RAÄ ordnade med workshops mindre 

utbildningar inom detta område. 
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 Gör det till en obligatorisk del i arkeologiutbildningar. 

 Svår fråga då inventering kräver fälterfarenhet och det är det 

som i många fall saknas i början. Fältkurser för den nya oerfarna 

personal som ska använda systemet. 
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Bilaga 6. Sammanfattande jämförelse mellan 

enkätsvaren från länsstyrelserna och 

utförarna  

 

Block 1: Organisation 

Totalt svarade 19 av 21 länsstyrelser. Kronoberg och Dalarna valde att inte svara. 

Av utförarna svarade 46 av totalt 62 organisationer/företag. De som svarade 

grupperades i storleksordning. De som inte har svarat är företag eller 

organisationer storleksmässigt lika stora och jämt fördelade i antal som de som 

har svarat på enkäten, vilka utgör en representativ del av de totalt tillfrågade. 

 

Utifrån antal ärenden kopplade till 2 kap KML uppger länen ungefär ett totalt antal 

ärenden, på ca 12 850 ärenden per år. Detta motsvarar ca 167 ärenden per 

handläggare och år i snitt. För vissa län blir antalet ärenden beräknat på antalet 

handläggare betydligt högre och för vissa lägre. Spannet ligger mellan ca 50 

ärenden/handläggare som minst och ca 283 ärenden/handläggare och år som 

mest.  

Utförarna har angett att ungefärliga antalet uppdrag/ärende som de utfört på 

uppdrag av länsstyrelsen eller annan beställare till ca 2 135 st per år.  

I bägge summorna finns det mörkertal. Vissa län har inte räknat med antalet 

internremisser, så som detaljplaner, miljösamråd, vattenverksamhet, vindparker 

mm, vilket innebär att mängden ärenden är större totalt sätt än vad som 

presenteras här. Även hos utförarna finns det ett mörkertal, då två aktörer inte har 

uppgivit något antal. Detta beroende på att ärendena är egeninitierade och utförs i 

projektform som en del av ett pågående förvaltningsarbete. Vidare har inte 

granskning av tips från allmänheten räknats in hos alla. Detta har också flera av 

aktörerna kommenterat. 

 

Jämför man med länsstyrelsernas totala ärnedemängd med de uppdrag som 

aktörerna utför – där både länsstyrelseuppdrag och uppdrag från övriga 

uppdragsgivare angivits – så utgör mängden uppdrag utförda av aktörerna ca 16% 

av länsstyrelsernas ärendemängd. Detta ger en vag uppfattning av mängden 

internremmisser inom länsstyrelsekollektivet. Det finns en hel del 

osäkerhetsfaktorer i denna beräkning, varför man inte ska dra allt för långa växlar 

på detta resultat, men det ger ändå en antydan av andelen interna ärenden på 
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länsstyrelserna som inte syns i den statistik som länsstyrelserna har tagit fram, då 

flera av dessa internremisser inte går att säkerställa i länsstyrelsernas interna 

ärendestatistik och via Platina 

På fråga 1:5 som gäller hur många av ärendena som är kopplade till arkeologisk 

inventering anger länsstyrelserna att alla ärenden har en koppling till inventering – 

helt eller delvis. Utförarna har uppgett vilka av deras totala ärendemängd som är 

rena inventeringsuppdrag – helt eller delvis. 

Det samlade resultatet av svaren på denna fråga från Länsstyrelserna spretar 

därmed en hel del. Vissa län har uppget antalet specifika inventeringar, medan 

andra län har uppget deras totala ärendemängd kopplade till 2 kap KML. Spannet 

är mycket stort från 1,25% av total ärendemängd till 100% av den totala 

ärendemängden. Frågan bör på grund av frågans bristfälliga formulering utgå. 

Intressant att lyfta är dock svaret att samtliga ärenden har en koppling till 

arkeologisk inventering eller tidigare utförd arkeologisk inventering. 

Utförarnas svar håller mer samman. Utifrån deras svar kan man se att gruppen 

med 5-10 anställda utför flest inventeringsärenden totalt, medan 

inventeringsärende är den vanligaste uppdragskategorin hos gruppen med 1-4 

anställda. Även hos de övriga grupperna utgör inventeringsuppdragen en stor del 

– mellan ca 20% och 30% av deras uppdrag är inventeringsuppdrag. 

Block 2: Befintlig inventeringskompetens 

På frågan om det finns arkeologisk inventeringskompetens hos länsstyrelserna 

och hos utförarna svarade merparten ja. Två län och en av utförarna uppgav att 

de inte hade denna kompetens. Utföraren kommenterade detta med att de inte 

hade inventeringskompetens för alla fornlämningstyper. Mer alarmerande är att 

två länsstyrelser av de som svarat helt saknar kompetensen. Av dessa län är ett 

skogslän och ett är ett kustlän (Jämtland och Blekinge). 

