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Sammanfattning 

Förstudien syftar att utreda förutsättningarna för ett hållbart system för 

kompetensöverföring inom arkeologisk inventering liksom hur detta skulle kunna se 

ut och driftsättas. Förutsättningarna finns men utmaningarna är komplexa. I 

rapporten lämnas förslag på olika aktiviteter och projekt för fortsatt arbete. 

1. Projektinformation 

1.1. Bakgrund 

Riksantikvarieämbetet bedrev från 1938 och ett 60-tal år framöver landsomfattande 

fornminnesinventering. Denna följde den ekonomiska kartans utgivning och syftet 

var att redovisa förekomsten av fornlämningar. Arbetet pågick fram till början av 

2000-talet varefter fornminnesinventering främst kom att bedrivas på regional nivå 

genom länsstyrelsernas försorg, vilket redan hade påbörjats under 1990-talet.  

 

När Riksantikvarieämbetet avslutade fornminnesinventeringen fanns en väl 

upparbetad rutin för hur inventerare utbildades inom myndigheten. För att arbeta 

som inventerare vid fornminnesinventeringen behövde arkeologerna utbildning för 

att kunna arbeta helt självständigt. Fornminnesinventeringen medförde att det 

byggdes upp en särskild kompetens att hitta, identifiera och beskriva fornlämningar 

liksom ett system för kompetensöverföring som innebar att fornlämningskunskapen 

kvalitetssäkrades och successivt fördes över till nya generationer 

fornminnesinventerare. 

 

När fornminnesinventeringen lades ner resulterade detta i ett vakuum beträffande 

utbildning för inventerare. Det fanns ingen självklar aktör som kunde ta efter där 

Riksantikvarieämbetet tidigare verkat. Någon överföring till annan organisation 

gjordes inte heller, vilket resulterat att det idag finns en frustration bland flera 

aktörer på området. Detta har tagits upp i samband med utvärderingen av 

kvalitetssäkringsarbetet av Skog och historia (Governo 2017, Dnr 00988-2009). 

Utvärderingen visar att Riksantikvarieämbetets förändrade roll inte fullt ut fått 

genomslag bland aktörer inom fornminnesinventeringen och att det kan finnas 

behov av att tydliggöra ett antal olika aspekter på fornminnesinventeringens roll 
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och betydelse i framtiden. Riksantikvarieämbetet borde, enligt Governo, tydliggöra 

och kommunicera följande: 

Vad Riksantikvarieämbets roll innebär i dagens situation med ett genomgående 

decentraliserat ansvar för genomförandet av kulturmiljövården. 

Hur det framtida behovet av särskild inventeringskompetens ser ut. 

Hur kompetens att genomföra inventering och registrering i Kulturmiljöregistret ska 

säkerställas i framtiden. 

Föreliggande förstudie avser att behandla punkterna två och tre och då med fokus 

på hur behovet av arkeologisk inventeringskompetens ser ut och hur denna 

kompetens kan säkerställas i framtiden. 

 

Begreppskommentar: Termen fornminnesinventering är tämligen starkt associerad 

med den inventering som gjordes för den ekonomiska kartans utgivning vilken 

skedde under särskilda premisser. För att frigöra inventeringsbegreppet från den 

associationen kommer i texten nedan en mer neutral term, arkeologisk inventering, 

att nyttjas för att beskriva metoden att hitta, identifiera och beskriva fornlämningar. 

1.2 Projektmål 

Målet med förstudien är att klarlägga förutsättningarna för att skapa ett hållbart 

system för kompetensförsörjning av kunskaper och färdigheter inom arkeologisk 

inventering. 

1.3 Syfte 

Syftet är att utreda förutsättningarna för ett hållbart system för 

kompetensförsörjning inom arkeologisk inventering liksom hur detta skulle kunna 

se ut och driftsättas. I arbetet har ingått att närmare analysera  

- befintliga och bedömning av kommande behov av arkeologisk 

inventeringskompetens,  

- förekomst av utbildning i arkeologisk inventeringskunskap hos universitet och 

högskolor, 

- aktörernas roller och ansvar, 

- Riksantikvarieämbetets möjliga framtida roll.  

- Förslag på fortsatta projekt 
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1.4 Förväntade effekter 

Förstudien förväntas leverera förslag på fortsatta projekt för att åstadkomma ett 

hållbart kompetensförsörjningssystem. 

1.5 Genomförande 

Arbetet med förstudien av HAIK har bedrivits i en intern projektgrupp på 

Riksantikvarieämbetet. 

1.6 Metod 

Enkätundersökning. Analys av behovet har skett genom riktad webbaserad 

enkätundersökning till berörda aktörer (se bilagor) samt uppföljande telefon- och 

mailkontakter. 

Dokumentstudier. Utredning av roller och ansvar har skett genom dokumentstudier 

av gällande styrinstrument och författningar. 

Gruppdiskussion. Slutsatser och idéförslag har tagits fram i gemensamma analyser 

och diskussioner i projektgruppen. 

2. Problembeskrivning 

Fornlämningar är skyddade enligt lag och är en viktig resurs i arbetet med att nå 

målen för det statliga kulturmiljöarbetet. Fornlämningar hittas vanligen genom 

systematisk terrängrekognoscering och granskning av fornlämningar i fält, 

arkeologisk inventering.  

 

Arkeologisk inventering som metod nyttjas idag i en rad olika sammanhang. Det 

kan röra sig om inventeringar beställda av länsstyrelsen i syfte att komplettera eller 

stärka det allmänna kunskapsunderlaget om fornlämningar i områden för vilka 

sådant behov finns. Det kan även handla om arkeologiska inventeringar och 

analyser som görs inom ramen för olika miljöbedömningar och 

planeringsprocesser Flest arkeologiska inventeringar sker i form av arkeologiska 

utredningar enligt 2 kap 11§ KML vilka görs efter beslut av länsstyrelsen för att 

fastställa om någon fornlämning berörs av ett planerade arbetsföretag.   
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Att hitta fornlämningar är svårt och det krävs en särskild kompetens för att kunna 

hitta och bedöma fornlämningar. Det tar lång tid att bygga upp en sådan 

kompetens. Idag saknas dock ett system för systematisk kunskapsuppbyggnad 

och kvalitetssäkring av denna kompetens för arkeologisk inventering.  Flera av de 

större arkeologiföretagen har en tillräckligt stor volym på sin verksamhet för att 

kompetensen kan byggas upp internt och överföras från mer erfarna till mindre 

erfarna anställda (bilaga 3). Många företag är emellertid små och saknar den 

volym som ger den möjligheten. Kompetensen där är bunden till enskilda individer.  

Arbete behövs därför för att skapa ett hållbart system för kompetensförsörjning 

inom arkeologisk inventering för att säkra kvaliteten in i framtiden. I nuläget är det 

dock inte klart vilka olika aktörer som kan bidra till processen, hur de kan bidra eller 

hur ansvarsförhållandena ser ut. 

3. Arkeologisk inventering – kort 
historisk bakgrund  

Kompetensen för arkeologisk inventering i modern mening byggdes upp genom 

den fornminnesinventering i Riksantikvarieämbetets regi som startade 1938 sedan 

riksdagen hade beslutat att alla kända fornlämningar ovan mark skulle registreras 

och utmärkas på den ekonomiska kartan. Under den så kallade 

förstagångsinventeringen som pågick fram till 1977 registrerades främst lämningar 

som man hänförde till förhistorisk tid och medeltid. Genom den därpå följande 

revideringsinventeringen som pågick 1974–2003 kom antalet kända fornlämningar 

att öka avsevärt. Synen på vad som kunde betraktas som fornlämning och vad 

som skulle registreras i fornminnesregistret kom att vidgas, inte minst kom många 

kategorier kulturhistoriska lämningar från nyare tid att nu betraktas som 

fornlämningar.  

