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Abstract 
A forced change or a development : A study of how the County Councils in Sweden 
handle the mediation of archaeological investigations in connection with the change of 
the Culture Environmental Act 2014. 
 
On January 1, 2014 a legislative amendment to the former National Heritage Act (1988: 
950) was put in action, one of the new amendments that was conceived in what is now 
called Culture Environmental Act (1988: 950). The change made it possible for the 
County Councils to enforce that the results associated with archaeological research 
would be conveyed to the public. 
The present work is a case study aiming to see what kind of impact this amendment has 
had on the archaeological specifications and offer invitations for archaeological 
investigations.  
The main questions for the work are: 

• What kind of mediation is being required by the County Councils? 
• Why was the law changed? 
• Is there a difference in this respect between different counties? 
• Has there been any noticable change in practice in this respect after the 

amendment introduction? 

This study aims to answer these questions and throughout it also give you as a reader 
information about the history behind the changes as well as what impact the changes 
has had on archaeological investigations and the mediated results to the public. The aim 
is also to show the different ways that archaelogy is communicated and to whom. 
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1.  Inledning  
Uppdragsarkeologi är en verksamhet som till stor del styrs av en lagstiftning. Den äldsta 
lagen för skydd av fornlämningar i Sverige tillkom redan 1666, men grunderna i 
nuvarande lagstiftning tillkom 1988. Lagtexten i Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. 
har nyligen setts över och så sent som 1 januari 2014 trädde en ny version i kraft, med 
det nya namnet Kulturmiljölag (1988:950) och med en ändring som innebär att 
länsstyrelserna i sina förfrågningsunderlag inför arkeologiska undersökningar nu har rätt 
att enligt 2 kap. 13§ sätta särskilda krav på förmedlingen av arkeologiska 
undersökningar. 
 
Den tidigare formuleringen löd: 
”13 § Som villkor för tillstånd enligt 12 § får länsstyrelsen ställa skäliga krav på 
särskild undersökning för att dokumentera fornlämningen och ta till vara fornfynd eller 
på särskilda åtgärder för att bevara fornlämningen. I beslutet om tillstånd skall såvitt 
möjligt anges den kostnad som åtgärderna beräknas medföra ”(SFS 2011:782). 
 
 
Den nya formuleringen lyder (min kursivering):  
”13 § Som villkor för tillstånd enligt 12 § får länsstyrelsen ställa skäliga krav på 
1. arkeologisk undersökning för att dokumentera fornlämningen, ta till vara fornfynd 
och förmedla resultaten, 
eller 
2. Särskilda åtgärder för att bevara fornlämningen” (SFS 1988:50). 
 
 
1.1.  Målsättning och syfte   
 
Syftet med denna uppsats är att belysa och jämföra skillnader och likheter mellan de 
utvalda länsstyrelsernas förfrågningsunderlag som ligger till grund vid anbudsinbjudan 
inför arkeologiska undersökningar, i synnerhet när det kommer till begäran av 
förmedling i samband med 2014 års lagändring av det som nu heter kulturmiljölag 
(1988:950). 
 
Syftet med uppsatsen kommer att vara att belysa skillnader och likheter mellan olika 
länsstyrelsers förfrågningsunderlag och då främst i deras möjlighet i och med den nya 
formuleringen i lagtexten som möjliggör att begära en viss form av förmedlingsarbete. 
Det kommer även att lyftas fram vad som kan anses vara förmedling av arkeologiska 
utgrävningar samt den stora vikt som läggs på arkeloger att förmedla och föra 
kunskapen vidare och till vilka kunskapen som följer arkeologiska undersökningar ska 
förmedlas.  
 
 
1.2.  Material och avgränsning 
 
Det valda materialet består av tidigare litteratur i ämnet samt av förfrågningsunderlag 
från utvalda länsstyrelser. Jag har fått ut förfrågningsunderlag från Kalmars, Skånes och 
Västra Götalands länsstyrelser, totalt 32 st. 
 
Totalt var det 7 länsstyrelser i södra och mellersta Sverige som kontaktades med 
förfrågningar om att få tillgång till förfrågningsunderlag som handlade om 
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anbudsinbjudan inför arkeologiska underökningar (tidigare nämnt slutundersökning). 
Fem av dessa svarade, men på grund av hög arbetsbelastning och personalbrist samt att 
de själva bedömde att det inte skett någon ändring i förfrågningsunderlagen i samband 
med lagändringen utgick två av länsstyrelserna och inga förfrågningsunderlag erhölls 
från dessa.  
Det har gjorts en avgränsning i de tillfrågade länsstyrelserna både geografiskt och 
kronologiskt. Länsstyrelserna som kontaktades var alla belägna i södra och mellersta 
Sverige, vilket var ett medvetet val för att få en samlad bild mellan de olika 
länsstyrelserna och för att kunna se om eventuella skillnader föreligger mellan län 
belägna i samma del av Sverige. 
 
Den tidsmässiga avgränsningen skedde genom att endast begära förfrågningsunderlag 
som var från perioden 2010 och framåt. Detta för att jag var intresserad av vilken effekt 
lagändringen förde med sig och hur den har påverkat arbetet. 
  
 
 
1.3.  Problemdiskussion 
 
Det finns en problematik i min uppsats och det ligger i att kulturmiljölagen ändrades så 
sent som 2014, vilket gör att det finns en möjlighet att ändringens effekter ännu inte är 
märkbara. Detta skapar i sin tur en begränsning då det ännu inte går att ge en 
generaliserad bild av hur lagändringen har påverkat förfrågningsunderlag i Sverige i 
helhet, denna problematik kommer jag ta upp samt vara vaksam på när det kommer till 
slutsatsen och resultatet av materialet som genomgås.  
 

2.  Frågeställning  
 
De huvudsakliga frågeställningarna är: 
 

• Vilka krav på förmedling ställs av länsstyrelserna? 
• Varför ändrades lagen?  
• Finns det en skillnad i detta avseende mellan länen? 
• Kan man se en skillnad i hanteringen av förmedlingsaspekten efter 

lagändringens införande? 
 

 

3.  Teori och metod 
 
3.1.  Metod 
 
De metoder som kommer att användas genomgående i denna uppsats är en blandning av 
både empiriska och teoretiska studier med en inriktning på kvalitativ forskning. Jag 
kommer att utgå från både egna studier samt hänvisa till andras arbeten och bearbeta det 
som de har kommit fram till.  
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Jag kommer att utgå från en kvalitativ forskningsmetod i arbetet med utvalda 
länsstyrelsers material som grund. Den kvalitativa metoden bygger på insamling och 
analyser av kvalitativa texter och dokument (Bryman 2002:344). Kvalitativa studier kan 
användas för att få en djupare förståelse för ett specifik problem, händelse eller situation 
(Björklund & Paulson 2012:65). 
Anledningen till varför denna metod är vald är att stegen i den kvalitativa 
undersökningsmetoden stämmer in på det arbete som genomförs i denna uppsats.  
I den kvalitativa forskningsmetodens undersökningar är det första steget att utforma en 
generell frågeställning. Det andra steget är att välja en relevant plats och 
undersökningspersoner, det handlar om att hitta den data som är relevant för de studier 
som man ska genomföra. När man har gjort detta gäller det att samla in relevant data, 
steg fyra blir att tolka den data som samlats in (Bryman 2002:346). Sammanställning, 
tolkning och analys av data kommer att utgöra den största delen av detta arbete. De två 
sista stegen kommer att vara att gå igenom det teoretiska arbetet samt att formulera ett 
slutresultat (Bryman 2002:346f ).  
 
Det finns en kritik mot den kvalitativa forskningen som jag är medveten om, den består 
främst av en kritik som man även kan hitta bland den kvantitativa forskningen. En kritik 
är att forskningen är subjektiv och att resultatet kommer att speglas av vad som jag 
anser är viktigt, då den kvalitativa metoden tillåter att jag väljer ut vad som är viktigt 
och kommer att ingå i uppsatsen (Bryman 2002:368). Den kvalitativa metoden har en 
nackdel och det är att den inte är lika öppen för generalisering som den kvantitativa 
forskningsmetoden (Björklund & Paulson 2012:65). Detta är något jag kommer att stöta 
på då jag har använt tre av Sveriges länsstyrelser för att hitta mitt material. Jag blir 
tvungen att göra en generalisering av det material som jag samlar in och går igenom, 
men jag är medveten om att denna studie kommer utgöra ett exempel på utvalda 
Länsstyrelsers tolkning av 2014 års lagändring.  
 
Det kommer att finnas inslag av en kvantitativ forskningsmetod i mitt arbete och då 
främst i uppställningen av den data som används. Dock kommer grunden att ligga i den 
kvalitativa forskningsmetodiken.  
 
3.2.  Teori  
 
Den teori som jag har valt att använda mig av är Resilience Theory (resiliensteori). Som 
är en teori som bygger på att förklara och förstå anledningen bakom och rollen för 
förändringar i system och då särskilt vid förändringar i anpassningsbara system 
(Redman & Kinzig 2003:1). 
 
Teorin utgår från dynamiska kretsar som 
är kopplade över en rumslig och 
tidsmässig skala, och där kärnan av 
resiliensteorin är anpassande cykler som i 
sig är uppbyggda av flera sammanlänkade 
anpassningsbara cykler (Redman & 
Kinzig 2003:1). Cykeln är uppbyggd av 
fyra faser: tillväxt eller exploatering (r 
fasen), bevara eller stabilisering (K fasen), 
kollaps eller frigöra (Ω fasen) och 
omorganisering (α). Motståndskraften i 
systemet anses ta form i r fasen, växa i K 

Figur 1. En illustration av de fyra funktionerna av anpassning 
cyklen. 
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fasen och sedan kollapsa i Ω fasen och ligger i bakgrunden under α fasen för att sedan 
under nästa r fas börja växa igen (Abel, Cumming & Anders 2006:1f). Denna modell 
som skapades av C. S. Holling har använts för att visualisera den anpassningsbara och 
kontinuerliga reformation som resiliensteorin bygger på (Weberg 2012:153). 
 
Till skillnad från 1970-talets systemteori ligger betoningen inom resiliensteori på att det 
är oundvikligt att ett system både är stabilt och genomgår en förändring. Varken 
stabilitet eller förändring är normen, istället flyttar systemen mellan de olika lägena i 
vad som anses vara anpassningsbara cykler (adaptive cycles) Efterföljande 
upprepningar av cykeln kan upprepa det tidigare mönstret, men det kan även ske en 
omväxling genom en revolutionerande händelse som leder till nya konfigurationer, 
möjligheter och rörelser (Redman 2005:72). 
 
Dessa individuella anpassningsbara cykler finns placerade över både en tids- och 
rumsskala, och då de står samman kan de skapa en stabilisering av system genom att ge 
minnen av historiens gång samt en distans som tillåter en återhämtning efter en 
förändring. Men dessa anpassningsbara cykler kan även skapa en negativ effekt. Då 
samspelet mellan de olika skalorna kan bli överanslutna eller för svaga kan det ske att 
de små cyklarna ändras och skapar en storskalig kris i systemet (Redman & Kinzig 
2003:1).  
 
I teorin så är de anpassningsbara cyklerna i ett system sammanlänkade med de cykler 
som finns i de mindre skalorna. Exempelvis är en region uppdelad i flera mindre system 
som påverkar det större och inom resiliensteorin kallas denna term ”Panarchy” eller 
sammankoppling (Gunderson & Holling 2002:21). 
 
Resiliensteorin har lagt fram två funktioner när det kommer till förståelsen av 
systemdynamik i allmänhet och i succession i synnerhet (Redman & Kinzig 2003:2).  
Den första är att förändring är oundviklig och att det upprepas, med det betyder inte att 
cyklerna alltid följer samma väg eller att det skapar ett analogt system. Den utlösande 
händelsen för övergången i systemet kan ske som ett resultat av en inre förändring i 
systemet (Redman & Kinzig 2003:2). Det gör att den fas som systemet är i som ses som 
en långsamt växande fas övergår till en ny fas genom externa störningar (Redman & 
Kinzig 2003:2).  
 
Den andra funktionen som resiliensteorin inför är att de adaptiva cyklerna sker över en 
bred skala men inte hela tiden, utan det bör ses som att det endast är inom en handfull 
rums- och tidsramar som sträcker sig mellan små och snabba till stora och långsamma 
som de anpassningsbara cyklerna har en stark påverkan på systemen (Redman & Kinzig 
2003:2).   
 
I grunden till resiliensteorin ligger idén om 
sammanlänkade dynamiska cykler som går 
över de rumsliga och tidsmässiga skalorna. 
Det framgår i teorin att om cyklerna är små är 
de snabba och om de är stora är de 
långsamma, d.v.s. de cyklerna som rör sig på 
en liten skala rör sig snabbare och de som rör 
sig i en stor skala är långsammare.  Det går 
även att sätta in i en hierarkisk skala där de 
cyklerna som är högre upp i skalan rör sig 

Figur 2 En illustration av de sammanlänkade 
dynamiska cyklarna 

 



 

5 

långsammare (Redman & Kinzig 2003:8f).  
Ett exempel på detta kan vara att om en person i en mindre grupp vill införa ett nytt sätt 
att jobba på, och gruppen inte styr över andra så är chansen att en förändring sker 
snabbt. Den kommer ske snabbare än om personen i fråga försöker införa en förändring 
som ska ske över en större yta och som skulle påverka fler personer. Då är chansen till 
förändring mindre och den skulle ta längre tid.  
 