Ser man över hela länsstyrelsekollektivet (av de som svarat på enkäten) så utgör 

snittet för handläggare med arkeologisk inventeringskompetens ca 60%. Detta ser 

ut som ett rätt bra snitt – men – spridningen är stor. Flera av de län med ett högt 

arkeologiskt tryck, län med stora infrastrukturförändringar eller där skogsindustrin 

har en stor verksamhet, där är andelen handläggare med arkeologisk 

inventeringskompetens lägst. Tio av de 19 län, som svarat på enkäten, har 2 eller 

färre handläggare med arkeologisk inventeringskompetens. Den totala mängden 

handläggare med arkeologisk inventeringskompetens på länsstyrelserna är 48 st. 

Inom utförargruppen har 147 personer arkeologisk inventeringskompetens. Mer 

parten av dessa är fördelade i grupperna med 1-4 och 5-10 anställda (36 och 55 

anställda). 
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Med tanke på länsstyrelsernas ärendemängd och ärendenas komplexitet med 

koppling till samhällsbyggnad och infrastruktur samt kulturarvets lagskydd, så 

utgör 48 handläggare på 19 län enbart 2,5 handläggare per län. Är detta en rimlig 

mängd? 

 

På frågan om utförarna har valt att avstå ärenden på grund av att inte den 

arkeologiska inventeringskompetensen varit tillräcklig, svarade 9 av 46 JA på 

denna fråga. Här framkom att visa ärenden hade de inte rätt kompetens för och 

vad som flera utförare vidare kommenterade var att länsstyrelsen ställde orimliga 

och omöjliga krav, varför de valde att inte lämna anbud. Spridningen mellan 

storleksgrupperna visar att alla grupper upplever att de blivit bortvalda under den 

senaste femårsperioden. Enbart gruppen med fler än 20 anställda har angett att 

de inte upplever att de blivit bortvalda. 

Länsstyrelserna fick en liknande fråga som löd om de valt undersökare speciellt 

för att de har en god arkeologisk inventeringskompetens. Där svarade samtliga 

länsstyrelser JA. Ärendena kunde skifta från utredningar, granskningar till 

kompletteringar efter frivilliga utredningar, där kompetensen saknats tidigare. 

 

Block 3: Behov 

Länsstyrelserna fick en fråga om de efterfrågar arkeologisk 

inventeringskompetens i förfrågningsunderlagen. Utförarna fick motsvarande fråga 

om deras uppdragsgivare efterfrågar arkeologisk inventeringskompetens. 

Länsstyrelserna svarade 57% (11 av 19 län) att de efterfrågade detta. Av utförarna 

svarade 78% (36 av 46 utförare) att deras uppdragsgivare efterfrågade denna 

kompetens. Här var det framför allt företag i storleksgrupperna 1-4 anställda och 

5-10 anställda som svarade ja på frågan. 

Bland länens kommentarer framkom att det gäller specifikt 

inventeringsuppdrag/utredningar och att de vänder sig till företag där aktuell 

kompetensen är känd sedan tidigare, eller så väljer de utförare som angett att de 

har denna kompetens. 

Utförarna kommenterade att länsstyrelsen ställer krav på platsledarkompetens 

eller motsvarande. Ofta gäller det ärenden som går genom direktval.  

Vidare frågade vi om länsstyrelserna/utförarna upplever en brist i fråga om 

arkeologisk inventeringskompetens hos sin motpart. Tyvärr var svarsalternativen 

inte likadan hos de två. Länen skulle svara Sällan, Ibland eller Ofta och utförarna 

Ja, Nej eller Ibland.  
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53% av länsstyrelserna upplever att det förekommer en brist hos undersökarna i 

fråga om arkeologisk inventeringskompetens. 43% av utförarna upplever samma 

brist. 39% av utförarna upplever att det är en brist i kompetensen hos 

länsstyrelsen. Om vi tolkar länsstyrelsens svar ofta som ett ja, så är motsvarande 

procentsats 21% hos länsstyrelsen. 

Om man räknar samman de negativa svaren JA och IBLAND utgör dessa svar 

60% av svaren (38 st av 46 st). Gör man en jämförelse med hur länsstyrelserna 

svarade på samma fråga (OBS, frågan ställdes likadant, men svarsalternativen 

var tyvärr något annorlunda. Istället för Ja, Nej och Ibland, var frågan till 

länsstyrelserna Sällan, Ibland och Ofta) så är det ca 73% av länsstyrelserna som 

upplever en brist hos undersökarna ibland eller ofta när länsstyrelsen ska fördela 

uppdrag. Vad som är av intresse är att såväl organisationerna/företagen och 

länsstyrelserna upplever en brist i den arkeologiska inventeringskompetensen. 