Fornminnesinventeringen utgjordes av ca ett dussin fast anställd personal som 

fungerade som platsledare i fält och bortåt hundratalet säsongsanställda inklusive 

ett par tiotal praktikanter. Systemet innebar att en erfaren platsledare kontinuerligt 

granskade och diskuterade den enskilde inventerarens arbete tillsammans med 

denne i fält. Därvid skedde en kunskapsuppbyggnad, kompetensöverföring och 

kvalitetssäkring.   

 Länsantikvariereformen 1976 innebar att beslut över fornlämningar flyttades från 

Riksantikvarieämbetet till länsstyrelsen, men ansvaret för kunskapsunderlaget om 

fornlämningar inklusive antikvariska bedömningar i form av fornminnesregistret 
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kom även i fortsättningen att ligga på Riksantikvarieämbetet. Fram till 1996 var 

fornminnesinventeringen helt i Riksantikvarieämbetets regi och från 1997 började 

en regionalisering av verksamheten. Syftet var att sprida och decentralisera 

inventeringskompetensen. Detta innebar att medel från Riksantikvarieämbetet 

lades ut på olika institutioner i landet, samtidigt som ett antal anställda på 

Riksantikvarieämbetet fortsatte att arbeta med fornminnesinventering fram till 

2003. År 1997 blev ett övergångsår då man inte riktigt hade kommit överens om 

vilka institutioner som skulle ansvara för vad. Riksantikvarieämbetets 

fornminnesinventering fortsatte i mycket begränsad skala med några få platsledare 

i fält från mitten av 1990-talet fram till och med 2003. Flera f.d. platsledare övergick 

från fältarbete till andra handläggartjänster inom Riksantikvarieämbetet. Tanken i 

slutet av 1990-talet på att regionalisera fornminnesinventeringen gjorde att såväl 

länsstyrelser som länsmuseer och andra regionala institutioner kom att anställa 

fornminnesinventerare under några år. Resultatet blev dock varierande och 

fullföljdes i många fall inte även om det fanns exempel på länsmuseer som kom att 

knyta kompetens på fornminnesinventering till sig.  

 

År 1979 kompletterades skogsvårdslagen (1979:429) med bestämmelser om att 

hänsyn vid skogsbruk behöver tas till inte bara till fornlämningar utan även till 

övriga kulturhistoriska lämningar. Detta ledde fram till att projektet Skog och 

Historia initierades och kom att bedrivas åren 1995–2007 av Skogsstyrelsen i 

samarbete med Riksantikvarieämbetet och Arbetsmarknadsverket. Projektet 

syftade till att kartlägga förekomsten av övriga kulturhistoriska lämningar. Men det 

var även ett arbetsmarknadsprojekt vilket innebar att arbetslösa snabbutbildades 

för ändamålet. Det fanns arkeologer kopplade till projektet. Fler objekt 

registrerades dock än vad som antikvariskt löpande kunde granskas. Därför 

genomförde Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen under fem års tid, 2012-

2016, projektet Skog och historia kvalitetssäkring i tretton län. När Skog och 

historia-projektet lades ner fanns det 140 000 registreringar kvar med osäker 

kvalitet. Kvalitetssäkringsprojektet ledde till att ca 37 000 av de återstående 

registreringarna kunde granskas och kvalitetssäkras. Arbetet bedrevs länsvis med 

personal från Skogsstyrelsen, länsstyrelserna, länsmuseerna och privata 

konsultfirmor. I dag har Skogsstyrelsen tiotalet arkeologer med 

inventeringskompetens som bedriver fältarbete avseende kvalitetsgranskning samt 

uppföljning av skogsbrukets hänsynstagande till forn- och kulturlämningar 

(Hänsynsuppföljning Kulturmiljö). Skogsstyrelsen bedriver fortsatt kvalitetssäkring 

av Skog och Historia fram till och med 2021 då behovet bedöms vara täckt. 
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Allt sedan 1985 har ett löpande arbete pågått vid Riksantikvarieämbetet för att 

digitalisera informationen ur fornminnesregistret. Sedan december 2005 har hela 

det analoga fornminnesregistret ersatts av ett digitalt informationssystem för 

fornminnen (FMIS). I dagens läge, 2020, har ett kraftigt omarbetat 

informationssystem (Kulturmiljöregistret, KMR) tagits i drift. Även processen för 

registrering har förändrats. Till skillnad från tidigare görs idag registreringen i KMR 

av aktörerna, dvs utförarna och länsstyrelserna, och inte av Riksantikvarieämbetet.  

4. Arkeologisk inventering idag 

4.1 Sammanhang där arkeologisk inventering 
nyttjas 

 

Antalet planeringsprocesser som kräver kulturhistorisk information har ökat sedan 

fornminnesinventeringen inleddes och formades. Detta är resultatet av förändringar 

i olika författningar som hanterar miljön genom åren. Skogsvårdslagen (1979:429) 

kompletterades 1979 med bestämmelser om att hänsyn vid skogsbruk behöver tas 

till inte bara till fornlämningar utan även till övriga kulturhistoriska lämningar. Detta 

ledde, som ovan beskrivits, fram till att projektet Skog och historia drogs igång 

liksom till ett löpande inflöde av tips till länsstyrelserna och Skogsstyrelsen om 

kulturhistoriska lämningar i skogsmarken, tips som successivt granskas i fält. 

 

Kulturmiljölagen (1988:950) tillkom år 1988. Med den följde bestämmelser om att 

arkeologiska utredningar kan göras inför planerade exploateringsföretag, som 

exempelvis vägbyggen, för att fastställa om hittills okända fornlämningar berörs. 

Sådana görs också regelmässigt. Utredningsinstrumentet ger länsstyrelsen tillgång 

till ett beslutsunderlag med högre upplösningsgrad på fornlämningsbilden än vad 

den tidigare fornminnesinventeringen över det aktuella området kan ge. 

Utredningsinstrumentet kräver därmed också en delvis annan inventeringsmetodik. 

Förekomsten av till exempel dolda fornlämningar under markytan är svår att 

fastställa med enbart okulära metoder. Istället behöver man ta hjälp av provstick, 

maskinavbaning eller andra metoder. 
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Tillkomsten av Miljöbalken (1998:808) innebar krav på att 

miljökonsekvensbeskrivningar och miljöbedömningar behöver göras inför beslut 

om större projekt i landskapet. Detta innebär också att kunskapsunderlag nu kom 

att behövas för konsekvensbedömningar på inte enbart fornlämningsnivå utan för 

hela kulturmiljön, dvs på hela det av människan påverkade landskapet, vilket i sin 

tur kräver ett bredare fokus vid den arkeologiska inventeringen i landskapet än vid 

en traditionell fornminnesinventering. 

 

Kulturhistorisk information genereras och används idag sålunda i fler processer än 

tidigare. Innehållet i, och karaktären på, de kulturhistoriska underlagen som behövs 

i de olika processerna skiljer sig också något åt beroende på vilket ändamålet för 

processen är. I samtliga fall krävs dock i princip alltid arkeologiska inventeringar. 

Arkeologisk inventeringskompetens är sålunda viktig i en rad olika sammanhang i 

samhällsbyggnadsprocessen. 