För att knyta an till uppsatsen så kan man se det så att en intern förändring på en 
länsstyrelse i hanteringen av förfrågningsunderlag kan ske enklare och snabbare än 
genom en förändring av lagen som påverkar alla länsstyrelser. Ändringen sker då i en 
större skala men även ur en hierarkiskt högre uppsatt position, vilket gör att det tar lägre 
tid att förändra systemet.  
 
Denna idén går att observera i många mänskliga system där de lägre nivåerna av sociala 
organisationer kan förändras snabbt, medan de högre instanserna ofta är långsammare i 
att genomföra en förändring (Redman & Kinzig 2003:9). Det viktiga att förstå är att 
människor, som individer och som delar i en större organisatorisk enhet, är 
självreflekterande och utvärderar sitt system och sitt mål. Med andra ord fattar de beslut 
och anpassar systemet som de är del av för att nå ett önskat resultat. Vikten av att se till 
människor som självreflekterande i en del av systemet är en grundidé inom 
resiliensteorin (Redman, C. L. 2005:74). 
 
En styrka i resiliensteorin är att motståndskraften i ett system oftast ses ur ett synsätt där 
utgångspunkten ligger på särskilda egenskaper, dessa egenskaper kan vara allt från 
biologiska till en social organisation. Förändringar av systemen kan betyda en radikal 
förändring som sker på grund av förändringar i flera olika egenskaper. Många ändringar 
i system utgår från att en egenskap i systemet förändras medan de andra förblir 
desamma. Ett system kan genomgå förändringar utan att det sker ett motstånd så länge 
det inte sker en förändring i alla olika egenskaper som ryms inom systemet (Redman & 
Kinzig 2003:7). 
 
Resiliensteorins grund ligger som ovan nämnts i att anpassningsbara cykler rör sig i 
samspel i en rums- och tidsskala och genom förändring anpassar sig systemet för att 
ständigt vara i rörelse. Resiliens beskriver förmågan hos ett system att absorbera 
störningar och under den pågående förändringen bibehålla de grundläggande 
strukturerna, funktionerna, sin identitet och återkopplingar (Abel, Cumming & Anders 
2006:6). När ett system både är stabilt men samtidigt i förändring tillåter det att det sker 
en förändring och utveckling utan att systemets grund rubbas. Med andra ord fortsätter 
ett system att fungera och vara i rörelse under tiden som det sker en förändring.  
 
 
4.  Forsknings historik  
 
4.1.  Uppdragsarkeologi 
 
Uppdragsarkeologin och förmedlingen har länge gått hand i hand med varandra. 
Under slutet av 1900-talet blev det erkänt att det var motsägelsefullt att man inom 
uppdragsarkeologin agerade på uppdrag av allmänheten. Samtidigt hölls akademin och 
allmänheten åtskilda och inte tillät människor att direkt delta i utforskandet av sitt 
arkeologiska arv. Arkeologer hade jobbat för allmänheten men inte med dem. 
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Förändringen skedde genom att istället för att se på allmänheten och arkeologin som två 
separata delar i vårt historieberättande, började historieförvaltningen att använda sig av 
skolor, i projekt vars grund var uppsökande och deltagande och som vägleds av etik och 
integration. Insikten av detta skapade en ny inriktning inom arkeologin, den publika 
arkeologin fick sin start och med det förmedlingsarbetet inom uppdragsarkeologin 
(Thomas & Lea 2014:1). 
 
Uppdragsarkeologin som den ser ut idag växte fram ur 1942 års fornminneslag där flera 
av dagens rådande praxis slogs fast, bl. a. betalningsansvar från arbetsföretagares sida 
vid borttagande av fast fornlämning (Wilson 2005:61). Det var dock först i samband 
med de stora infrastruktursatsningarna i Sverige under 1960- och 1970-talet som 
arkeologer på allvar blev delaktiga i omdaningsprocessen av samhället. Det blev fler 
arbetstillfällen för grävande arkeologer och uppdragsarkeologin växte. De nya villkoren 
för arkeologin innebar en kraftig ökning av undersökningsvolymen. Detta innebar i sin 
tur att grävandet blev professionaliserat och i större utsträckning utfärdades av utbildade 
arkeologer. Samtidigt som detta skedde ställdes det tydligare krav på dokumentation 
och rapportering samt att förmedlingen av resultat av utgrävningar och inventeringar av 
fornlämningar förkom mer i populärvetenskapliga böcker och fick en större 
uppmärksamhet av media (Svanberg & Whalgren 2007:25). 
 
1998 togs det fram verkställighetsföreskrifter som skulle användas som råd och 
rekommendationer till Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. (KML). I föreskrifterna 
formaliserades och tydliggjordes beslutsprocessen inom den uppdragsarkeologiska 
verksamheten. Detta var en utformning som tidigare hade saknats. Genom föreskrifterna 
tydliggjordes det att länsstyrelserna hade ansvar för uppdragsarkeologin. 
Verkställighetsföreskrifterna kom att bidra till en höjd kvalité på uppdragsarkeologin 
(Wilson 2005:61f). Det har senare tagits fram flera reviderade 
verkställighetsföreskrifter, den senaste 2015.  
 
Uppdragsarkeologin har på senare år ställts mot flera krav från samhället på kunskap, 
information, inflytande och en öppen kommunikation. För att detta ska kunna 
åstadkommas har det behövts en ändring av var de som jobbar inom arkeologin har haft 
sitt fokus. Uppdragsarkeologins fokus har gått från det inomvetenskapliga resultatet till 
ett fokus på det samhällsuppdrag som rör en bred publik. Den vetenskapliga 
dokumentationen är inte längre målet med de flesta utgrävningar, utan medlet för att 
förmedla resultaten och kunskapen. Med detta menas inte att man ändrar de höga krav 
på vetenskaplig kvalitet som ställs på arkeologin, istället är det en förutsättning för att 
man ska kunna föra kunskapen vidare (Widhe 2012:20). 
 
Uppdragsarkeologins syfte omfattas av de nationella målen för kulturmiljöarbetet och 
dessa mål bör tillämpas i den arkeologiska verksamheten och då uppdragsarkeologin i 
grunden utförs på uppdrag av allmänheten är det viktigt att målen följs. De 
uppdragsarkeologiska målen består av att den kunskap som fornlämningar och 
utgrävningar kan ge tas tillvara och att denna kunskap bevaras, används och utvecklas, 
samt att människor ska ha en möjlighet att vara delaktiga. I grunden ska resultatet från 
arkeologernas arbete vara en kunskapskälla och ge en källa till upplevelser 
(Riksantikvarieämbetet 2015-07-02:4). 
 
Det uppdragsarkeologiska systemet består av fyra parter. Tre av dessa är direkt 
kopplade till varandra och en fjärde part överser processen. Kulturmiljölagen anger de 
olika parterna och deras roll inom det uppdragsarkeologiska systemet, de olika parterna 
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är  
•    Länsstyrelsen prövar tillstånd och fattar beslut samt utövar tillsyn 
•    Företagaren är exploatör och har kostnadsansvar 
• Undersökaren utför arkeologiska undersökningar 
• Riksantikvarieämbetet har överinseende, föreskriftsrätt, ska vara vägledande 

samt ge en möjlighet till överklagande (Riksantikvarieämbetet 2015-07-02:5) 
 
4.2.  Förmedlingsarbete 
 
Allmänhetens medverkan inom arkeologins är ingen ny företeelse. Även om den inte 
alltid har varit positiv så går det att följa historiens gång från de tidiga gravplundringar 
som skedde för flera tusen år sedan till den nutida publika arkeologin. Under 1900-talet 
skedde det till följd av att arkeologin hade utvecklades till ett akademiskt yrke och 
ämne, en avdelning mellan allmänhetens medverkan och arkeologins historia. I och med 
införande av lagföreskrifter under 1900-talets första hälft, blev den arkeologiska 
forskningen och de fynd samt artefakter som arkeologer hittat föremål för en reglering i 
avseende av vem som var ägare till fynden. Det växte även fram frågor om förvaltning 
av fynden på begäran av allmänheten (Thomas & Lea 2014:1). 
 
För att förklara vad förmedling inom arkeologin är så behöver vi först reda ut vad som 
kan räknas som förmedlingsarbete. Några av de vanligaste formera är att använda sig av 
arkeologidagar och visningar på utgrävningsplatsen, eller föreläsningar där 
arkeologerna kan berätta och visa upp vad som de har hittat. Genom att använda sig av 
lokala och regionala medier kan förmedlingen nå ut till en bredare publik. På en mer 
lokal nivå jobbar man med förmedling genom att engagera sig i skolverksamheter och 
hembygdsföreningar. Den förmedling som alltid krävs vid en arkeologisk utgrävning är 
att det skrivs en teknisk rapport, efter eller i slutet av utgrävningar kan det även ske en 
utställning (Holmén 2013:12). 
 
På 1950-talet skrev Tilden Freeman sex principer som blev grundprincipen i 
tolkningsprocesser. Tre av dessa är sammankopplade med förmedling av arkeologi 
(Ston & Hui 2015:17). Den första principen är att ”Varje tolkning som inte på något sätt 
relaterar vad som visas eller beskrivs något i personlighet eller erfarenhet av besökaren 
kommer att vara sterila.” den andra principen är ”Information, som sådan, är inte 
tolkning. Tolkningen är uppenbarelse baseras på information. Men de är helt olika 
saker. Men all tolkning innehåller information.” och den tredje är ” det främsta syftet 
med Tolkning är inte instruktion, men provokation.” (Ston & Hui 2015:17f). Med detta 
menade Freeman att arkeologer måste fånga intresset hos de som förmedlingen är tänkt 
att nå ut till utan att göra informationen svåråtkomlig. Informationen måste vara enkel 
att ta åt sig och intressant utan att kunskapen som förmedlas blir överväldigande av 
svårtolkad data och jargonger. Vikten ska inte ligga i att bara förmedla ren fakta, 
åhörarna måste lockas att gå vidare och själva fundera på det de har fått lära sig (Ston & 
Hui 2015:18).  
 
Enligt Håkan Karlson och Björn Nilsson har den arkeologiska kunskapsförmedlingen 
tidigare utgått från ett gammalmodigt pedagogiskt perspektiv där vikten har legat på 
relationen mellan arkeologen och ämnet och publiken har varit en sidoprodukt. De 
menar att istället bör det pedagogiska perspektivet utgå från relationen mellan publiken 
och ämnet (Karlson & Nilsson 2001:38). Ett sådant perspektiv skulle göra det enklare 
då det erbjuds verktyg för människor att lära sig istället för att de blir överrumplade med 
faktauppgifter (Karlson & Nilsson 2001:39). Det går att dela upp kommunikationen av 
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arkeologiska undersökningar i två modeller: förmedlingsmodellen och dialogmodellen. 
Den förstnämnda utgår från att förmedlingen sker mot ett uppsatt mål medan 
dialogmodellen utgår från att individen eller gruppen ges de medel som behövs för att 
utrycka sin historia och det är genom dialoger som kunskapen skapas (Aronsson 
2004:99f). 
 
Arkeologiska utgrävningar är en kostsam process i sig själva och det är inte alltid som 
förmedling ansetts som viktigt. Det blir då en kostnadsfråga att förmedla informationen 
som kommer fram vid utgrävningar, det gäller både ekonomiskt och tidsmässigt. Därför 
har ibland allmänhetens intresse hamnat i bakgrunden (Holmén 2013:19). Att motivera 
förmedling av arkeologiska utgrävningar är inte det enklaste, att jobba med förmedling 
bland arkeologer har tidigare inte varit ett fokusområde. Detta kan ha berott på att 
förmedlingsarkeologin inte har haft en hög status inom arkeologin och det har därför 
varit svårt att motivera arkeologer som gräver att lägga vikt vid förmedlingen. En 
positiv inställning hos projektledningen inför ett förmedlingsarbete har varit avgörande 
för ett lyckat resultat, det har också varit viktigt att det har funnits någon som har varit 
ansvarig för publika frågor som har varit en del av ledningsgruppen i det arkeologiska 
arbetet (Holmén 2013:19).  
 
Historieförståelsen hade under en lång tid under 1900-talet styrts av en 
positivistisk/empirisk vetenskapsförståelse (Karlsson & Zander 2009:224).  
De sociala rörelserna under 1960- och 1970-talet vars grundtanke låg i att det skulle ske 
en förändring från rötterna, påverkade stora delar av västvärden och det hade även en 
stor påverkan på de akademiska delarna. Inom det arkeologiska fältet drevs 
utvecklingen mot en öppen och publik arkeologi med fokus på förmedling av resultaten, 
detta drevs på av den postprocessuella arkeologin och yttre påtryckningar (Thomas & 
Lea 2014:12). 
 
Under de senaste åren har begreppet kulturmiljöpedagogik blivit en metod som har tagit 
större plats i både skolor och i arkeologiskt förmedlingsarbete. Begreppet samlar inom 
sig en stor mängd aktiviteter som genomförs av museer, besökscentrum, 
kulturarvsinstitutioner och inte minst vid arkeologiska utgrävningar. Inom 
kulturmiljöpedagogik ryms en stor variation på vad som görs, hur det görs och varför 
det görs, men gemensamt för aktiviteterna är att de har en koppling till kulturmiljö, 
utställningar, samlingar eller en pågående aktivitet som exempelvis en arkeologisk 
undersökning (Högberg 2014:91). 
 