Grafiskt ser svaren ut så här om vi sammanfogar dessa  

 

 

Länsstyrelsen fick även en fråga om de brukar efterfråga arkeologisk 

inventeringskompetens vid nyrekrytering och där svarade 74% av länen att de inte 

efterfrågar detta. Som kommentar nämner flera av länen de inte rekryterat på flera 

år och de som har rekryterat uppger att det är svårt att hitta kompetensen och 

knappt någon mening med att försöka. 

 

Utförarna fick frågan om de upplever det svårt att hitta personal med arkeologisk 

inventeringskompetens vid nyrekrytering och 78% upplever detta. Tyvärr var 

svarsalternativen inte de samma som i enkäten riktad till länsstyrelserna. De hade 

tre olika svarsalternativ; Ja, Nej och Vet inte. Svaren är därför omöjliga att jämföra 

med varandra. Här har länen svarat att, ja det är svårt (6 st), Nej det är inte svårt 

(1st) och vet ej har 12 län svarat. Dock framkommer en viss tvekan i 
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kommentarerna hos utförarna, där det framkommer att en viss «jag vet inte-

känsla» finns, framför allt hos de som inte har nyrekryterat nyligen.  

Vad man dock tydligt kan se i resultatet av denna fråga är att utförarna söker aktivt 

efter kompetensen och finner det svårt att hitta personal, medan länen vet inte, då 

de inte har efterfrågat kompetensen, eller inte har rekryterat personal och därför 

inte vet om den finns tillgänglig. 

Båda grupperna är rörande överens om att behovet av arkeologisk 

inventeringskompetens kommer att öka i och med implementeringen av Fornreg. 

Totalt 64% av utredarna tror detta och hela 78% av länsstyrelserna. 

På frågan om de upplever att kompetensförsörjningen i fråga om arkeologisk 

inventering behöver utvecklas, så svarar samtliga länsstyrelser Ja. Av utförarna 

svarade 91% ja på frågan  

Av kommentarerna framkom att utbildningsbehovet är stort och i dagsläget är 

möjligheten till utbildning i det närmaste obefintlig. Att återväxten av inventerare är 

bristfällig poängteras av både utförare och länsstyrelse. Enhetlighet efterfrågas 

och att kvaliteten av inventeringar som utförs/registreras i Fornreg är bristfälliga 

och att det är viktigt att kvaliteten i Fornreg upprätthålls. Även rättsosäkerhet för 

exploatör och allmänhet redovisas. Länen lyfter även att stora delar av landet 

fortfarande inte är förstagångsinventerat och att även revideringsinventeringen 

saknas i områden med exploateringstryck. 

Block 4: Förslag 

Vi frågade slutligen om utförare/länsstyrelse har förslag på hur 

kompetensförsörjningen inom arkeologisk inventering kan säkras och utvecklas.  

Av de samlade svaren framgår att samtliga länsstyrelser vill att det ska bedrivas 

någon form av utbildning. 11 län vill att Riksantikvarieämbetet på något vis ska 

vara mer eller mindre involverad i eller ha ansvar för utbildningen. 4 län nämner 

specifikt att utbildningen ska genomföras via universitetens omsorg eller att det 

även ska ingå i grundutbildningen i arkeologi. 3 län anser att den gamla 

fornminnesinventeringen ska återupptas. Flera nämner även att utbildningen 

behöver en omfattande fältdel för att kunna sprida kunskap om olika regioners 

särart och komplexitet, samt en möjlighet att kunna träffas och diskutera 

bedömningar och gällande praxis. 

i stort sätt alla utförare vill att det ska bedrivas någon form av utbildning. 10 av de 

46 utförarna poängterar att kurser/utbildningar i fält bör hållas. 7 tar upp att en 

nationell fornminnesinventering bör återinföras. Att delar av landet fortfarande inte 

är förstagångsinventerat lyfts särskilt. Att Riksantikvarieämbetet på något vis ska 

vara mer eller mindre involverad i eller ha ansvar för utbildningen nämns av flera 
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utförare. Att nationell utbildning är viktig kommenteras. En av de 46 utförarna 

nämner specifikt att inventering bör ingå i universitetens utbildningar. Samtidigt 

kritiseras universitetens utbildning av arkeologer, då utbildningsnivån inte uppfyller 

den arkeologiska verkligheten. Även synpunkter att arkeologisk utredning kräver 

mer kompetens än att bara utföra rena inventeringsuppdrag – inventerare med 

grävvana efterfrågas. Flera utförare tar upp att utbildning av inventerare inte görs i 

en handvändning, utan kräver tid. Även utbildning genom någon form av 

mentorskap tas upp av flera. Ett av företagens lämnade kommentar sammanfattar 

det hela på ett bra sätt ”Mycket kunskap har gått förlorat i och med att 

fornminnesinventeringen lades ned.  Att bygga upp den kompetensen igen tar för 

lång tid. Det är framför att fältarbetet och bedömningarna som det bör satsas på”. 

En viss uppgivenhet uppfattas bland många av de olika kommentarerna. 
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Bilaga 7. Sammanställning av svar från 

universitet och högskola 
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