4.2. Marknaden för arkeologisk inventering  

 

Av enkätundersökningen framgår att det årligen utförs 600-700 uppdrag där 

arkeologisk inventering ingår (bilaga 3). Av dessa utgörs drygt 300-400 uppdrag av 

arkeologisk utredning enligt 2 kap 11§ KML (Statistik ur ASK år 2019). Några av 

organisationerna är smalt inriktade. Det har skett en specialisering av 

inventeringskompetensen under åren. Det finns idag utförare som är 

specialiserade på inventering av exempelvis stenåldersboplatser, hällristningar 

eller andra typer av lämningar. Verksamma på området är ett 50-tal organisationer 

som utför arkeologiska inventeringar och som årligen sysselsätter sammanlagt 140 

- 150 personer i fält. Organisationerna är huvudsakligen små. Nära hälften av dem 

utgörs av organisationer med mindre än fem anställda. Endast 17% har fler än tio 

anställda varav två med över 20 anställda (se bilaga 1 och 3). 

Organisationsformerna varierar från enskilda firmor och aktiebolag till 

kommunala/regionala offentliga institutioner och myndigheter.  

 

Flest inventeringsuppdrag utförs av organisationer med 5-10 anställda, men i 

gruppen med 1-4 anställda utgör arkeologisk inventering störst del av uppdragen. 

Totalt utgörs ca 20-30 % av utförarnas uppdrag av arkeologisk inventering (bilaga 

5). 
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4.3. Roller och ansvar 

Nedan görs en genomgång av de olika aktörernas formella roller och ansvar inom 

området. 

4.3.1 Riksantikvarieämbetet 

Riksantikvarieämbetet är centralmyndighet på kulturmiljöområdet. Myndighetens 

ansvar specificeras i förordning (2014:1585) med instruktion för 

Riksantikvarieämbetet, kulturmiljöförordning (1988:1188) (KMF) samt i årliga 

regleringsbrev.  

 

Enligt instruktionen ska myndigheten förvalta nationella databaser för 

kulturhistorisk information och enligt KMF underrätta lantmäterimyndigheten om 

sådana fornlämningar som kan antas ännu inte vara införda i fastighetsregistrets 

allmänna del. Riksantikvarieämbetet har enligt förordning (2010:1770) om 

geografisk miljöinformation informationsansvar för fornlämningar, byggnadsminnen 

och kyrkliga kulturminnen enligt kulturmiljölagen (1988:950), (KML). Detta innebär 

att RAÄ har ett ansvar för att föra ett register över bland annat landets 

fornlämningar, Kulturmiljöregistret (KMR). RAÄ har enligt kulturmiljöförordningen 

rätt att meddela föreskrifter om verkställigheten av 2 kap. kulturmiljölagen 

(1988:950) (KML) vilket innebär att myndigheten har vägledningsansvar för 

tillämpningen av fornlämningsbegreppet. Förutom en vägledning på området finns 

även en lämningstypslista vilken är lista med olika typer av lämningar och 

rekommendationer till bedömning av antikvarisk status. 

4.3.2 Länsstyrelserna 

Länsstyrelsen har ansvar för det statliga kulturmiljöarbetet i länet (KML). Det är 

länsstyrelsen som ger tillstånd till att ta bort eller rubba fornlämningar samt avgör 

villkoren för verksamhet som utförs i fornlämningens omedelbara närhet. 

Länsstyrelsen kan enligt KML också förklara en lämning som fornlämning om det 

finns särskilda skäl med hänsyn till dess kulturhistoriska värde.  

4.3.3 Skogsstyrelsen 

Skogsstyrelsen är förvaltningsmyndighet för frågor om skogsbruket och har till 

uppgift att verka för att landets skogar sköts på ett sådant sätt att de skogspolitiska 

mål som beslutats av riksdagen kan uppnås (förordning (2009:1393) med 
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instruktion för Skogsstyrelsen) Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. 

Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet för skogsvårdslagen. Myndigheten får 

meddela föreskrifter så att hänsyn tas till kulturmiljön vid skötseln av skogen. 

[skogsvårdslag (1979:429)]. Myndigheten ska också verka för att det 

generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har 

fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. 

Preciseringen vad gäller kulturmiljön i miljömålet Levande skogar lyder: ”natur- och 

kulturmiljövärden i skogen är bevarade och förutsättningarna för fortsatt bevarande 

och utveckling av värdena finns”. (http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-

skogar/preciseringar-av-levande-skogar/). Myndigheten har sedan 

inventeringsprojektet Skog och historia (1995-2007) en databas över inventerade 

objekt vilka successivt kvalitetssäkras, dvs granskas i fält. Arbetet med materialet 

från Skog och historia beräknas pågå till 2021 (muntl. Cecilia Ulfhielm, 

Skogsstyrelsen). Granskade lämningar som bedöms vara kulturhistoriska 

lämningar eller fornlämningar förs successivt över till Riksantikvarieämbetets 

kulturmiljöregister (KMR). Databasen till Skog och historia används även som 

register över inkomna tips vilka även de löpande granskas. 

4.3.4 Högskolorna 

I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället 

och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid 

högskolan kommer till nytta, högskolelag (1992:1434). 

4.3.5 Arkeologiska utförare 

De arkeologiska utförarna har givetvis inget formellt ansvar men behöver se till att 

de har rätt kompetens för de uppdrag de avser att utföra och att de är behöriga att 

registrera påträffade lämningar i Kulturmiljöregistret. 

4.3.6 Resultat 

Riksantikvarieämbetet har tillsammans med länsstyrelserna ett särskilt ansvar för 

kulturmiljöarbetet. Länsstyrelserna samordnar det statliga kulturmiljöarbetet i 

regionerna. Vad gäller den arkeologiska inventeringskompetensen har som 

framgår av genomgången ovan ingen av de angivna myndigheterna någon uttalad 

formell skyldighet att tillhandahålla den. Regeringen klargör dock i propositionen 

Kulturarvspolitik (prop. 2016/17:116) att ett flertal myndigheter har delansvar för 
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kulturmiljöarbetet. Det moderna kulturmiljöarbetet är uttalat tvärsektoriellt där 

ansvaret delas av flera myndigheter. Riksantikvarieämbetet kan dock ändå sägas 

ha ett ansvar för hur det gamla systemet och de kompetenser som var en frukt av 

detta kan föras in i en ny tid och vara en del i kunskapsuppbyggnaden beträffande 

arkeologisk inventering (Kvalitetssäkring av resultatet av inventeringarna inom 

Skog & historia, Dnr 00988-2009). 

5. Definition av Arkeologisk 
inventeringskompetens 

Metoden för inventering efter fornlämningar idag skiljer sig något från hur den var 

tidigare. Vid sidan av det ökade antalet plan-/miljöbedömningprocesser, vilka ofta 

kräver processanpassad kulturhistorisk information, har den tekniska och digitala 

utvecklingen också inneburit stora förändringar som påverkar möjligheterna att 

såväl planera som genomföra inventeringen av fornlämningar. För att tydliggöra 

uppdraget utåt arbetade projektgruppen inom HAIK fram följande definition av vad 

som avses med arkeologisk inventeringskompetens. Vi har som sagt valt termen 

arkeologisk inventeringskompetens för att skilja den från termen 

fornminnesinventeringskompetens som speglar det äldre behovet som 

Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering var ett svar på, vilket var att 

inventera för den ekonomiska kartans utgivning. 

 

Kompetens (att 

utföra) 

Kunskapsbehov (att veta) 

  Hitta och 

identifiera 

Vetskap om arkeologi, om lämningar och historiska perioder. 

Veta hur landskapet är uppbyggt och förändras.  

Kunskap om olika inventeringsmetoder och att använda rätt metod 

vid rätt tillfälle.  