 
4.3.  Varför förmedla? 
 
För att förklara varför det är viktigt med förmedling och varför det har skett en 
lagändring som gör det möjligt för länsstyrelser att ställa krav på förmedling, vill jag 
först förklara varför arkeologer ska förmedla och vem de ska förmedla fynd och 
kunskap till.  
 
Att sprida kunskapen vidare till stora delar av samhället är en viktig aspekt av 
arkeologin och att göra detta till en bred publik är viktigt, det är grundläggande att både 
allmänheten och myndigheter blir en del av arkeologers tänkta publik.  
Då det förflutna ses som en del av vår identitet och ger oss en möjlighet att se mönster 
och utveckling, är det många som vill ta del av kunskapen och söker aktivt efter en 
större del än det som de själva har varit med i (Rosenzweig & Thelen 1998:90).   
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En persons ålder, ursprung eller inkomst har ingen större påverkan på om de kommer att 
delta i aktiviteter med historisk anknytning, men däremot har kön och utbildning stor 
betydelse för hur öppna de är för att ta till sig historia. Om en person har högre 
utbildning så är det vanligare att de läser historieböcker och besöker museum 
(Rosenzweig & Thelen 1998:28).  
 
2002 utförde statistiska centralbyrån en undersökning som visade på att 82 % av de 
frågade kollade på TV-program som handlade om historia. Av de tillfrågade uppgav 70 
% att de tog emot information om arkeologiska undersökningar från radio och TV och 
60 % att de tog emot information från tidningar. Underökningen visade även statistiskt 
att 22 % av de svenska vuxna och 32 % av de med en högre utbildning hade varit på en 
arkeologisk visning i fält (Holtorf 2007:52). Denna statistik visar att det finns ett stort 
allmänintresse för arkeologi och historia och att förmedling av arkeologin når ut på 
många olika sätt. 
 
Att skapa en dialog med skolbarn och deras lärare vid besök vid arkeologiska 
undersökningar ger barnen/ungdomarna en möjlighet att få en social erfarenhet av 
arkeologin och historien som kopplas samman med den samt att det skapar en möjlighet 
att väcka ett intresse för arkeologin och vårt förflutna ur de materiella lämningar som 
finns kvar. Dialoger ger även lärare att en bild av dåtidens människor och händelser som 
kan vara tydligare än de bilder som finns i läroböckerna. Detta medför dock att 
arkeologerna måste vara medvetna om vilket ansvar de har när det kommer till 
förmedlingen av arkeologin och dess roll i samhället samt den historieskrivning som de 
lägger fram för barn, ungdomar och lärare. Att som arkeolog att engagera sig för barn 
och ungdomar i skolåldern är extra viktigt inte bara för att det är en viktig tid för dessa 
barn utan även för att barns och ungas rätt till kultur har blivit extra uppmärksammat 
inom kulturpolitiken (Widhe 2012:17). 
 
Att förmedla arkeologins resultat är viktigt då det är en del av det levande kulturarvet 
och då uppdragsarkeologins mål är att de undersökningsresultat som framkommer ska 
leda till viktig kunskap för allmänheten, forskarvärlden och de myndigheter som 
handskas med kulturmiljövården. För att nå ut till dessa och förmedla den kunskap som 
framkommer behövs det att dokumentationen bearbetas, tolkas och kommuniceras 
(Widhe 2012:14). 
 
En konkret anledning till varför arkeologer har förmedlat och varför de ska göra det är 
att det finns ett krav på att man inom museer, kulturmiljövården och även inom 
universitet ska förmedla. Det handlar om att arkeologerna har fått ett förtroende från 
samhället att ta fram landets gemensamma historia och därför finns det ett påtvingat 
behov av att berätta vad de hittar (Holmén 2013:20). 
 
En av kulturpolitikens kärnuppgifter är att främja ett levande kulturarv som är 
betydelsefullt för medborgarna som lever nu samt för de kommande generationerna. Till 
det levande kulturarvet hör det kulturella arv som lämnats från tidigare generationer. 
Synen och tolkningen av vårt kulturarv förändras ständigt och det är därför viktigt att 
föra en öppen dialog och diskussion om kulturarvet och om hur det tolkas och 
representeras (Prop. 2012/13:96. 2013:2F). 
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5.  Kulturmiljölagen  
 
Kulturmiljölagen består av åtta kapitel som anger hur man ska handskas med Sveriges 
kulturarv (SFS 1988:950). Kapitel två behandlar fornminnen och de paragrafer som är 
intressant för uppsatsen. Genom en ändring i §13 i kap 2 kan nu länsstyrelserna ställa 
skäliga krav på förmedling i samband med en arkeologisk undersökning (SFS 
1988:950). 
 
Kulturmiljölagen eller som den tidigare kallades Lagen om kulturminnen utformades 
under 1988 och trädde i kraft den 1:e januari 1989. I och med denna nya lag så 
upphävdes tre äldre lagar som nu samlades under en och samma lag. Lagarna som 
upphävdes var lagen om fornminnen (1942:350), lagen om byggnadsminnen (1960:690) 
samt lagen om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål (SFS 1988:50). 
Under den tid som lagen har funnits har den vid flera tillfällen ändrats och finslipats, 
totalt vid 34 tillfällen till och med den 2015-01-01. 
 
Propositionen som låg till grund för lagen lägger fram idén om en samlad reglering av 
fornminnesvården som ska innefatta fornminnen, byggnadsminnen, kyrkliga 
kulturminnen samt export av kulturföremål (Prop. 1987/88:104:1).  
 
Innan lagändringen 2014 hade utredningen ”Uppdragsarkeologi i tiden” (SOU 2005:80) 
framtagits och som låg till grund för en stor del av lagändringen. Uppdragsarkeologi i 
tiden är en uppdragsarkeologiutredning som regeringen tillsatte 2004 för att se över 
frågor inom det uppdragsarkeologis området. I utredningen framkom att det skulle vara 
viktigt att länsstyrelserna hanterar hela handläggningen av de enskilda ärendena inom 
uppdragsarkeologin. Det fanns en svaghet i det rådande systemet, länsstyrelserna sågs 
som en svag beställare och den undersökande institutionen hade stora möjligheter att 
själva bestämma ambitionsnivån och omfattningen av undersökningen. Det framkom 
även under utredningsarbetet att länsstyrelsernas tillsyn över verksamheten inte stämde 
överens med de krav som ställs från staten, därför förslogs vissa åtgärder för att stärka 
länsstyrelsernas ställning (SOU 2005:80 sid. 15). Det togs även fram förslag på hur det 
uppdragsarkeologiska systemet kunde stärkas och ett av dessa förslag var att det skulle 
ske en utökad förmedling av undersökningsresultaten till allmänheten och samhället i 
övrigt (SOU 2005:80 sid. 16). Ett annat förslag var att en viss del av förmedlingsarbetet 
ska ingå i den arkeologiska undersökningen och att det skulle medföra att 
exploatörernas kostnadsansvar ökar, om än marginellt (SOU 2005:80 sid. 19).  
 
I uppdragsarkeologiutredningen lyftes fram att det i den uppdragsarkeologiska 
verksamheten bör ske en viss förmedling till allmänheten, att detta ska vara en del av 
den särskilda undersökningen och att kostnaden som uppkommer faller inom 
kostnadsansvaret (SOU 2005:80 sid. 119f), samt att det ska ske en utökad förmedling av 
de resultat som framkommer till samhället och allmänheten (SOU 2005:80 sid. 193).  
De senaste åren före utredningen hade man börjat ifrågasätta om den 
uppdragsarkeologiska verksamheten skulle vara begränsad av det ”inomvetenskapliga” 
syftet där forskarvärlden sågs som den huvudsakliga målgruppen. Det hade framkommit 
under arbetet med utredningen att det uppfattades som att uppdragsarkeologin hade ett 
bredare syfte och ansvar, där det fanns en större betoning på förmedlingen av 
undersökningsresultaten och då inte minst till en bredare publik. Denna syn hade 
kommit från de nationella kulturpolitikens mål som fanns inom området (SOU 2005:80 
sid. 123f).  
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Uppdragsarkeologiutredningens bedömning var att den uppdragsarkeologiska 
verksamhetens syfte har utökats vilket får till följd att förmedlingen av resultaten ska 
vara en del av en arkeologisk undersökning (SOU 2005:80 sid 223). De gav förslaget 
om att i Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. borde det ske ett tydliggörande i 2 kap. 
13 § med ett tillägg där särskild undersökning även får omfatta förmedling, vilket skulle 
ge länsstyrelserna stöd för att ställa krav på förmedling i samband med en arkeologisk 
undersökning (SOU 2005:80 sid. 237). 
 
Innan lagändringen 2014 framställdes propositionen Kulturmiljöns mångfald som 
lämnades in till riksdagen den 21 mars 2013 (Prop. 2012/13:96. 2013:1). I 
Kulturutskottets betänkande framkommer det hur det offentliga kulturmiljöarbetet och 
dess utmaningar är av en angelägenhet för alla, och att det behövs jobbas på att bevara 
en mångfald av kulturhistoriska värden och att dessa ska vara tillgängliga. Det framgår 
att alla ska ha möjlighet att kunna tolka, använda och berikas av vår kulturmiljö och 
möjligheterna till detta ska vara desamma oberoende av vem man är. Därför är det 
viktigt att arbeta för att ge alla en möjlighet till delaktighet och bidra till att kulturmiljön 
upplevs (Prop. 2012/13:96 2013:33). 
 
I Prop. 2012/13:96 framställs regeringens förslag om att krav på förmedling av en 
arkeologisk undersökning ska kunna ställas av länsstyrelsen och att det ska omfattas av 
exploatörens kostnadsansvar. Det framkommer även att detta förslag från regeringens 
sida stämde överens med Uppdragsarkeologiutredningens förslag (Prop.2012/13:96. 
2013:61). 
 
I den ovan nämnda utredningen Uppdragsarkeologi i tiden framställde utredarna att 
uppdragsarkeologins ”inomvetenskapliga” syfte är begränsat och att det istället finns en 
uppfattning att uppdragsarkeologin har ett vidare syfte och ansvar och där i finns det ett 
ansvar av förmedling. Detta var något som stämde överens med regeringens syn och 
man ansåg därför att det skulle framgå i Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. att 
länsstyrelsen ska kunna ställa krav på viss förmedling av resultatet till allmänheten och 
samhället i övrigt (Prop. 2012/13:96. 2013: 62). 
 
Detta följdes av en lagrådsremiss där regeringen gav förslag på ändringar i Lag 
(1988:950) om kulturminnen m.m. samt följdändringar i andra lagar. En del av förslaget 
var att ändra lagens rubrik till Kulturmiljölag. Det gavs även förslag om att kapitel 2 
paragraf 12 skulle ändras så att länsstyrelsen nu får ställa skäliga krav på att den 
arkeologiska undersökningen förmedlas (Lagrådsremiss lag (1988:950) 2013:14). 
Ändringarna som föreslogs i lagrådsremiss föreslogs träda i kraft den 1 januari 2014. 
Beslutet om ändringarna i lagen utfärdades den 19 juni 2013 enligt SFS 2013:548 
(Svensk författningssamling) och där går det även att läsa de andra ändringarna som 
gjordes i lagen (SFS 2013:1). 
 
 
 
6.  Fallstudie   
Dessa fallstudier kommer att beskriva den bakomliggande orsaken till varför en 
arkeologisk undersökning som har genomförts eller ska genomföras. Avsnittet beskriver 
också vilken målgrupp som finns och vilken typ av förmedling som undersökaren ska 
genomföra samt om det ställs särskilda krav på förmedlingen.  
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6.1.  Länsstyrelsen i Kalmar län 
 

6.1.1.  Förfrågningsunderlag med diarienummer 431-9223-08, datum 14/1-10 
 
Förfrågningsunderlag 431-9223-08 är en anbudsinbjudan inför särskild undersökning av 
Gladhammars gruvområde RAÄ 155 och 229, samt Hyttan RAÄ 277 i Mörhult 1:5 m.fl 
i Gladhammar socken, Västerviks kommun. Anledningen till undersökningen var att 
Västerviks kommun ansökte om tillstånd att ta bort berörda fornlämningar på grund 
utav en planerad miljösaneringsåtgärd inom området (Tedenlind 2010:1). 

Gladhammars gruvor och de berörda fornlämningarna RAÄ 155 och RAÄ 229 ligger 12 
km sydväst om Västervik och området Hyttan, fornlämningsområde RAÄ 277, ligger ca 
10 km sydväst om Västervik.  

Gladhammars gruvområde bestod huvudsakligen av tre gruvfält, och det var främst två 
utav dessa som skulle komma att beröras av miljösaneringen. De två var 
Holländarefältet och Sohlbergsfältet och där fanns det spår av 500 års gruvdrift. Fälten 
har varit i drift i perioder från 1400-talet fram till provbrytningar på 1950-talet. 
Gruvområdet anses vara av högt kulturhistoriskt värde och kulturmiljön anses vara 
väldigt komplex. De kulturhistoriska lämningarna som berörs av den planerade 
miljösaneringen är det gruvavfall som blivit resultatet av brytningen i gruvorna 
(Tedenlind 2010:1f). 