Hålla koll på utveckling av prospekteringsmetoder 

Kunskap om praxis som är knutet till RAÄ:s nomenklatur vad 

gäller antikvarisk bedömning. 

Kunskap om lagstiftning och bakomliggande regelverk. 
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Beskriva Att veta dels hur kulturmiljöregistret är uppbyggt och hur processen 

för dataflöden in i det går till, dels veta regelverk för beskrivning 

och registrering.  

Särskild kunskap om RAÄ:s nomenklatur som klargör hur en 

lämning beskrivs (lämningstyplistan).  

 

Avgränsa Vetskap om arkeologi, om lämningar och historiska perioder.  

Veta hur landskapet är uppbyggt och förändras.  

Kännedom om utgrävningsresultat av liknande lämningar. 

 

 

6. Behovsanalys 

Analysen av behovet av inventeringskompetens har gjorts i form av en enkät riktad 

till länsstyrelserna och de arkeologiska utförarna (bilaga 1-5). Avgränsningen av 

den sistnämnda gruppen (totalt 62 st) baserades på de som deltagit i de 

utbildningar som Riksantikvarieämbetet arrangerat under 2018 och våren 2019 

med anledning av införandet av registreringsverktyget Fornreg och en ny 

arkeologisk process. Totalt svarade 19 länsstyrelser och 46 arkeologiska utförare. 

Den sistnämnda kategorin bestod av museer, företag i olika bolagsformer och en 

myndighet. Frågorna, som i vissa fall var olika formulerade beroende på vilka 

mottagarna var, rörde i fyra block: 1) Organisation, 2) Befintlig 

inventeringskomptens, 3) Behov och 4) Förslag (se Bilaga 2-5).  

6.1 Aktörer 

I förstudien används begreppet ”aktör” som ett samlingsnamn på organisationer 

vilka antingen utbildar arkeologer, yrkesmässigt bedriver arkeologisk inventering 

och/eller hanterar resultaten av en arkeologisk inventering i sin verksamhet En 

aktör kan vara ett universitet, museum, företag eller myndighet.  

Utöver dessa finns ytterligare aktörer som aktivt arbetar i landskapet och av vilka 

flera kan stöta på och identifiera även icke registrerade fornlämningar. Hit hör 

exempelvis planerare i skogsbruket. Denna grupp har ej omfattats av 

behovsanalysen men är en viktig avnämare av inventeringsresultaten och 

emellanåt även en intressant leverantör av fornlämningsinformation. Gruppen 
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omfattas ej av denna analys men är intressant i den fortsatta diskussionen om 

kompetensförsörjning inom området. 

6.2 Enkätsvar 

I enkäten till länsstyrelserna ombads kulturmiljöfunktionerna hos respektive 

länsstyrelse svara samlat. Totalt inkom 19 svar. På enkäten till de 62 tillfrågade 

utförarorganisationer svarade 46. Organisationerna var av skiftande storlek, från 

en person till över tjugo anställda.  

För den fullständiga sammanställningen av enkätsvaren, se bilaga 3-6.  

Vid bearbetningen noterades speciellt följande: 

 

Fråga 2:6 Har ni (länsstyrelserna) under 

den senaste femårsperioden valt bort 

undersökare på grund av att ni bedömt att 

de saknat tillräcklig arkeologisk 

inventeringskompetens? 

 

 

 

 

 

Svar: 13 av 19 länsstyrelser har under den senaste 5-årsperioden valt bort 

undersökare på grund av att de bedöms sakna tillräcklig arkeologisk 

inventeringskompetens. 

  

 

 

Fråga 3:4 Upplever ni (länsstyrelserna) att det 

är svårt att hitta personer med arkeologisk 

inventeringskompetens när ni ska rekrytera 

personal? 

 

 

Ja Nej

Ja Nej Vet ej
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Svar: 6 av 19 länsstyrelser upplever att det är svårt att hitta personer med 

arkeologisk inventeringskompetens vid rekrytering av personal till sin egen 

myndighet.  

 

Totalt finns 48 handläggare med inventeringskompetens på 

länsstyrelserna. 

Två län saknar helt handläggare med arkeologisk inventeringskompetens.  

Länsstyrelserna har i många fall inte sökt aktivt efter sådan kompetens vid 

rekrytering varför man inte vet om det är svårt att 

  

Fråga 3:4 Upplever ni (utförare) att 

det är svårt att hitta personer med 

arkeologisk inventeringskompetens 

när ni ska rekrytera personal? 

 

 

 

 

Svar: 35 av utförarna upplever att det är svårt att hitta personer med 

inventeringskompetens vid rekrytering av personal. 

Hos aktörerna finns 147 personer med inventeringskompetens. 

Utförarna upplever att det är svårt att rekrytera personer med 

inventeringskomptens.  

” Utförare: 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”. 

«Utförare: I dagsläget finns kompetensen, men den kommer snart att försvinna 

p.g.a pensionsavgångar». 

JA NEJ
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Fråga 3:5 Tror ni (länsstyrelser) att 

behovet av arkeologisk 

inventeringskompetens kommer att 

förändras i och med 

implementeringen av Fornreg? 

 

 

 

Svar: 14 län bedömer att behovet kommer att öka. Övriga att det blir oförändrat. 

 

 

Fråga 3:5 Tror ni (utförare) att 

behovet av arkeologisk 

inventeringskompetens kommer att 

förändras i och med 

implementeringen av Fornreg? 

 

 

 

 

 

Svar: 29 av utförarna tror att behovet av arkeologisk inventeringskompetens 

kommer att öka i och med den nya processen för att registrera i 

Kulturmiljöregistret. 

En majoritet av såväl länsstyrelser som utförare tror att behovet av arkeologiska 

inventeringskomptens kommer att öka med implementeringen av Fornreg och den 

nya arkeologiska processen.  

 

Ökar Minskar Oförändrat

Det ökar Det minskar Det är oförändrat
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Fråga 3:6 Upplever ni (utförare) att 

kompetensförsörjningen i fråga om 

arkeologisk inventering behöver utvecklas?  

 

 

 

 

 

 

 

Svar Över 90% av utförarna upplever 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. 

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

kompetens som Länsstyrelsen efterfrågar. 

 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 

 

 

 

 

 

Fråga 3:6 Upplever ni (länsstyrelsen) 

att kompetensförsörjningen i fråga om 

arkeologisk inventering behöver 

utvecklas?   

 

 

 

 

JA NEJ Ingen uppfattning

Ja Nej Har ingen uppfattning
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 Svar: samtliga länsstyrelser anser att kompetensförsörjningen behöver 

utvecklas. 

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

kunna klassificera antikvarisk status korrekt. 

 Länsstyrelsen anser att kompetensförsörjningen i dagsläget är obefintlig 

varför den snarare behöver återuppbyggas. 

 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. 

 Ja både ifråga om fält- och arkivbedömningar och enhetlig registerföring. 

1850 gränsen innebär ett större behov av kunskap gällande kart- och 

arkivstudier. 

6.2.1 Slutsats  

Såväl länsstyrelser som utförare poängterar att utbildningsbehovet är stort och att 

möjligheterna till utbildning är små. Båda grupperna anser att det råder en brist på 

personal med arkeologisk inventeringskompetens och att behovet av sådan 

kompetens kommer att öka. Riksantikvarieämbetet pekas ut som en viktig part i ett 

nytt utbildningssystem. 

7. Kartläggning av inventering 
inom akademiska 
arkeologiutbildningar 

7.1 Introduktion 

När HAIK-förstudien inleddes var det inte känt hos Riksantikvarieämbetet i vilken 

omfattning universiteten utbildade arkeologistudenter i inventering.  

Kartläggningen genomfördes med ett mailutskick med två övergripande frågor 

tillsammans med en kort svarsinstruktion: 

1. Bedriver ni idag någon utbildning i arkeologisk inventering?  

2. Planerar ni utbildningar i arkeologisk inventering?  
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Om svaret är ja, beskriv gärna kort utbildningen rörande målbild, omfattning, på 

vilken nivå den ges eller planerar att ges och så vidare.  

Utskicket sändes till kontaktpersoner, prefekter, ämnesföreträdare och 

studierektorer vid respektive institution. Uppgifterna hämtades från sökningar på 

Internet. Lärosätena bads om samlat svar från institutionen. Se bilaga 7 för 

sammanställning av svaren. 

7.2 Avgränsning 

Kartläggningen avgränsades till institutioner som bedriver utbildning i arkeologi 

eller på annat sätt är verksamma på den arkeologiska arena som berör 

inventering, till exempel forskningsprojekt. Det är möjligt att även institutioner inom 

exempelvis kulturgeografi eller agrarhistoria också kan komma bli del av fortsatta 

kontaktnätet. 

7.3 Resultat 

De lärosäten som kontaktades var: Göteborgs universitet, Karlstad universitet, 

Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Södertörns högskola, 

Umeå universitet och Uppsala universitet. Samtliga med undantag av Umeå inkom 

med svar (bilaga 7). Karlstad universitet bedriver ingen renodlad utbildning i 

arkeologi, men har en professur i miljöhistoria där stolen innehas av en arkeolog 

som driver och deltar i forskningsprojekt. De övriga sex lärosätena har såväl grund- 

som forskarutbildning i arkeologi. Samtliga har inventeringsmoment i sin 

grundutbildning. Metoderna eller formerna för undervisningen varierar. 

Föreläsningar, exkursioner, praktiska övningar i inventering och dokumentation, 

kartstudier och övningar med Fornsök är exempel som nämns. Momenten verkar 

främst ingå i fältkurser, men vissa av metoderna finns i GIS-utbildning. Stockholms 

universitet har även inventering som tillval på masterutbildningen.  

När det gäller planerade framtida utbildningar svarade samtliga lärosäten med ett 

undantag jakande. Detta gäller även Karlstad. De planerade utbildningarna är ofta 

tänkta som delar i kandidat- eller masterprogram. Även forskarskola har 

diskuterats. För sammanställning, se bilaga 7.  

Kartläggningen är mycket översiktlig, men den visar ändå att studenter på landets 

grundutbildningar i arkeologi får en viss kunskap i flera av de komponenter som 

ingår i arkeologisk inventering. Inom institutionerna finns även planer på mer 

avancerade utbildningar i olika utformning. En utmaning som berörs i några av 

svaren är utmaningen att hålla fältutbildningar med god kvalitet och inom snäva 

ekonomiska ramar. Inom humaniora är studentpengen betydligt lägre än för 

naturvetenskapliga ämnen. Flera institutioner var mycket positiva till att 

Riksantikvarieämbetet tog kontakt och aviserade att de ville vara en del av att 

arbeta fram ett hållbart system.  
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Akademien utmärks av stabilitet likväl som nytänkande och vetenskaplig 

utveckling. Så länge arkeologi är ett akademiskt ämne är det rimligt att lärosätena 

har en roll i ett hållbart kompetensuppbyggnadsssystem. Detta kan på sikt även 

säkra utbytet av implementeringen av nya metoder, överföringen av ny data och 

applicering av modern teoribildning, vilket leder till ny kunskap och i förlängningen 

att skattemedel tas till vara på ett effektivt sätt. 

8. Förväntningar och möjligheter 

8.1. Utgångsläget 

Analysen hittills har alltså visat att kulturhistorisk information genereras och 

används idag i fler processer än tidigare. Innehållet i, och karaktären på, de 

kulturhistoriska underlagen som behövs i de olika processerna skiljer sig också 

något åt beroende på vilka ändamålen för processerna är. Det krävs sålunda 

kompetens att hitta inte enbart fornlämningar utan även övriga kulturhistoriska 

lämningar liksom att förstå kulturlandskapet i sin helhet. Den kompetensen är en 

bristvara. Marknaden för arkeologisk inventering är också relativt stor och bedöms 

vara växande. Den rymmer i dagsläget årligen 600-700 uppdrag av olika storlek. 

Verksamma på området är ett 50-tal företag och organisationer vilka sysselsätter 

140-150 personer i fält. Sett till antalet yrkesverksamma finns idag en volym som 

väl motsvarar den personalvolym som fanns vid den tidigare 

fornminnesinventeringen och som också var basen som bar den inventeringens 

kompetensförsörjningssystem. 

8.2 Riksantikvarieämbetet 

Av enkätsvaren framgår att det finns stora förväntningar på Riksantikvarieämbetet i 

frågan, från såväl länsstyrelserna som övriga aktörer inom kulturmiljövården. 

Förväntningarna rör ansvar för utbildningen av inventerare men också att 

Riksantikvarieämbetet aktivt ska bidra till att utveckla kunskapsunderlagen genom 

att återuppta fornminnesinventeringen i myndighetens regi. I nuläget är det som 

ovan beskrivits tveksamt om dessa åtgärder är möjliga eller önskvärda att 

genomföra. Vad gäller de stora bristerna avseende kunskapsunderlagen finns 

dessa främst i de nordliga delarna av landet som aldrig kom att omfattas av 

fornminnesinventeringen. Detta är en brist, men generellt är det så att även om en 

fornminnesinventering genomförts i ett län så beslutar länsstyrelsen i sådana län 

ändå närmast regelmässigt om arkeologiska utredningar enligt KML då vägbyggen 

eller andra exploateringar planeras i landskapet. Fornminnesinventeringen har 

alltså inte täckt dagens behov av kunskapsunderlag. Problemet kan beskrivas som 

att olika samhällsplaneringsprocesser rymmer sinsemellan varierande långtgående 

möjligheter till att generera kunskapsunderlag inför beslut. Detta är en viktig 

tvärsektoriell utmaning som behöver hanteras. 
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Vad gäller ansvaret för utbildning av externa aktörer i en särskild arkeologisk 

metod kan inte det ligga på en enskild myndighet att bära det. 

Riksantikvarieämbetet kan dock ändå sägas ha ett ansvar för hur det gamla 

systemet med fornminnesinventering och de kompetenser som var en frukt av 

detta kan föras in i en ny tid och vara en del i kunskapsuppbyggnaden inom 

arkeologisk inventering. Därför kan det sägas att myndigheten har ett särskilt 

ansvar att skapa förutsättningar för en fungerande modell, vilket också 

konstaterades vid utvärderingen av kvalitetsssäkringen av Skog och historia (jfr dnr 

00988-2009). 

Det finns ett antal möjliga områden där myndigheten kan tänkas ha ett särskilt 

ansvar: 

8.2.1 Sammanhållande kraft i uppbyggnaden av det 
nya systemet för kompetensförsörjning av arkeologisk 
inventeringskompetens 

Genom sin roll som centralmyndighet inom kulturmiljöområdet, som ska ha 

nationell överblick samt utveckla och förvalta Kulturmiljöregistret (KMR) har 

Riksantikvarieämbetet en nyckelposition i utformningen av det nya systemet för 

kompetensöverföringen inom arkeologisk inventering. Myndigheten har kontaktytor 

med samtliga övriga aktörer i processen. Detta leder till slutsatsen att 

Riksantikvarieämbetet kan ta ett övergripande ansvar för organisationen av hur 

projektet HAIK ska utvecklas till ett etablerat kompetensförsörjningssystem. 