Hyttan (RAÄ277) anses även den vara en mycket komplex kulturmiljö, det har vid 
tidigare undersökningar inte funnits spår av gruvbrytning men det finns lämningar efter 
bearbetning och anrikning av gruvmaterial. Inom det berörda området berörs en del där 
anläggningen som kallas vändroshuset ligger, i övrigt fanns det inga anläggningar som 
berörs av miljösaneringen (Tedenlind 2010:2). 

Kalmar läns museum genomförde på uppdrag av Västerviks kommun 2004 en utredning 
av gruv- och hyttområdet för att definiera och identifiera kulturmiljövärdet i området 
och att beskriva hur det skulle påverkas av en sanering (Projekt Gladhamar rapport 
2004:09). Under 2009 genomfördes en förundersökning av området, undersökarna var 
Kalmar länsmuseum, Västerviks museum och Dalarnas museum, vilket låg till grund för 
förfrågningsunderlaget (Tedenlind 2010:2). 

Syftet med undersökningen skulle vara att få en dokumentation som var av 
vetenskapligt god kvalitet och tillräcklig för att ge god kunskap om borttagna lämningar 
samt att ge en meningsfull kunskap för myndigheter, forskare och allmänhet. 
Länsstyrelsen ansåg att inom de berörda fornlämningarna bör fokus läggas på att 
beskriva anläggningarna som hittats i området och deras funktion, en processteknisk 
beskrivning utifrån anläggningarna, att klargöra de äldsta faserna av gruvdriften samt att 
koppla det till området runt omkring och de aktiviteter som funnit där. Undersökningens 
målgrupp bestod av kommunens ansvariga för planering och miljösanering, 
kulturmiljösektorn, forskare på både nationell och internationell nivå samt allmänheten 
(Tedenlind 2010:3).  

Rapporteringen och dokumentationen av undersökningen skulle vara riktad till de 
utvalda målgrupperna och följa de rekommendationer som framgår i 
Riksantikvarieämbetets handbok för uppdragsarkeologi kap 3.3.9.  
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Rapporteringsstrategin skulle innehålla ett basdokument samt en vetenskaplig 
bearbetning av resultatet som överensstämmer med de mål som finns för 
undersökningen. Basdokumentet skulle redovisas i skriftlig form i en rapport men bör 
även finnas digitalt. Länsstyrelsen ville att det skulle finnas en plan för andra insatser så 
som föredrag, vetenskapliga artiklar, visningar eller annan form av redovisning för 
berörd målgrupp. Visningar på plats skulle prioriteras. Undersökningen skulle 
genomföras under våren 2010 och vara klar senast den 28 maj 2010 (Tedenlind 2010:3).  

 

6.1.2.  Förfrågningsunderlag med diarienummer 431-1852-11P, datum 24/10-11 
 
431-1852-11P är en förfrågan om en undersökningsplan för särskild arkeologisk 
undersökning av RAÄ 274 inom fastigheterna Björnhovda 31:1 samt del av 5:19 i 
Torslunda socken, Mörbylånga kommun. Anledningen till undersökningen var att 
Mörbylånga kommun planerade en ny trafikled öster om Mölltorpsgatan i Färjestaden. 
På grund av en tidigare undersökning av Kalmar läns museum i området (dnr 431-
11975-09), där boplatslämningar påträffades, samt en tidigare förundersökning av 
boplats RAÄ 274 utförd av Arkeologikonsult AB, fastställdes en avgränsning av 
boplatsen samt boplatsens karaktär. Länsstyrelsen bedömde att fornlämning RAÄ 277 
skulle komma att beröras av det planerade arbetet med trafikleden och beslutade därför 
om en särskild undersökning (Sundström 2011:2). 

Undersökningen skulle skapa meningsfull kunskap som var relevant för myndigheter, 
forskare samt allmänheten. Undersökningen skulle kunna knytas till och vara användbar 
i fortsatt forskning, samt att den skulle kunna användas i kommunikation med både 
forskarsamhället och samhället i stort. Vid förundersökningen framkom 
boplatslämningar med härdar och ett kulturlager som var 300 m2, samt en vikingatida 
silverskatt, därför var bedömningen att undersökningen skulle ske med en hög 
ambitionsnivå. Målgruppen för undersökningen var länsstyrelsen, kommunen och 
Färjestadens skola (Sundström 2011:2f).  

Rapporteringen skulle följa Riksantikvarieämbetets rekommendationer som anges i 
uppdragsarkeologins handbok kap 3.3.9. Rapporteringen skulle innehålla 
basdokumentation för varje enskild fornlämning samt en vetenskaplig bearbetning av 
resultaten utifrån de mål som presenterats i förfrågningsunderlaget samt 
undersökningsplanen. Rapporteringsstrategin skulle också innehålla aktiviteter som 
innefattade valda målgrupper samt en redogörelse för hur de hanterar visningar i fält 
och hur de skulle genomföras. Kartredovisningar skulle göras på fastighetskartan och 
den skriftliga rapporteringen skulle godkännas av länsstyrelsen innan distribuering. 
Färdig rapport skulle sedan lämnas till Mörbylånga kommun, Kalmar läns museum 
samt två exemplar till Riksantikvarieämbetet. Länsstyrelsen skulle få tre exemplar varav 
ett arkivvärdigt samt en digital kopia om rapporten ej kommer att finnas tillgänglig på 
nätet (Sundström 2011:3).  

 

6.1.3.  Förfrågningsunderlag med diarienummer 431-170-14, datum 16/1-14 
 
Förfrågningsunderlag 431-170-14 gäller arkeologiska undersökningar av RAÄ 129, 
RAÄ 175 samt RAÄ 176 inom fastighet Hossmo 3:1 och Rinkaby 9:2 och 13:3 i 
Hossmo socken, Kalmar kommun. Detta inför ett vägprojekt som omfattar 
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byggnationen av E22 med en ny sträckning förbi Rinkabyholm väster om samhället, 
från Hossmo till Karlsro. Vägsträckan innefattar 6 km med tre trafikplatser, och 
trafikverket hade ansökt om tillstånd för att ta bort de fornlämningar som berördes av 
projektet. Beslut fattades 2013-04-09 om arkeologiska förundersökningar av sträckan 
som utfördes av Kalmar länsmuseum i samarbete med Riksantikvarieämbetet UV Öst 
(Sundström 2013:1f).  
Vid förundersökningarna framkom boplatslämningar vid Hossmo 3:1 som daterats till 
mesolitikum och yngre järnåldern, samt fynd med datering till vikingatid och vendeltid. 
Vid Rinkaby 9:2 och 13:3 fann arkeologerna boplatslämningar och gravar alternativt 
röjningsrösen. Boplatsen har daterats till yngre bronsåldern och äldre järnålder, medan 
de agrara lämningarna genom stratigrafi, växtmakrofossil och kartstudier antas ha 
tillkommit under yngre järnåldern eller senare. Bedömningen gjordes att 
fornlämningarna ej behöver bevaras då de i sammanhanget medför ett hinder som 
överstiger dess betydelse (Sundström 2013:3f). 

Syfet med undersökningen var att skapa meningsfull kunskap av relevans för forskning 
och allmänhet. Kunskapen skulle kunna användas för regionens långsiktiga 
kunskapsuppbyggnad samt i fortsatt forskning och vid kommunikation med både 
forskarvärlden och samhället i övrigt. Undersökningen skulle vara inriktad på att 
besvara frågor som röde gårds- och bystrukturen under främst brons- och järnåldern. 
Ambitionsnivån angavs som hög. Målgruppen för undersökningen var främst 
länsstyrelsen, forskarsamhället, trafikverket, kommunen och boende i Rinkabyholm. Då 
det fanns ett syfte med att få ut en fullvärdig rapportering av det arkeologiska arbetet till 
allmänheten ombad länsstyrelsen att en mediastrategi skulle utarbetas som skulle täcka 
både den lokala pressen och den rikstäckande där de ges möjlighet att närvara vid så väl 
förberedelserna som efterarbetet (Sundström 2013:4f).  

Rapporteringen skulle följa de rekommendationerna som framkommer i 
Riksantikvarieämbetets handbok för uppdragsarkeologi kap 3.3.9. Sex veckor efter 
avslutat fältarbete ska en utvärdering av fältarbetet ha presenterats för länsstyrelsen. 
Rapporteringsstrategin ska innehålla ett basdokument samt en vetenskaplig bearbetning 
av resultat som utgår från de fastslagna målen. Det skulle även finnas med en strategi 
för aktiviteter som rörde målgrupperna, då främst trafikverket och de boende i 
Rinkabyholm, där det skulle redogöras för visningar i fält, utställningar m.m. De 
skriftliga rapporterna skulle godkännas av länsstyrelsen innan de distribueras, den 
slutgiltiga rapporten samt basdokumentationen skulle även laddas upp i arkivet Samla 
på Riksantikvarieämbetet hemsida (Sundström 2013:5f).  

 
6.1.4.  Förfrågningsunderlag med diarienummer 431-3018-14, datum 30/12-14 
Förfrågningsunderlag 431-3018-14 gäller en förfrågan om undersökningsplan inför en 
arkeologisk undersökning av Hagby kyrka inom Hagby kyrka 1:1 i Hagby socken, 
Kalmar kommun. Anledningen till den arkeologiska undersökningen är att Södermöre 
pastorat har ansökt om att få bygga om och omgestalta Hagby kyrka. Det nya golvet 
kommer att ligga lägre än det nuvarande vilket medför att de bevarade fornlämningarna 
under det äldre golvet skulle komma att beröras. Fornlämningarna i kyrkan består av 
spår från byggnadens tidigare former samt gravar. Tidigare arkeologiska 
undersökningar hade visat att det finns rester av kyrkans tidigare faser i rundhuset, 
vapenhuset samt i koret (Tedenlind 2015:2). 

Undersökningssyftet var att skapa meningsfull kunskap av relevans för myndigheter, 
forskning och allmänhet. Denna kunskap skulle kunna knytas till och användas vid 
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fortsatt forskning samt vid kommunikation med både forskarvärlden och allmänheten. 
Då man under förundersökningen upptäckt lämningar och gravar från kyrkans äldre 
delar som kan dateras till medeltiden, ska den arkeologiska undersökningen generera 
kunskap om kyrkans äldre historia och konstrukturdetaljer som är kopplade till den 
medeltida delen av kyrkan. Då det ansågs finnas en hög kunskapspotential har 
ambitionsnivån angivits som hög. Målgruppen för undersökningen var länsstyrelsen, 
pastoratet, allmänheten i samhället runt om kyrkan, Växjö stift samt forskarsamhället 
(Tedenlind 2015:3).  

Rapporteringen skulle vara lättförståelig och följa de rekommendationer som 
framkommer i Riksantikvarieämbetet handbok för uppdragsarkeologi kap 3.3.9. Det 
skulle finnas en basdokumentation för varje enskild fornlämning. Slutdokumentationen 
skulle innehålla en kortfattad redovisning och en granskning av resultaten som ska 
uppfylla både de publika och vetenskapliga målen. Den nya rapporteringen skulle även 
användas som slutrapport för de undersökningar som gjorts på platsen under 1965-1967 
i syfte för att kunna fyndfördela det material som togs omhand vid de tidigare 
undersökningarna. Rapporteringsstrategin skulle även innehålla en plan för hur 
visningar vid utgrävningen ska se ut, samt hur utställningar ska genomföras. Det skulle 
även framställas en trycksak i form av en broschyr som gärna skulle tas fram i samband 
med de arkivariskt ansvariga i pastoratet där Hagby kyrka och dess historik skulle 
presenteras i populärvetenskaplig stil och på ett lättförståeligt språk. Skriftliga rapporter 
skulle godkännas av länsstyrelsen innan distribution. Rapporten skulle även laddas upp 
på Riksantikvarieämbetet digitala arkiv Samla (Tedenlind 2015:4). 

 

6.1.5.  Förfrågningsunderlag med diarienummer 431-9072-14 datum 23/5-14 
431-9072-14 är ett förfrågningsunderlag med förfrågan om undersökningsplan inför 
arkeologisk undersökning av Gårdby kyrka i Mörbylånga kommun på Öland. 
Anledningen till den arkeologiska undersökningen var att södra Ölands pastorat hade 
ansökt om att bygga om och omgestalta Gårdby kyrka. Fornlämningarna i kyrkan utgörs 
av spår från byggnadens tidigare faser och lämningar efter tidigare konstruktioner och 
gravar. Syftet med undersökningen skulle vara att skapa meningsfull kunskap av 
relevans för myndigheter, forskarvärlden och allmänheten och resultaten ska bidra till 
en kunskapsuppbyggnad på lång sikt. De mål som ställs upp bygger på den tidigare 
förundersökningen och utgår från att de tidigare tolkningarna skulle prövas och det 
skulle ske en fördjupning av tolkningarna. Det var även önskvärt att nya frågor tas fram 
som kan användas vid vidare forskning. Ambitionsnivån var bestämd till hög och 
målgruppen för undersökningen var länsstyrelsen och Södra Ölands pastorat. 
Länsstyrelsen efterfrågade en mediastrategi som är utarbetad och visade på hur både 
lokala och rikstäckande media skulle erbjudas möjlighet att följa arbetet, såväl 
förarbetet som efterarbetet (Sundström 2014:2f). 