8.2.2 Stöd och utbildning 

Enligt Riksantikvarieämbetets instruktion ska myndigheten ”främja 

kunskapsförsörjning och metodutveckling samt bedriva informations- och 

rådgivningsverksamhet inom sitt verksamhetsområde”. Stöd och utbildning kan se 

ut på många olika sätt. Tre huvudspår skisseras nedan: Utbildningar med bäring 

på fortsatt användning av KMR samt utveckling av lämningstypslistan respektive 

praxisseminarier.  

8.2.3 Fortsatta utbildningar för användning av 
informationen i KMR 

Under 2018 och 2019 har Riksantikvarieämbetet hållit utbildningar för personer 

som ska föra in information i Kulturmiljöregistret via registreringsverktyget Fornreg. 

Utbildningsinsatserna var naturligtvis omfattande inför övergången till det nya 

systemet och processen, men detta behov är kontinuerligt i och med att nya 

personer rekryteras till länsstyrelser och arkeologiska utförare. För att systemet 

och processen ska fungera som det är tänkt är det väsentligt att registreringarna 

sker på ett likartat sätt, vad gäller identifiering av typ av lämningar, avgränsning av 

lämningar likaväl som beskrivning och bedömning av om lämningarna omfattas av 

skydd enligt KML 2 kap. Här är det viktigt att detta sker på ett enhetligt sätt. 

Speciellt vad gäller den information som ska föras in i KMR är det svårt att se att 
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någon annan aktör än Riksantikvarieämbetet kan ansvara för 

utbildningsinsatserna. Då myndigheten förvaltar och utvecklar 

fornminnesinformation på nationell nivå är det också myndighetens ansvar att den 

information som finns i registren är införd på ett enhetligt sätt som fungerar med 

såväl KML som registrens uppbyggnad. 

8.2.4 Utveckling av fornlämningslistan   

Riksantikvarieämbetet förvaltar den så kallade lämningstypslistan som ger stöd till 

länsstyrelser och arkeologiska utförare både vad gäller att identifiera och beskriva 

olika typer av lämningar liksom att göra antikvariska bedömningar av dem, dvs 

bedömningar av om lämningarna omfattas av skydd enligt 2 kap KML eller inte.  

För närvarande (april 2020) pågår arbete med att ta fram allmänna råd för 

fornlämningsbegreppets tillämpning. Till de allmänna råden ska en ny vägledning 

också knytas. Ambitionen är att den tydligare än idag ska koppla de olika 

fornlämningstyperna till själva rekvisiten i kulturmiljölagen. Denna vägledning 

kommer att innehålla en lista över de lämningar som är fornlämningar, den s.k. 

fornlämningslistan. Resultatet av det arbetet kommer inte att ersätta den befintliga 

lämningstypslistan, utan den kommer att utvecklas till att även bli en manual för hur 

de olika fornlämningarna ska beskrivas. Med lämningstypslistan som grund skulle 

också en mer djupgående ”handbok” för fornlämningsidentifiering och arkeologisk 

inventering kunna tas fram. 

8.2.5 Praxisseminarier 

I ett kompetensutvecklingsperspektiv kan några av komponenterna som ingick i 

utbildningen av de inventerare som verkade inom fornminnesinventeringen vara 

intressanta att studera. Möjlighet att diskutera antikvariska bedömningar och praxis 

(för antikvariska bedömningar och beskrivningar) är ständigt efterfrågat. 

Återkommande diskussionsseminarier i fält hölls tidigare för fornminnesinventerare 

och därefter för verksamma inom Skog och historia, såväl inom 

arbetsmarknadsprojektet som den efterföljande kvalitetssäkringen. I och med att 

Riksantikvarieämbetets roll i kulturmiljövården omfattar att ha nationell överblick, är 

det rimligt att myndigheten arrangerar återkommande praxisseminarier för 

yrkesverksamma.  

8.2.6 Underlätta kunskapsuppbyggnad 

Genom olika åtgärder eller projekt – egna, i samarbete eller som understödjande – 

kan Riksantikvarieämbetet vara en aktiv part i uppbyggnaden av arkeologisk 

inventeringskompetens. Exempel på sådana åtgärder som redan utförs eller har 

utförts är dels den återkommande konferensen SKÅNK med inriktning på skogens 

kulturarv, dels det nyligen framtagna kunskapsunderlaget om kolbottnar (Hennius 

2019). Genom sitt nationella överinseendeansvar har Riksantikvarieämbetet de 

bästa möjligheterna att se var insatser kan få störst genomslag på en nationell 
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nivå. Myndighetens FoU skulle också kunna användas som såväl morot som 

styrmedel i detta.  

8.3 Möjligheter för övriga aktörer 

Utöver Riksantikvarieämbetet finns ett antal övriga aktörer som kan bidra till systemet. Att 

klargöra roller och ansvar kräver mer utredning. Några slutsatser och lärdomar diskuteras 

nedan beträffande tre olika grupper av aktörer. För samtliga ansvarar Riksantikvarieämbetet 

för utbildning i hantering av och registrering i Kulturmiljöregistret (se ovan). 

8.3.1 Universitet och högskolor som bedriver 
utbildning och/eller forskning med anknytning till 
arkeologisk inventering 

. Det är rimligt att framtidens studenter får sina första kunskaper i och erfarenheter 

av arkeologisk inventering vid universitetsinstitutionerna. Genom dialog och 

tydliggörande av behov kan detta sannolikt göras mer heltäckande än idag, men 

precis som med all annan arkeologi kan det inte finnas någon förväntan på att en 

nyutbildad ska vara tillräckligt kunnig och erfaren för att kunna vara fullt fungerande 

fältarkeolog direkt efter examen. Kartläggningen av inventering inom de 

akademiska utbildningarna visar att det finns en vilja att bidra till ett hållbart system 

hos majoriteten av lärosätena. Genom att vissa utbildningar redan finns och andra 

planeras bör en insats från lärosätenas sida kunna komma till stånd inom en 

överskådlig framtid. Utmaningar är bristande resurser för fältutbildningar för att 

exempelvis kunna finansiera inhyrning av konsulter som tillfälliga utbildare liksom 

förmodligen också begränsad praktisk inventeringserfarenhet hos respektive 

institutioners lärarkollegium. För framtidens utbildningsinsatser kan därför ett 

samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och lärosätena inledas. 

Riksantikvarieämbetet hade under lång tid ansvar för inventeringarna. Inom 

myndigheten finns för åtminstone en tioårsperiod framåt fortfarande kompetens 

beträffande praktisk inventering inklusive bedömning av fornlämningar. 

8.3.2 Länsstyrelserna 

Att döma av behovsanalysen är flera länsstyrelser försedda med 

inventeringskompetens, men den används praktiskt endast i begränsad omfattning 

och sammansättningarna av handläggare ser olika ut över landet. Inom flera 

myndigheter finns farhågor för att nyrekryteringar kan bli svåra att göra. 