Rapporteringen av undersökningen skulle följa de rekommendationer som framställts av 
Riksantikvarieämbetet och vara lättförståelig och ha en bra struktur. Det skulle hållas en 
presentation av fältarbetes resultat inför länsstyrelsen senast sex veckor efter avslutade 
fältarbete. Rapporteringen skulle även redogöra för hur de aktiviteter som har skett i 
fält, utställningar m.m. ska genomföras. Den skriftliga rapporteringen ska godkännas av 
länsstyrelsen innan de distribueras till berörda parter. Rapporten ska även skickas till 
Kalmar läns museum och till Riksantikvarieämbetet samt laddas upp som en pdf på 
Riksantikvarieämbetets digitala arkiv Samla (Sundström 2014:3f). 
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6.1.6.  Förfrågningsunderlag med diarienummer 431-4375-15 datum 6/10-15 
Förfrågningsunderlag 431-4375-15 gäller en förfrågan om en undersökningsplan inför 
arkeologiska undersökningar av en boplats, Plittorp Ny inom Plittorp 1:6, Misterhult 
socken, Oskarshamns kommun. På grund av en planerad trafiksäkerhetshöjning längs en 
sträcka av väg E22 mellan Nygårda och Målbäcken, kommer arbetet att påverka både 
sedan tidigare kända fornlämningar samt tidigare okända fornlämningar. En av dessa ej 
tidigare kända fornlämningar som berörs är den så kallade Plittorp Ny. Plittorp Ny är en 
förhållandevis välbevarad stenåldersboplats som ligger i närheten av den tidigare kända 
RAÄ Misterhult 1835. Boplatsen uppges vara placerad i en svag sydöstligsluttning och 
är omsluten av bergshällar med hällmark åt alla vädersträck förutom sydöst där 
sluttningen går mot dalbotten och fornlämning RAÄ Misterhult 1835. Under 
förundersökningen bedömdes boplatsen omfatta en ca 150 m2 stor yta, där provgrävning 
påvisade en riklig mängd stenåldersfynd, anläggningar i form av kokgropar och en härd 
samt ett 0,2 m tjockt kulturlager (Tedenlind 2015:2). 
 
Målgruppen för den arkeologiska undersökningen var länsstyrelsen, allmänheten, 
företagaren, kommunen och forskarvärlden. Syftet med undersökningen skulle vara att 
skapa meningsfull kunskap av relevans för allmänheten, myndigheter och 
forskarvärlden (Tedenlind 2015:3). 

Rapporteringen av utgrävningen skulle följa Riksantikvarieämbetet rekommendationer i 
Handbok för uppdragsarkeologi kap 3.3.9. Rapporteringsstrategin skulle innehålla 
basdokumentation för varje enskild fornlämning, med en bearbetning av resultaten som 
utgår från de mål som angetts i undersökningsplanen. Det skulle även ingå aktiviteter 
som riktades till den angivna målgruppen. Slutrapporten ska godkännas av länsstyrelsen 
innan distribution och sedan laddas upp i det digitala arkivet Samla (Tedenlind 
2015:3f). 

 
 
6.2.  Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
 
6.2.1.  Förfrågningsunderlag med diarienummer 431-19301-2011, datum 29/8-11 
 
Förfrågningsunderlag med diarienummer 431-19301-2011 gällde särskild undersökning 
av en del av RAÄ Göteborg 218 (Yta 1). Anledningen till undersökningen var ett 
planerat arbetsföretag som skulle beröra fornlämningen. Det hade skett en 
förundersökning året innan av Rio Kulturkooperativ och vid denna hittades det 
kulturlager som innehöll en välbevarad stenpackning samt ett fyndmaterial bestående av 
keramik, glas, stengods m.m. Undersökningsområdet var beläget i stadsdelen 
Gamlestaden i Göteborg (Johansson 2011:3). 
 
Syftet med undersökningen skulle vara att skapa meningsfull kunskap som var relevant 
för såväl forskare, allmänheten och myndigheter och undersökningen skulle bidra till 
den långsiktiga kunskapsbyggnaden i regionen. RAÄ Göteborg 218 är en fornlämning 
som utgör en stor del av stadsdelen Gamlestaden och det har det tidigare hittats 
lämningar under förundersökningen ansågs det att en särskild undersökning av 
fornlämningarna i valda Yta 1 skulle kunna ge en kunskap av stadens utbredning i väst. 
En kartläggning av fornlämningarna ansågs även kunna belysa vilka verksamheter som 
har bedrivits i dessa delar av staden. Kunskapspotentialen av RAÄ 218 bedömdes som 
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medelhög och länsstyrelsen i västra Götaland valde därför att undersökningen skulle 
genomföras med en låg till medelhög ambitionsnivå (Johannson 2011:4).  
Målgruppen för undersökningen var skolor, hembygdsföreningar, allmänheten som var 
intresserad av lokalhistoria, lokalmedia, kulturförvaltningen på kommunen samt 
forskarvärlden (Johannson 2011:4).   
 
Undersökningsplanen skulle vara inlämnad till länsstyrelsen den 9/9-2011 och 
undersökningen skulle vara slutförd senast den 31/12-2011, rapporten skulle vara 
färdigställd för granskning senast ett år efter slutförd undersökning (Johannson 2011:4).  
Rapporteringen skulle vara utformad så att den var lättbegriplig, funktionell och följde 
de rekommendationer som anges i Riksantikvarieämbetets handbok för 
uppdragsarkeologi. Rapporteringsstrategin skulle innehålla en basdokumentation samt 
en vetenskaplig bearbetning av resultaten. Den skulle även innehålla aktiviteter som 
riktas till de angivna målgrupperna och där skulle det redovisas hur visningar i fält, 
utställningar m.m. skulle utföras. Den skriftliga rapporteringen skulle godkännas av 
länsstyrelsen innan den distribueras (Johannson 2011:5).  
 
6.2.2.  Förfrågningsunderlag med diarienummer 431-22217-2012, datum, 15/10-12 
 
Förfrågningsunderlag med diarienummer 431-222217-2012 avsåg en särskild 
undersökning av en del av RAÄ Göteborg 436 i Göteborgs kommun. Anledningen till 
undersökningen var att NCC hade ansökt om tillstånd att ta bort en del av 
fornlämningen RAÄ Göteborg 436 inför byggnationen av kontor i enlighet med 
detaljplan och denna undersökning var en del av byggnadsetapp ett. Det hade skett en 
tidigare förundersökning som utfördes av Riksantikvarieämbetet UV väst som 
resulterade i gravar även utanför det område som tidigare var avgränsat och en justering 
skedde. Undersökningsområdet var beläget i park- och parkeringsmark inom fastigheten 
705:14 Heden (Ottander 2012:3) 
 
Syftet med undersökningen var att skapa meningsfull kunskap av relevans för 
myndigheter,forskning och allmänhet. Den kunskap som framkommer av 
undersökningen ska bidra till den långsiktliga kunskapsuppbyggnaden i regionen och 
målgrupperna för undersökningen var länsstyrelsen, uppdragsgivaren, 
hembygdsföreningar/fornminnesföreningen, intresserad allmänhet samt lokalmedia 
(Ottander 2012:4).  
 
RAÄ 436 Göteborg är en garnisonskyrkogård som tillkom under 1700-talets första hälft 
och var i bruk fram till 1835 då den upphörde att användas. Fornlämningen har varit 
föremål för flera undersökningar under 2000-talet, både förundersökningar och 
slutundersökningar, och vid dessa har man funnit lämningar efter ett stort antal 
begravningar. Undersökningsytan för etapp 1 är ca 73 m2. Den särskilda 
undersökningen skulle skapa en fördjupad kunskap om de soldater som ligger begravda 
på platsen samt hur deras levnadsförhållanden och deras familjesituation sett ut. 
Kunskapspotentialen av undersökningen ansågs var medelhög och sågs som en 
komplettering till de tidigare undersökningarna (Ottander 2012:3).  
 
Rapporteringen skulle vara utformad så den följde Riksantikvarieämbetets 
rekommendationer samt vara lättförståelig och funktionell. Undersökningsplanen skulle 
innehålla en strategi om hur rapporteringen skulle utformas så att den mötte intresset 
hos de målgrupper som angetts i förfrågningsunderlaget. Strategin skulle innehålla en 
basdokumentation samt en plan för hur den vetenskapliga bearbetningen av resultaten 
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skulle genomföras och publiceras. Det skulle även redovisas en plan för kommunikation 
med de för undersökning relevanta målgrupper, där ett lägsta krav var visning i fält samt 
informationsmaterial som skulle vissa platsens historia. Slutrapporten skulle innehålla 
en kortfattad redovisning och utvärdering av måluppfyllelsen, där såväl de publika som 
de vetenskapliga resultaten beaktas (Ottander 2012:5). Den skriftliga rapporteringen 
skulle godkännas av länsstyrelsen innan den distribuerades (Ottander 2012:5) 
 
6.2.3.  Förfrågningsunderlag med diarienummer 431-22217-2012, datum 11/4-14 
 
Diarienummer 431-14057-2014 är ett förfrågningsunderlag avseende en arkeologisk 
undersökning inom en del av fornlämning RAÄ Marstrand 109 och 110 i Kungälvs 
kommun. Bakgrunden till undersökningen var att Kungälvs kommun ansökt om att ta 
bort delar av nämnda fornlämningar. Under 2012 skedde det en förundersökning i 
området, den genomfördes av Lödöse museum och resulterade i ett stort flintmaterial 
som delvis omhändertogs. Undersökningen skulle påverka delar av både RAÄ 109 och 
110 inom fastigheten Marstrand 6:7 och lämningstypen var boplats/aktivitetsyta med 
datering till stenåldern (Johansson 2014:3). 
 
Syftet med undersökningen var att skapa relevant och meningsfull kunskap för 
myndigheter, allmänhet och forskarvärlden. RAÄ Marstrand 109 är en 
boplats/aktivitetsyta som är placerad i ett smalt stråk av morän mellan berg, vilket 
gjorde att det var svåråtkomligt och förundersökningen fick därför utföras genom 
handgrävda m2-stora provrutor. Det framkom vid förundersökningen en hel del slagen 
flinta som utgjorde ca 95,5% av fyndmaterialet och den största delen av fyndmaterialet 
uppgavs ha en allmän mesolitisk karaktär. 
 
Undersökningsområdets storlek var ca 1100 m2 och den särskilda undersökningen skulle 
ge en kunskap om mesolitiska aktiviteter i ett ytterskärgårdsläge. Boplats/aktivitetsytan 
förväntades kunna generera kunskap om dateringar, ytans disposition och 
användningsområde. Det fanns förhoppning om att undersökningen skulle kunna ge 
svar på förhållandena mellan RAÄ Marstrand 109 och 110 (Johansson 2014:3f). 
Länsstyrelsen hade bedömt kunskapspotentialen som medelhög och undersökningen 
skulle utföras med medelhög till låg ambitionsnivå. Undersökningens minimum var en 
avbaning av relevanta ytor och att hälften av eventuella anläggningar skulle undersökas 
(Johansson 2014:4).  
RAÄ Marstrand 110 är en boplats/aktivitetsyta som ligger belägen strax norr om RAÄ 
Marstrand 109 och även vid denna fornlämning hittades det under förundersökningen 
ett stort flintmaterial. Det tänkta undersökningsområdet var här ca 1600 m2. Den 
särskilda undersökningen skulle även här generera kunskap om dateringar, ytans 
disposition och användningsområde samt kunskap om de mesolitiska aktiviteterna i ett 
ytterskärgårdsläge. Bedömningen av RAÄ Marstrand 110 var att kunskapspotentialen 
var medelhög och ambitionsnivån skulle därför vara medelhög. Det skulle minst ske en 
totalavbaning av de delar som ansågs relevanta för undersökningen och alla de 
anläggningarna som fanns där skulle undersökas till hälften (Johansson 2014:4).  
Målgrupper för undersökningen var utöver uppdragsgivaren, länsstyrelsen och andra 
myndigheter även skolor, hembygds/fornminnesförening, lokalmedia, lokalhistoriskt 
intresserad allmänhet m.m. Undersökningsplanen skulle vara inlämnad till länsstyrelsen 
25/4-14 och undersökningen skulle vara genomförd 31/12-14 (Johansson 2014:4). 
 
Rapporteringen skulle följa de anvisningar som framtagits av Riksantikvarieämbetet och 
i undersökningsplanen skulle det presenteras en strategi för hur rapporteringen skulle 
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utformas för att möta intresset hos de angivna målgrupperna. Rapporten skulle innehålla 
en basdokumentation från båda fornlämningarna. Mellan 50 och 55 % av fältkostnaden 
skulle läggas på rapporteringen. I rapporteringsstrategin skulle det även framgå hur den 
vetenskapliga bearbetningen av resultatet utifrån de mål och inriktningarna som 
framställts i förfrågningsunderlaget ska genomföras och publiceras (Johansson 2014:5). 
Det skulle även i rapporteringsstrategin framgå hur de skulle handskas med 
kommunikation med de utvalda målgrupperna, här var ett lägsta krav visning i fält samt 
något eller några föredragstillfällen. Den skriftliga rapporten skulle godkännas av 
länsstyrelsen innan den distribuerades (Johansson 2014:6).  
 
6.2.4.  Förfrågningsunderlag med diarienummer 431-42393-2014, datum 20/1-15 
 
431-42393-2014 är ett förfrågningsunderlag för en särskild undersökning av RAÄ 
Herrestad 176 och 414, inom fastigheten Herrestad-Torp 1:3 i Uddevalla kommun. 
Bakgrunden till undersökningen var att Molle och Gunilla Robertsson ansökt om att få 
ta bort fornlämningar RAÄ Herrestad 176 och 414 då de vill bygga ut handeln i 
området. Det hade tidigare utförts förundersökningar på platsen av Bohusläns museum 
runt de tidigare registrerade gravarna (Axelsson 2015:3). 
 