Behovsanalysen svarar inte mer detaljerat på hur inventeringskompetensen hos en 

länsstyrelsehandläggare behöver se ut, bortsett från att själva sakkompetensen 

varierar beroende på fornlämningsbilden i länet. Bilden av länsstyrelsernas behov 

behöver fördjupas och detsamma analysen gällande deras möjligheter att bidra till 

hur ett kompetensförsörjningssystem med rätt inventeringskompetens inom 

länsstyrelserna ska utformas. I arbetet med behovsanalysen fördes diskussionen 

med ordförande för Kulturmiljöforums grupp för kompetensutveckling. En fortsatt 

dialog med denna grupp är viktigt.  
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Slutsats: Länsstyrelsernas behov av arkeologisk inventeringskompetens bör 

definieras av länsstyrelserna själva. Det är också rimligt att den riktade 

kompetensförsörjningen sker inom länsstyrelserna. Hur ett system för detta ska se 

ut är en fråga för Kulturmiljöforum, men Riksantikvarieämbetet kan ge stöd baserat 

på sin roll som omfattar nationell överblick. Den grundläggande kompetensen i 

arkeologisk inventering förväntas länsstyrelsens handläggare ha fått dels genom 

sin akademiska utbildning, dels genom erfarenhet och fortbildning från tidigare 

arbetsgivare. Om sådan erfarenhet saknas men behövs måste fortbildning kunna 

ske på samma sätt som för andra aktörer. Även för erfarna handläggare behövs 

sannolikt fortbildning och forum för diskussion.  

8.3.3 Utförarna (museer, arkeologifirmor och övriga 
myndigheter) 

Behoven inom denna heterogena grupp kan skilja sig mycket åt beroende på 

verksamhetens inriktning. Även här finns kompetens spridd på olika sätt inom 

organisationerna. Kompetensen har vunnits på olika sätt, dels genom 

Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering, dels genom arbete vid andra 

institutioner inom exempelvis uppdragsarkeologin då nya medarbetare lärt sig av 

sina kollegor. Med ett tydliggjort behov av inventeringskompetens är det möjligt att 

konsultfirmor ser en affärsmöjlighet i att rikta in sig på att arrangera kurser för att 

lära ut inventeringsmetodik. Hur sådana kurser ska kvalitetssäkras är oklart. 

Förslag på att ta emot praktikanter har framförts i enkäten. Dessa förslag kan 

kommuniceras till universiteten som ofta söker praktikplatser för sina 

masterstudenter.  

Slutsats: Behoven för utförarna är och kommer sannolikt att fortsätta vara 

skiftande. En betydande del av kompetensutvecklingen måste därför ske inom det 

löpande arbetet, precis som det gör inom den grävande arkeologin där nyutbildade 

arkeologer successivt får större ansvar och på så sätt meriteras för 

projektledaruppdrag och rapportskrivning. Tillfällen till fortbildning behövs dock. 

Ovan beskrivna praxisseminarier, arrangerade av Riksantikvarieämbetet, kan vara 

exempel på sådana tillfällen, arkeologiska konferenser är andra. Den stora 

utmaningen är förmodligen att resursmässigt möjliggöra kompetensutveckling vid 

företagen. Inventering anses ibland vara ett ensamarbete, något som hindrar 

kompetensöverföring mellan generationerna. Flera utförare uttrycker också en oro 

för bantade kostnadsberäkningar för inventeringsarbetet, något som ytterligare 

försvårar kompetensöverföring. Det framgår inte av undersökningen om fallen med 

de bantade kostnaderna gäller KML-uppdrag. Det kan i så fall bli aktuellt för 

Riksantikvarieämbetet att göra en utvärdering av kvaliteten på utredningar som 

genomförs med olika personalintensitet. 

9. Projektförslag 

 



HAIK - Hållbar arkeologisk inventeringskompetens. Förstudierapport 

28 

9.1 Målbild  

Det behöver formuleras en målbild för den hållbara arkeologiska 

inventeringskompetensen. Man kan tänka sig att HAIK bör vara ett system där 

kompetensen i arkeologisk inventering är självgenererande. Unga arkeologer får 

grunden i sin universitetsutbildning. Under sin yrkeskarriär utbildas de vidare (eller 

egentligen utbildar de sig själva). Detta sker genom samarbete med mer erfarna 

kollegor, genom litteratur- och metodstudier, genom utbyte av erfarenheter och 

kanske genom specialiserade seminarier eller kurser. De sistnämnda kan erbjudas 

av konsulter men även av myndigheter och universitet när situationen så kräver. 

Detta kan vara vid implementering av nya metoder eller teknik. I vidareutbildning, 

eller kanske snarare kompetensutveckling, ingår deltagande i konferenser och 

fältseminarier för att diskutera bedömningar, metod med mera. De sistnämnda har 

ofta lyfts fram som en viktig faktor i inventerares utveckling. För att acceptans för 

arbetet behöver målbilden tas fram i samarbete med och förankras bland 

aktörerna. 

9.2 Utmaningar 

Att utreda och implementera ett hållbart system tar lång tid och måste göras i 

samverkan med flera andra aktörer.  

En stor utmaning i arbetet med att utreda berörda aktörers roller och ansvar är att 

kommunicera resultatet och att få acceptans för det. Behovsanalysen visar tydligt 

att det fortfarande efter mer än tjugo år inte har accepterats att 

fornminnesinventeringen upphörde. Detta faktum förlamar till viss del försök till nya 

åtgärder eftersom sådana alltid bemöts med att man istället borde återgå till det 

som var förr. Förhållandet, att en förnyad fornminnesinventering så tydligt utgör en 

målbild för många aktiva, påverkar också vad som anses ingå i nödvändig 

inventeringskomptens idag. Detta trots att dagens förhållande och behov är 

annorlunda mot 1990-talets. 

 

För att överbrygga den förtroendeklyfta som finns krävs dels att arbetet utförs i 

bred samverkan, dels att det finns en tydlig och strategisk kommunikation som 

syftar till att föra ut budskapet från arbetet i de breda leden. I det framtida projektet 

är kommunikationsinsatserna därför viktiga. 

En annan utmaning är frågan om nationell kunskap och överblick. 

Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering utgick ifrån att en inventerare skulle 

ha nationell överblick och kunna arbeta var som helst i landet. Då kulturmiljövården 

har blivit mer regional har ökad specialisering skett, såväl geografiskt som 

ämnesmässigt, dvs typ av lämning eller tidsperiod. Man kan fråga sig hur detta kan 

påverka behoven och utformningen av kompetensutveckling inom inventering? 
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9.3 Förslag på vidare utredningar och åtgärder 

I förstudien har ett antal frågor identifierats som behöver utredas vidare i 

samarbete med berörda parter.  

- Hur når vi en samsyn på vad som är arkeologisk inventeringskompetens? 

Behovsanalysen visar att det inte är klart vad som avses med 

inventeringskompetens och att den definition som gjordes för att kunna 

genomföra enkäten inte är allmängiltig. Variationer kommer alltid att finnas 

men det är väsentligt att utreda och ta fram en grundläggande definition som 

beskriver vad den arkeologiska kompetensen innebär och vad den ska 

leverera och som kan accepteras inom hela facket. 

- Vilka övriga grupper berörs av kompetensutveckling inom arkeologisk 

inventering? 

Som tidigare nämnts har HAIK vänt sig till grupper inom den traditionella 

kulturmiljövården. Detta innebär att det kan finnas aktörer exempelvis inom 

skogsbruket som har ett intresse av att ta del av kompetenshöjande åtgärder 

inom arkeologisk inventering och vara en del av det nya systemet. Likaså 

har de högskoleinstitutioner som kontaktats valts ut beroende på förekomst 

av arkeologi. I nästa steg kan det vara väsentligt att även vända sig till 

institutioner för exempelvis kulturgeografi och agrarhistoria. 

- Hur kan en gemensam målbild formuleras och förankras?  

Ett framgångsrikt arbete underlättas av att det finns en gemensam målbild 

för de inblandade aktörerna. 

- Hur påverkar ensamarbete möjligheterna till kompetensöverföring av arkeologisk 

inventering och hur förekommande är det att inventerare arbetar helt ensamma? 

Att inventeraren arbetar ensam försvårar kompetensöverföring mellan 

kollegor. Det tycks finnas en tendens att strama budgetar resulterar i mer 

ensamarbete inom arkeologiska utredningar.  Samtidigt driver ett antal högt 

meriterade inventerare enmansfirmor. Hur löser dessa kvalitetssäkring och 

kompetensutveckling? 

- Finns det rättssäkerhetsaspekter på hur många som behöver vara involverade i 

ställningstagandet till fornlämning? 

Att kunna identifiera en kulturhistorisk lämning och bedöma den som en 

fornlämning som därigenom får ett lagskydd ligger nära myndighetsutövning. 

Bedömningen får konsekvenser för såväl fastighetsägaren som 

arbetsföretagaren. Det bör därför undersökas om det finns skäl att vid 

arkeologiska utredningar enligt 11§ KML låta bedömningen göras av fler än 

endast en person. 
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- Hur ser länsstyrelsernas specifika behov ut och vilka möjligheter till 

kompetensutveckling finns inom dessa myndigheter? 

Nätverk för frågan finns i och med att Kulturmiljöforum har en grupp med 

inriktning på kompetensförsörjning. 

- Hur ser de arkeologiska utförarnas specifika behov ut och vilka 

kompetensutvecklingsmöjligheter har de?  

Efter behovsanalysen är utförarnas tillgång till kompetens samt deras behov 

kartlagda. Genom samverkan kan den befintliga kompetensen användas 

mer effektivt i vidareutbildande syfte. En utmaning är dock att det är fråga 

om vinstdrivande företag som konkurrerar mot varandra. Av denna 

anledning är det lämpligt att samverkan sker genom branschorganisationer 

som Sveriges uppdragsarkeologiska branschorganisation, SUBo och 

Museiarkeologiska branschorganisationen, M-ark samt nätverk för de 

utförare som inte är medlemmar i någon av dessa. Fortbildning av befintliga 

arkeologer kan behövas under en övergångsperiod. Hur dessa utbildningar 

ska organiseras är inte känt. Även detta bör diskuteras med aktörerna 

genom deras branschorganisationer. 

Samverkan med länsstyrelserna och utförarna syftar till att dels fördjupa 

bilden av behoven, dels samla in goda förslag på hur utvecklingsarbetet kan 

fortgå.  

Förutom frågorna som ställdes ovan finns ett antal åtgärder som 

Riksantikvarieämbetet kan börja arbeta med tämligen omgående: 

 

- Initiera samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och aktuella lärosäten för att 

klargöra behoven och möjligheterna beträffande grundutbildning i arkeologisk 

inventering.  

Erfarenheter från andra delar av kulturmiljövården behöver vägas in på sikt, 

men samarbetet kan inledas med att Riksantikvarieämbetet initierar ett möte 

med universitetsinstitutionerna.  

I nuläget har vi en situation där utbildning behövs inte endast för blivande 

arkeologer utan även för de som redan är verksamma i branschen. Det 

innebär att det kan finnas behov för fler utbildare, till exempel konsulter, 

under en övergångsperiod. Om behovet blir permanent är inte klart. 

- Planera fortsatta utbildningar och stödaktioner i Riksantikvarieämbetets regi. 

Åtgärden omfattar fortsatt utredning av möjligheterna att skapa en 

”inventeringshandbok” samt arrangerande av kontinuerligt återkommande 

utbildningar med koppling till användning av och registrering i KMR. 
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- Utreda om och hur FoU kan användas som medel för att stödja 

kompetensöverföring på kortare och längre sikt samt vilka övriga medel som finns 

för att finansiera processen 

Riksantikvarieämbetets egen FoU kan fungera som ett styrmedel och 

smörjmedel i arbetet med kompetensutveckling inom kulturmiljövården. En 

effektiv kulturmiljövård är viktigt för att ta tillvara lämningarna efter tidigare 

generationer och se det som en resurs istället för ett hinder i 

samhällsplaneringen och för att uppfylla målen för det statliga 

kulturmiljöarbetet. Att kompetensöverföringen säkras är därför av intresse 

även utanför kulturmiljösektorn och därför bör tillgången till medel utanför 

denna utredas.  Samla in goda exempel på kompetensförsörjningssystem 

från andra samhällsområden och från andra länder. 

För att överbrygga det befintliga glappet kan jämförelser andra 

samhällsområden, exempelvis naturvården och arkeologiska system från 

andra länder. Hur fungerar systemen? Vilka utmaningar finns? Hur har man 

hanterat dem? Hur fungerar olika inventeringar och kompetensförsörjningen 

inom dessa inom andra fält? 

9.3 Prioriteringar  

Som ett första led i huvudstudien behöver en detaljerade tidplan upprättas. 

Detta för att göra rätt saker i rätt tid. Även om Riksantikvarieämbetet är 

drivande i arbetet innebär det omfattande dialog och samarbete med flera 

andra parter, något som ofta kräver viss kalendertid. I HAIK är timing 

väsentligt. För att få ett nytt kompetensförsörjningssystem att fungera krävs 

en samsyn från branschens olika aktörer och en sådan uppnås sannolikt 

endast genom att processen är öppen och att många aktörer känner 

delaktighet. Av de ovan nämnda åtgärder som Riksantikvarieämbetet kan 

börja arbeta med tämligen omgående kan praxisseminarier användas för att 

bidra till delaktighet. 

9.3.1 Prioriterat och lämpligt i ett första steg 

9.3.1.1 Att bygga en modell för återkommande praxisseminarier  

Internt inom Riksantikvarieämbetet bör detta ske i samarbete mellan 

Informationsavdelningen och Kulturmiljöavdelningen. Externt är det väsentligt att 

hitta samarbete med olika regionala aktörer och även med akademin. De framtida 

praxisseminarierna behöver vara en diskussionsplattform för handläggare och 

utförare, men även vara en arena för möten mellan akademin och den antikvariska 

praktiken. Forskningsresultat ska så kunna föras in i praktiken, observationer och 

resultat därifrån tillbaka in i forskningen och in i utbildningarna så att de är 

relevanta och uppdaterade vad gäller metod och kunskapsuppbyggnad. Bra 

praxisseminarier som fyller behovet av att mötas och utbyta erfarenheter är 
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efterfrågat och viktigt. För Riksantikvarieämbetets del är sådana möten också goda 

tillfällen att följa upp hur implementeringen av Fornreg och KMR fungerar. 
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11 Begreppsförklaring 

Fornminnesinventering = Avser den inventeringsmetodik som utformades för 

fornminnesinventeringen för den ekonomiska kartans utgivning. Okulär 

rekognoscering i fält, där även provstick med sond nyttjades, för att hitta, 

identifiera, beskriva och lägesbestämma fornlämningar. 

 

Arkeologisk inventering = Okulär rekognoscering i fält för att hitta, identifiera, 

beskriva och lägesbestämma fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. 

Förutom provstick med jordsond kan även naturvetenskapliga 

prospekteringsmetoder och maskinavbaning nyttjas. 

 

 

 

12. Bilagor 

Bilaga 1. Aktörerna  

Bilaga 2. Enkätfrågor till länsstyrelserna 

Bilaga 3. Sammanställning av enkätsvaren från länsstyrelserna  

Bilaga 3. Enkätfrågor till utförarna 

Bilaga 4. Sammanställning av enkätsvaren från utförarna  

Bilaga 5. Sammanfattande jämförelse mellan enkätsvaren från länsstyrelserna och 

utförarna 

Bilaga 6. Sammanställning av svar från universitet och högskola  

 

Bilagorna redovisas i en separat bilagerapport 
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