Syftet med undersökning var att generera kunskap av relevans för myndigheter, 
allmänheten och forskarvärlden samt att undersökningen ska bidra till den långsiktliga 
regionala kunskapsuppbyggnaden. Kunskapen som framkommer ska kunna knytas och 
användas i fortsatt forskning och vara tillgänglig för samhället i allmänhet. 
Fornlämningen är belägen i en skogsdunge nedanför Grytingens by. I anslutning till 
bytomten har det påträffats lämningar som dateras till större delen av förhistorisk tid 
med tyngdpunkt på yngre bronsåldern och äldre järnåldern. Vid förundersökningen av 
gruvområdet påträffades lämningar efter såväl tidigare kända gravar som 
boplatslämningar i form av kulturlager och anläggningar. Undersökningsområdet skulle 
vara på ca 1300 m2 och den särskilda undersökningen var tänkt att ge kunskap om 
begravningar av människor som möjligen kan knytas till den boplats som ligger i 
närheten, samt om de närliggande anläggningarna har en koppling till gravarna och om 
denna koppling kan ha en rituell innebörd. Kunskapspotentialen ansågs vara medelhög 
och därför ansåg länsstyrelsen att ambitionsnivån skulle var medelhög. Som ett lägsta 
krav angavs att området skulle banas av och framkomna anläggningar skulle 
undersökas. Resultatet av undersökningen skulle sammankopplas med tidigare 
undersökningar i rapporteringen med en särskild vikt vid eventuella kronologiska och 
rumsliga samband (Axelsson 2015:4). 
 
Målgruppen för undersökningen var utöver uppdragsgivaren, länsstyrelsen och andra 
myndigheter även skolor, lokalhistoriskt intresserad allmänhet, lokalmedia och 
kulturförvaltningen på kommunen. Undersökningsplanen skulle var inlämnad till 
länsstyrelsen senast den 30/1-15 och undersökningen skulle vara slutförd under våren 
2015 (Axelsson 2015:4).  
 
Rapportens utformning ska vara funktionell och följa de rekommendationerna som 
uppställts av Riksantikvarieämbetet i handboken för uppdragsarkeologi kap 3.3.9.  
Undersökningsplanen skulle innehålla en strategi för hur rapporteringen ska utformas 
för att möta de intressen som finns hos de angivna målgrupperna. Det skulle finnas en 
basdokumentation, samt en strategi om hur den vetenskapliga bearbetningen av 
resultatet skulle framställas i och med de mål och inriktningar som framställdes i 
förfrågningsunderlaget. Det skulle även framgå hur undersökaren skulle kommunicera 
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med de för undersökningen relevanta målgrupper där ett minimumkrav är visningar i 
fält samt information på hemsida (Axelsson 2015:4f).  
Den skriftliga rapporten ska godkännas av länsstyrelsen innan den distribuerades 
(Axelsson 2015:5).  
 
 
6.3.  Länsstyrelsen i Skåne 
 
6.3.1.  Förfrågningsunderlag med diarienummer 431-2064-2013,datum 15/3-13 
 
Förfrågningsunderlag med diarienummer 431-2064-2013 gäller en anbudsinbjudan inför 
en särskild arkeologisk undersökning av fyra områden med boplatslämningar och 
gravar, samt ett våtmarksområde inom fastighet Östra Odarslöv 13:5, ESS-området, 
Odarslövs socken, Lunds kommun. Bakgrunden till undersökningen var att European 
Spallation Source AB har ansökt om att få ta bort fornlämningar inom ett område där 
det planerades att bygga en neutronforskningsanläggning. Fastigheten skulle i sin helhet 
kunna användas för bebyggelse och underjordiska anläggningar och anläggningarna 
skulle byggas ut successivt under driftperioden. På grund av områdes begränsade yta i 
kombination med de tänkta planerna för framtida bebyggelse som ej har exakta 
positioner så kan det inte reserveras områden för framtida arkeologiska undersökningar. 
Anbudsinbjudan gäller därför för all arkeologi inom området. Ytorna har efter 
förundersökning avgränsat och omfattar ca 12,18 ha (Mogren 20131:2). 
 
Under hösten 2011 utförde Riksantikvarieämbetet UV Syd en arkeologisk utredning 
steg 1 som sedan följdes av utredning steg 2 under våren 2012. Utredningen 2011 
omfattade dels en byråinventering, dels ytinventering i fält, i dessa utpekades sju 
områden som intressanta som tillsammans upptog en yta på ca 42 ha. Under steg 2 i 
utredningen genomfördes en schaktning i syfte att vissa på hur fornlämningssituationen 
i området såg ut. Schaktningen vars längd uppgick till 9185 m resulterade i de utpekade 
områdena i steg 1 undersökningen. Lämningarna var till största del begränsade till sex 
områden som avgränsades som fornlämningsområden, sammanlagt 27 ha, och enligt 
deras tolkningar rör det sig om tre boplatser, ett härdområde, ett brunnsområde och 
eventuellt en gravplats som alla daterats till förhistorisk tid (Mogren 20131:3). 
Under hösten 2012 genomfördes en arkeologisk förundersökning av 
Riksantikvarieämbetet UV Syd på de sex ytorna som tidigare utpekas. Ambitionsnivån 
var hög och länsstyrelsens hade föreskrivit att 15% av de sex fornlämningarnas yta 
skulle undersökas.  
 
Förfrågningsunderlaget gäller fem ytor på sammanlagt 12,18 ha och de angivna ytorna 
skulle avbanas och dokumenteras i sin helhet. Därefter skulle det ske undersökningar 
som var väl motiverade och med riktade insatser (Mogren 20131:4).  
Syftet med undersökningen var att med den arkeologiska utgrävningen och dess resultat 
skapa en kunskap om det förflutna som uppfyller de vetenskapliga kraven samt att 
kunskapen ska kommuniceras så att det främjar uppdragsarkeologins politiska 
samhällsuppdrag (Mogren 20131:5). Ambitionsnivån angavs som hög då 
kunskapspotentialen från fornlämningen anses som hög. Målgrupperna för 
förmedlingen av resultatet är såväl forskarvärlden som den intresserade allmänheten, 
där en viktig delmålgrupp är barn och ungdomar. Förmedlingen ska vara tillgänglig och 
möjlig att tolka oavsett vilken bakgrund eller vilka förutsättningar mottagaren har. En 
viktig målgrupp var European Spallation Source ESS AB och det informationscentrum 
som planeras inom Science village scandinavia mellan ESS och Max IV. Sammanlagt är 
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det 17 länder som har visat intresse för att delta i ESS-samarbetet vilket gör att projektet 
har en stor internationell kontaktyta, därför var det viktigt med beredskap för att jobba 
med förmedlingsarbetet både på svenska och engelska (Mogren 20131:7).  
Uppdragstagaren skulle utöver en basrapportering även se till att den kunskapsbyggnad 
som tillkommer efter undersökningen kommuniceras till vetenskapssamhället, 
allmänheten i vid bemärkelse och uppdragsgivaren. Resultatet av undersökningen skulle 
publiceras i vetenskapliga artiklar på engelska med peer review-granskning och med 
internationell spridning, dessa ska i anbudet motiveras med avseende på antal, 
inriktning och omfång. Den nya kunskap som undersökningen kan generera ska 
förmedlas populärvetenskapligt och det skulle finnas en beredskap för att lämna 
underlag för utställning på Lunds universitet historiska museum. Uppdragstagaren 
skulle även skapa en hemsida som skulle kunna användas inom skolundervisningen och 
som inte fick stängas ner direkt efter avslutat projekt. Slutrapporten skulle innehålla en 
kortfattad redovisning av undersökningens samtliga moment och aktiviteter samt en 
värdering av måluppfyllelserna. All den skriftliga rapporteringen skulle skickas i minst 
ett exemplar till länsstyrelsen, Lunds kommun, Historiska museet i Lund, Regionmuseet 
i Kristianstad och ESS AB samt två arkivbeständiga exemplar till 
Riksantikvarieämbetet (Mogren 20131:8f).  
 
 
6.3.2.  Förfrågningsunderlag med diarienummer 431-25835-12, datum 19/4-13 
 
Detta ärende är en anbudsinbjudan inför en särskild arkeologisk undersökning av ett 
område med flintgruvor och kulturlager inom fastigheten Pilbladet 1 i Södra Sallerups 
socken, Malmö kommun. Anledningen till undersökningen var att Malmö kommun 
planerade att bygga ett LSS-boende. Fastigheten Pilbladet 1 omfattar ca 5000 m2 och 
ligger i södra delen av fornlämning Södra Sallerup 32 som är registrerad som ett 
förhistoriskt boplatsområde. Det har skett arkeologiska undersökningar inom 
fornminnesområdet vid ett flertal tillfällen under åren 1951-1988, samtidigt som en stor 
del av lämningarna i området förstörts av kritbrytning utan att ha dokumenterats 
(Mogren 20132:2).  Det skedde även en förundersökning under september 2012 där ca 
11% av fastighetsytan undersöktes genom sökschaktning och ett stort antal 
fornlämningar påträffades. I den västra delen finns ett högre parti där påträffades 
flintgruvor som beräknades omfatta ca 40% av fastigheten. I den östra delen fanns ett 
kulturlager som beräknades täcka ca 30% av fastigheten. Dateringen pekade mot dels 
senmesolitikum-tidigneolitikum och dels förromersk järnålder. Anbudet gällde en yta på 
3 200 m2 som tidigare avgränsats efter arkeologiska förundersökningar (Mogren 
20132:3).   
 
Undersökningens syfte var att med utgångspunkt i resultaten skapa kunskap om det 
förflutna på ett sätt som uppfyller de vetenskapliga kraven som ställs, samt att 
kommunicera kunskapen om det förflutna så att det främjar uppdragsarkeologins 
politiska samhällsuppdrag. Undersökningen ska ge ny och meningsfull kunskap med 
relevans och dokumentationen ska vara av vetenskapligt god kvalitet och tillräcklig för 
att ge kunskap om de borttagna fornlämningarna (Mogren 20132:4).   
Länsstyrelsen ansåg att ambitionsnivån skulle vara mycket hög vad gällde flintgruvor 
och kulturlager från senmesolitikum-tidigneolitikum då området anses vara unikt i ett 
nationellt perspektiv och behövdes därför tas till vara på fullt ut. Ambitionsnivån för 
lämningarna från bronsåldern och järnåldern anges däremot som begränsad.  
Målen för undersökningens förmedling var att den skulle vara riktad till både 
vetenskapssamhället och den intresserade allmänheten, där en viktig grupp var barn och 
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unga. Förmedlingen mot samhället i stort skulle följa de nationella målen om att 
kunskapen ska vara tillgänglig och möjlig att tolka utan några förutsättningar eller 
behov av en specifik bakgrund (Mogren 20132:5).  
Rapporteringen skulle anpassas till undersökningens målgrupper och resultatet ska 
redovisas i text, bild och genom karta.   
Det skulle finnas en basdokumentation och förutom den ska resultatet av 
undersökningen publiceras i högst två vetenskapliga artiklar på engelska i tidskrifter 
med peer review-granskning och med internationell spridning, då detta sannolikt blir 
den sista undersökningen av Sveriges flintgruvsområden inom en överskådlig tid. 2010 
publicerades det en sammanställning av tidigneolitisk tid i Malmöområdet som utgick 
från Almhovsmiljön med Södra Sallerup som viktig komponent, däremot saknas det en 
uppdatering av sammanställningen med kunskapen om flintgruvslokalen, därför skulle 
det ingå som en del av förmedlingsarbetet att förnya sammanställningen om 
flintgruvslokalen. Uppdragstagaren skulle ta fram en hemsida som skulle kunna 
användas inom skolundervisningen och som inte fick stängas ner direkt efter avslutat 
projekt (Mogren 20132:6).  
Slutrapporten skulle innehålla en kortfattad redovisning av undersökningens samtliga 
moment och aktiviteter samt en värdering av måluppfyllelserna. All den skriftliga 
rapporteringen skulle skickas i minst ett exemplar till länsstyrelsen, Historiska museet i 
Lund, Malmö kommun samt två arkivbeständiga exemplar till Riksantikvarieämbetet 
(Mogren 20132:6f).  
 
 
6.3.3.  Förfrågningsunderlag med diarienummer 431-22433-2013, datum 5/5-14 
 
Förfrågningsunderlag med diarienummer 431-22433-2013 är en anbudsinbjudan inför 
en arkeologisk undersökning inom delar av fastigheterna östra Grevie 9:30 och 12:14 i 
Östra Grevie socken, Vellinge kommun. Bakgrunden till undersökningen är att Vellinge 
kommun jobbade med en detaljplan för Östra Grevie samhälle och önskade bygga ut 
mot nordväst. Tidigare hade Riksantikvarieämbetet UV Syd utfört förundersökningar i 
två områden på fastigheterna. Den yta som undersökningen berörde var en mindre yta i 
norra delen av det de kallar område A samt en mindre yta i de östra delarna av område 
B. Område A har konstaterats utgöras av en boplatsyta från övergången mellan yngre 
bronsålder och förromersk järnålder. I område B har det påträffats ett gårdsläge från 
perioden mellan yngre bronsålder och förromersk järnålder (Mogren 2014:2).  
Undersökningsområdets yta är sammanlagt på ca 27 515 m2. Denna yta skulle avbanas 
med maskin och sedan skulle en uppdelning av undersökningsytan göras där högst 80% 
av de anläggningar som framkommer efter avbaningen ska undersökas intensivt 
(Mogren 2014:3).  
Syftet med undersökningen var att skapa ny och meningsfull kunskap med relevans för 
myndigheter, forskning och allmänhet, samt att kommunicera den. Dokumentationen 
skulle vara tillräcklig för att ge kunskap om de borttagna fornlämningarna och av 
vetenskapligt god kvalitet. Förmedlingen av resultaten skulle riktas till 
vetenskapssamhället och den intresserade allmänheten, där en viktig målgrupp är barn 
och ungdomar (Mogren 2014:3f).  
Rapporteringen skulle anpassas till undersökningens målgrupper och resultatet skulle 
redovisas i text, bild och på karta. Det skulle finnas en basdokumentation och vid sidan 
av den ska kunskapsbyggande som baseras på resultatet av undersökningen även 
kommuniceras med både vetenskapssamhället och med allmänheten. Resultatet ska 
publiceras i högst en vetenskaplig artikel och om det är möjligt ska resultatet integreras 
med resultat från närområdet. Det skulle även göras populär förmedling som främst 
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riktas till målgrupper i närområdet, med extra fokus på barn och ungdomar. Den 
skriftliga rapporteringen skulle skickas i minst ett exemplar till länsstyrelsen, Historiska 
Museet i Lund, Vellinge kommun samt två arkivbeständiga exemplar till 
Riksantikvarieämbetet (Mogren 2014:4f).  
 
6.3.4.  Förfrågningsunderlag med diarienummer 431-14913-2015, datum 13/10-15 
 
Diarienummer 431-14913-2015 avser ett förfrågningsunderlag som är en 
anbudsinbjudan inför en arkeologisk undersökning av området Lockarp 8, inom 
fastigheterna Lockarp 24:1 skifte 2 och en del av fastighet Lockarp 8:2, fornlämning 
RAÄ16:1 i Lockarps socken, Malmö kommun. Anledningen till undersökningen var att 
Malmö kommun planerade att exploatera ytan mellan citytunneln, yttre ringvägen och 
fältarbetet är planerat att börja under våren 2016 (Mogren 2015:1f). 
Lockarp 8 är beläget i ett av norra Europas arkeologiskt mest undersökta områden, den 
yta i området kring Lockarps trafikplats som nu är aktuell är det sista större partiet som 
ska undersökas. Området begränsas i öster av Nya Lockarpsvägen där arkeologiska 
förundersökningar genomfördes under 1998, söder om det område som ska undersökas 
ligger Citytunneln 6 och direkt nordväst, norr och nordöst om ytan genomfördes en rad 
undersökningar för Öresundsförbindelsen. Inom området för undersökningen finns 
lämningar från de flesta förhistoriska perioder, från neolitikum till vikingatid/ tidig 
medeltid men med en tyngdpunkt på romersk järnålder. Det finns även enstaka spår från 
mesolitikum. Rakt igenom området passerar den så kallade bronsåldersvägen som kan 
dateras till äldre järnåldern och som identifierats som en hålväg varav en 200 meter lång 
sträcka är dokumenterad. Resultatet från undersökningen av Citytunneln 6 är av stor 
relevans för den planerade undersökningen då det nya undersökningsområdet ligger i 
direkt anslutning. Citytunneln 6-området innehöll gropar, brunnar, lager och 
matjordsfynd från tidig-, mellan- och senneolitikum, det fanns inga spår från äldre 
bronsålder men det fanns ett fåtal lämningar från yngre bronsålder. Det var däremot 
järnålderslämningar som dominerade materialet från Citytunlen 6 (Mogren 2015:3).  
År 2001 genomfördes en förundersökning inom den aktuella ytan. I sammanband med 
slutundersökningen av Citytunlen 6 och Lockarp 8 fick området benämningen 
”Tilläggsyta område 1” och det grävdes åtta sökschakt med en sammanlagd yta på 3303 
m2 viket utgjorde ca 5,6% av den totala ytan. Det framkom lämningar efter två hus som 
typdaterades till romersk järnålder, det påträffades även en ”offergrop” som innehöll 
skörbränd sten och djurben samt mindre groppar med stora mängder skalkorn (Mogren 
2015:4). Ytan Lockarp 8 omfattar ca 59 000 m2 och syftet med undersökningen är att 
skapa ny och meningsfull kunskap som är relevant för myndigheter, forskarvärlden och 
allmänheten samt att kommunicera denna kunskap. Det ansågs att ambitionsnivån skulle 
vara hög men att den skulle styras av frågeställningarna. Undersökningsytan ska 
avbanas med maskin och det ska ske en uppdelning av de undersökningsytor som är 
mest relevanta (Mogren 2015:5ff).  
Målgruppen för undersökningen är både vetenskapssamhället och den intresserade 
allmänheten där en viktig grupp är barn och ungdomar. Rapporteringen ska anpassas till 
undersökningens målgrupper och redovisas i text, bild och kartform. En 
basdokumentation ska redovisas skriftligt i en rapport som bör finnas tillgänglig digitalt 
(Mogren 2015:8). Rapporteringen ska även innefatta vetenskapliga publiceringar i högst 
två vetenskapliga artiklar med peer review-granskning och den nya kunskapen som 
framkommer ska förmedlas populärvetenskapligt. Uppdragstagaren ska bygga upp en 
hemsida eller blogg som kan användas i skolundervisning och som ska finnas kvar 
minst en termin efter avslutat projekt (Mogren 2015:8). Det ska redogöras för publika 
insatser såsom föredrag och visningar i rapporten (Mogren 2015:8). 
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Undersökningsredovisningen ska vara en uppsummering och innehålla en kortfattad 
redogörelse för undersökningens alla moment och aktiviteter samt en värdering av 
målgruppuppfyllelsen. Basdokumentationen ska sändas till länsstyrelsen, 
Riksantikvarieämbetet och det offentliga arkivet, samt laddas upp på det digitala arkivet 
Samla som hittas genom Riksantikvarieämbetet hemsida. Om det påträffas mynt ska  
basdokumentationen sändas till Statens historiska museer och därtill ska sökanden, 
kommunalt museum samt Historiska museet i Lund ha ett exemplar vardera. 
Basdokumentationen ska även skickas i pdf-format till länsstyrelsen och Regionmuseet 
i Kristianstad (Mogren 2015:9f). 
 
 
6.4.  Sammanställning av material 
 
Av det insamlade materialet som består av förfrågningsunderlag inför arkeologiska 
undersökningar från länsstyrelsen i Kalmar, Skåne och Västra Götalands län, totalt 32 
st, är det 16 som är från perioden 2010-2013 och 16 som är från perioden 2014-2015.  
 
Materialet framställs här nedan i två tabeller, där den ena är en framställning av vilka 
målgrupper som framkommer i förfrågningsunderlagen och den andra visar på de olika 
förmedlingstyperna och kanalerna för förmedling som nämns i de olika 
förfrågningsunderlagen.  
 

 
Tabell 1. Målgrupper för arkeologisk undersökning som framkommer i förfrågningsunderlagen. 

 

0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 

M
yn
di
gh
et
er
 

Fo
rs
ka
rv
är
de
n 

Al
m
än
he
te
n 

Ba
rn
/u
ng
a/

sk
ol
ve
rk
sa
m
he
t 

H
em

by
gd
sf
ör
en
in
g/

Fo
rn
m
in
ne
sf
ör
en
in
g 

Sp
ec
iFi
k 
m
ål
gr
up
p 

Lo
ka
lm
ed
ia
 

Ri
ks
m
ed
ia
 

Före 2014 

Efter 2014 



 

25 

 
Tabell 2. Förmedlingsformer för arkeologiska undersökningar som framkommer i förfrågningsunderlagen. 

 

 
 
7.  Diskussion  
 
Att förmedling av arkeologiska resultat är en viktig del av arbetet ser jag som en 
självklarhet, kunskapen som framkommer vid arkeologiska undersökningar är viktig 
inte bara för arkeologerna och forskarvärlden utan även för allmänheten och samhället i 
stort. Det är viktigt att jobba med förmedlingen inom arkeologin då det är en byggsten 
för att ha ett levande kulturarv som är tillgängligt för allmänheten men det är även 
viktigt för att föra kunskapen vidare till kommande generationer och för att visa upp 
varför det är viktigt med arkeologin i dagens samhälle.  
Då hur vi ser och tolkar vårt kulturarv är i en ständig förändring och utveckling är det av 
stor vikt att förmedlingsarbetet också följer utvecklingen och har en öppen diskussion 
under utvecklingens gång för att se till att förmedlingen fortsätter att ha en stark 
koppling till sin tänkta publik.  
 
Som nämns i tidigare kapitel så är det en stor del av Sveriges befolkning som har ett 
intresse för historia och arkeologi, om dock det är i en spridd skara när det kommer till 
hur stort intresset är. I den undersökning som tidigare nämndes från Statistiska 
centralbyrån var det över 80 % av de tillfrågade som hade tagit del av historieinriktade 
TV-program. Det ger en bild av att det finns ett brett intresse bland allmänheten för att 
ta till sig av det förflutna och det visar också på att det finns en bred publik för 
förmedlingsarbetet och därmed att det finns ett behov av förmedling.  
Då det har framkommit att en individs ålder, ursprung eller inkomst inte har en stor 
påverkan på hur öppna de är för att ta till sig av aktiviteter med en historisk anknytning 
visar även det på att förmedlingsarbetet har en stor möjlighet att nå en bred publik.  
Att inom förmedlingsarbetet inrikta sig på barn och unga är något som uppmuntras i 
flera av de förfrågningsunderlag som jag studerat. Att vända sig till unga och barn gör 
att de som jobbar med förmedlingsarbetet har en stor möjlighet att influera publiken om 
vikten av förhistorien och arkeologin genom att väcka ett intresse för vår historia. Men 
det är även väldigt viktigt att de i samband med arbetet med unga och barn är medvetna 
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om vilket inflyttade de har och att de tänker på hur de framställer både sig själva och det 
som förmedlas. Att barn och unga är en viktig publik kan ses genom att kulturpolitiken 
lägger en stor vikt på barn och ungas rätt till kultur. 
 
I den statliga utredningen ”Uppdragsarkeologi i tiden” lyftes det fram att det fanns en 
svaghet i det rådande systemet där länsstyrelserna sågs som en svag beställare av 
uppdragen med begränsad möjlighet att bestämma över förmedlingen och se till att 
kraven som framställts av kulturpolitiken följs. Att det då lyftes fram att en ändring av 
Kulturmiljölagen (då Lag (1988:950) om kulturminnen m.m.) behövdes är som jag ser 
det en utveckling som var nödvändig. För om det finns framställda mål för hur 
kulturarvet och förhistorien ska hanteras och göras åtkomlig för allmänheten så behövs 
det kraft för att kunna se till att dessa krav följs. Om länsstyrelser får den kraft som 
behövs för att se till att kraven följs skapar det även en möjlighet att stärka 
uppdragsarkeologin genom förmedlingsarbetet. 
 
Det går att se på förändringen av lagtexten genom att använda sig av resiliensteorins 
sammanlänkade dynamiska cykler som system bygger på. Den mindre delen av det 
styrande uppdragsarkeologiska systemet som i detta fall är uppdragstagarna som 
påbörjade en förändring i hur man såg på allmänheten och förmedlingsarbetet ledde till 
en vilja och ett behov att det skulle ske en förändring i den större och ledande delen av 
systemet, som i detta fal är länsstyrelserna, som styr över de som utför de arkeologiska 
undersökningarna. Med andra ord ändrades lagen till följd av den pågående 
förändringen av förmedlingsarbetet inom uppdragsarkeologin och till följd av detta 
skedde en förändring i det styrande system som är länsstyrelsernas kontroll. Slutligen 
skedde lagändringen till följd av förändringen i de undre systemen, denna förändring 
skedde snabbare än förändringen av lagen. Det vill säga det har framkallat en förändring 
i det politiska system som är styrande eftersom förmedling har blivit har allmänt 
etablerat i uppdragsarkeologin.  
 
Att det skedde en förändring i lagen betyder inte att förmedlingsarbetet var dåligt 
tidigare, tvärtom vill jag se det som att det var för att arbetet med förmedlingen blivit 
bättre och en viktigare del av uppdragsarkeologin under utveckling. Lagändringen kom 
som följd av detta, den gav länsstyrelserna möjlighet att ställa krav på förmedling för att 
en efterfrågan på förmedling fanns från samhället i stort.  
 
I förfrågningsunderlagens uppbyggnad går det att se vissa likheter mellan de olika åren 
från varje enskild länsstyrelse, både i vilken form av förmedling som framkommer och 
till vilka målgrupper den vänds. 
 
I förfrågningsunderlagen från länsstyrelsen i Kalmar län som skrevs innan lagändringen 
2014 är det tre som jag har tagit upp i fallstudien. Alla har en övergripande målgrupp 
bestående av forskarsamhället, myndigheter och samhället i stort. Sen fanns det även 
direkt utpekade målgrupper som bestod av mycket mer specifika grupper såsom 
kulturmiljösektorn, kommuner, kommunansvariga för planering, de ansvariga för 
miljösanering, Färjestadens skola, Trafikverket och direkt påverkade boende. 
Förfrågningsunderlagen som var skrivna efter 2014 års lagändring hade även de en 
övergripande målgrupp bestående av myndigheter, forskarsamhället och samhället i 
stort. De mer specifika målgrupperna bestod här av pastorat, kyrkliga stift och boende i 
närheten av undersökningsplatsen. 
Sen finns det de målgrupper som inte nämns specifikt i förfrågningsunderlaget men som 
är del av den grupp som undersökaren ska rapportera till, och de är länsstyrelsen, 
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exploatören och Riksantikvarieämbetet. 
 
I förfrågningsunderlagen från länsstyrelsen i Västra Götalands län finns samma 
övergripande målgrupper som går att hitta i förfrågningsunderlagen från Kalmar län, 
samt att rapporteringen ska ske till länsstyrelsen, exploatören och 
Riksantikvarieämbetet. De mer specifika målgrupperna från förfrågningsunderlagen 
innan lagändringen är skolor, hembygdsföreningar, fornminnesföreningar, lokal 
intresserad allmänhet, lokalmedia och kulturförvaltare. De specifika målgrupperna som 
nämns i förfrågningsunderlagen efter lagändringen är skolor, hembygdsföreningar, 
fornminnesföreningar, lokal intresserad allmänhet, lokalmedia och kulturförvaltningen.  
 
Förfrågningsunderlagen från länsstyrelsen i Skåne län har även de samma övergripande 
målgrupper och samma målgrupper för rapportering som både Kalmar och Västra 
Götalands länsstyrelser. Men de skiljer sig genom att de inte har en indelning i 
bestämda målgrupper, det finns ett undantag och det är barn och unga som pekas ut som 
en viktig delmålgrupp, både före och efter lagförändringen.     
 
Det man kan undra över är om de mindre direkt utskrivna målgrupperna inom vissa 
undersökningar behövs, då de övergripande målgrupperna finns där de flesta av de 
direkta målgrupperna är representerade. Att dessa skrivs ut visar på att just de är en 
grupp som berörs av undersökningsresultatet på ett närmare plan och att det är till dem 
som förmedlingsarbetet ska riktas.  
De övergripande målgrupperna innefattar mer eller mindre alla människor i samhället 
och för att kunna skapa ett bra grund att stå på i ett förmedlingsarbete behöver grunden 
som jag ser det vara mer bestämd och konkret. Att förmedla till alla är en god tanke och 
som ovan nämnts finns det ett stort allmänintresse för historia och arkeologi, men risken 
är om det inte finns en specifik målgrupp kan det bli en förmedling som bygger på bred 
fakta som inte förankras på platsen.  
Länsstyrelsen i Skåne län har en tydlig målgrupp där de tar upp barn och unga som en 
särskilt viktig delmålgrupp, vilket följer de mål som ställs inom kulturpolitiken och 
riktar sig till en viktig målgrupp för att föra ut intresset om förhistorien och det 
arkeologiska arbetet.  
 
Förmedlingen som nämns i förfrågningsunderlagen som är skrivna innan 2014 års 
lagändring skiljer sig mellan de olika länsstyrelserna samt mellan projektet av olika 
storlek och kunskapspotential.  
Kalmars förfrågningsunderlag från innan lagändringen nämner förmedling och 
rapportering genom att det skulle förekomma visningar på plats, det skulle ske föredrag, 
skrivas vetenskapliga artiklar samt mediestrategier som täcker både lokal som 
rikstäckande media. Förmedlingsarbetet som framkommer i förfrågningsunderlagen 
efter lagändringen är visningar på plats, utställningar, tryckt material såsom broschyrer 
där resultat framställs på ett populärvetenskapligt sätt.  
 
I förfrågningsunderlagen från länsstyrelsen i Västra Götalands län innan lagändringen 
nämns aktiviteter såsom visningar i fält, utställningar och framställande av 
informationsmaterial. I förfrågningsunderlagen efter 2014 års lagändring nämns 
visningar i fält och föredragstillfällen.  
När det kommer till förmedlingsarbetet som nämns i förfrågningsunderlagen från  
Västra Götalands länsstyrelse så ställdes det även i ett förfrågningsunderlag 431-2217-
2012 som går att hitta i fallstudierna ovan ett minimumkrav på visning i fält och 
utställningar. Det som ändras med lagändringen är att ordet krav förekommer i en större 
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utsträckning men det nämns ingen bredare typ av förmedlingsarbete. Det finns ett 
undantag: i förfrågningsunderlaget för undersökningen av RAÄ Marstrand 110 & 109 
så anges det hur stor andel av fältkostnaden som skulle läggas på rapporteringen. 
 
I förfrågningsunderlagen från länsstyrelsen i Skåne län märks en skillnad gentemot 
övriga län i underlagen från före lagändringen, då de i ett fall nämner att förmedlingen 
ska vara tillgänglig även på engelska då exploatören har starka kopplingar utomlands 
och därför behöver göra materialet tillgängligt för en större publik. Men utöver detta 
handlar det om visningar i fält, hemsidor som kan användas inom skolundervisning, 
utställningar samt publicering av vetenskapliga artiklar. De skånska 
förfrågningsunderlagen som är skrivna efter lagändringen tar upp förmedling i form av 
föredrag, visningar och publicering av vetenskapliga artiklar samt genom hemsidor.  
 
Det som framkommer av detta är att Skånes länsstyrelse i dessa fall har ställt krav på 
förmedling och i vilken form den ska ske, men det bör påpekas att de aktuella 
undersökningarna är av stor skala och att de alla anses ha en hög till mycket hög 
potential. De aktuella undersökningarna var även stora till ytan. Det faktum att det kan 
skilja sig mellan de olika förfrågningsunderlagen grundar sig i hur hög den 
inkommande kunskapsnivån anses vara, hur undersökt platsen är sedan tidigare och hur 
stort projektet är.  
 
Undersökningens storlek och kunskapspotential har en direkt påverkan på hur stor vikt 
som läggs på förmedlingen, i ett större projekt med en stor chans att generera ny och 
värdefull kunskap läggs vanligen större vikt på att förmedla kunskapen.  
 
Gemensamt för länsstyrelserna är att de flesta av förfrågningsunderlagen från efter 
införandet av Riksantikvarieämbetets digitala arkiv begär att rapporteringen ska laddas 
upp där och med det göra rapporteringen lättillgänglig. Detta förutsätter att de som är 
ute efter den känner till Samla-arkivet eller vet vad rapportens namn är. Då vi lever i ett 
samhälle som blir mer och mer uppkopplat och digitalt så är detta en front som 
arkeologer och de som jobbar med förmedling bör inrikta sig på. Att kunskapen ska 
vara lättillgänglig är en av grundstenarna för att nå en bred publik.  
 
En anledning till varför det inte är en större skillnad mellan förfrågningsunderlagen 
ifrån innan lagändringen och efter går att hitta i den ovan nämnda statliga utredningen 
”Uppdragsarkeologi i tiden” som gjordes 2005. Redan då framkom att 
förmedlingsarbetet hade fått en större vikt inom uppdragsarkeologin. I det material som 
jag har undersökt märktes ingen större förändring, helt enkelt därför att förmedlingen 
redan var en stor del av uppdragsarkeologin innan lagändringen. En annan anledning 
kan vara att det inte har gått så lång tid efter lagändringen och att den ännu inte har 
påverkat sättet som förfrågningsunderlag är utformade. Genom den kontakt som jag haft 
med länsstyrelserna har de också nämnt att det inte har skett någon större förändring i 
hur de utformar underlagen. Det kan vara så att jag inte kan se en skillnad för att det 
finns en begränsning i materialet både ur ett tidsperspektiv och ur ett geografiskt 
perspektiv. Samtidigt kan jag bara utgå från det material som jag använt, jag kan varken 
eller ska dra några slutsatser om att det kan finnas en större eller mindre förändring i 
andra län. I det material som jag undersökt har lagändringen ännu inte medfört någon 
större förändring, varken i vilka målgrupper som utpekas för de arkeologiska 
undersökningarna eller i vilken typ av förmedling som efterfrågas.  
Det finns inget som tyder på att det efter lagändringen skulle ha skett en direkt ändring i 
kraven som ställs i förmedlingsarbetet. Att ändringen däremot har gett länsstyrelserna 
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en möjlighet att ställa krav är en annan fråga och där finns det stöd i det material som 
jag har utgått från. Det är viktigt att betona att lagändringen har gett länsstyrelserna rätt 
att ställa särskilda krav på förmedlingsarbetet, lagändringen är utformad för att ge 
länsstyrelserna en starkare ställning för att påtvinga förmedling om det finns skäl för det 
men det är ingen ändring som gör att de måste ställa krav om de inte anser att det 
behövs. Det vill säga, att länsstyrelserna har en möjlighet att ställa krav betyder inte att 
de måste göra det.    
 
 
8.  Resultat  
 
Vad krävs det för förmedling av länsstyrelserna? 
Vilken typ av förmedling som krävs av länsstyrelserna skiljer mellan de olika länen, det 
är dock främst beroende på vad det är för projekt. Det vanligaste är att det ska hållas 
visningar på undersökningsplatsen, därefter är det utställningar, föredrag och 
vetenskapliga artiklar som är vanligast men inte i samma utsträckning som visningar i 
fält. Som nämnts ovan är det främst undersökningens storlek och kunskapspotential som 
avgör hur stort förmedlingsarbetet blir.  
En sak som är densamma mellan de olika länsstyrelserna är att undersökningarna och 
den kunskap som framkommer ska kunna användas i kommunikation med både 
forskarsamhället och samhället i övrigt. 
 
Varför ändrades lagen?  
Jag vill se på det så att lagändringen som gjorde det möjligt för länsstyrelser att ställa 
krav på förmedling kom till som en följd av en redan pågående utveckling där 
uppdragsarkeologins målgrupp gick från att vara rent vetenskaplig till att även innefatta 
allmänheten och samhället i stort. Med det vill jag lägga vikt på att förmedlingen inte 
blev viktigare på grund av lagändringen utan att lagändringen i förmedlingsfrågan 
skedde för att förmedlingsarbetet bland arkeologerna hade blivit viktigare inom 
uppdragsarkeologin och inom kulturpolitiken där ett levande kulturarv som är öppet och 
tillgängligt för alla är allt viktigare. Den tillkom för att länsstyrelser skulle kunna ställa 
krav på exploatören om att förmedling skulle finnas med och att det skulle vara en del 
av kostnadsansvaret. Den kom till som en effekt av en ändring i hur arkeologer såg på 
förmedling och pågrund av denna effekt skapades det en förändring som gjorde att 
lagändringen framkom.  
 
Finns det en skillnad mellan länen? 
Det finns ingen större skillnad i vilka som är målgrupperna för de arkeologiska 
undersökningarna som framgår i förfrågningsunderlagen. Det finns en mindre skillnad 
mellan de olika länsstyrelserna, men denna skillnad finns nog främst på grund av 
skillnader mellan de olika undersökningarnas storlek och vilken kunskapspotential de 
anses ha. Förfrågningsunderlagen från Skåne län nämner ofta att det ska förekomma 
vetenskapliga artiklar, något som mer är ett undantag hos länsstyrelserna i Kalmar och 
Västra Götalands län.   
 
Kan man se en skillnad efter lagens införande? 
Ur det material som jag har använt mig av kan jag inte se en större skillnad i vad som 
krävs från länsstyrelserna i fråga om förmedling före respektive efter det att lagen 
ändrades 2014. Den skillnad som finns är att i och med att Riksantikvarieämbetet 
skapade Samla så har det tillkommit ett medel i förmedlingsarbetet som inte fanns innan 
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lagändringen. Jag har inte funnit någon skillnad i hur förfrågningsunderlagen är 
uppbyggda efter lagändringen, inte heller att det ställs högre krav på förmedling nu 
jämfört med före 2014 års lagändring.
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9.  Sammanfattning  
 
Den första januari 2014 skedde ett flertal förändringar i Kulturmiljölag (1988:950) som 
tidigare hette Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. Lagändringarna skedde i flera 
olika kapitel och paragrafer. Ändringen som skedde i 2 kap. 13§ som hanterar 
förmedlingsfrågan ifrån länsstyrelsernas sida är den som behandlas i uppsatsen. Det 
gjordes här ett tillägg som gör det möjligt för länsstyrelser att ställa skäliga krav på 
förmedling i samband med arkeologiska undersökningar.   
 
De huvudsakliga frågeställningarna som behandlas är: 
 

• Vad krävs det för förmedling av länsstyrelserna? 
• Varför ändrades lagen?  
• Finns det en skillnad mellan länen? 
• Kan man se en skillnad efter lagändringens införande? 

 
Syftet med uppsatsen var att belysa och jämföra de skillnader och likheter som finns 
mellan valda länsstyrelsers förfrågningsunderlag, specifikt frågan om förmedling av 
arkeologiska resultat och vilka som är målgrupperna.  
Det valda materialet består av 32 förfrågningsunderlag från länsstyrelserna i Kalmar, 
Skåne och Västra Götalands län. Totalt tillfrågades 7 länsstyrelser i södra och mellersta 
Sverige om att få tillgång till material. De tre ovan nämnda är de vars material används i 
uppsatsen, det skedde ett bortfall på grund av bland annat hög arbetsbelastning och att 
handläggarna ansåg att det inte skett någon förändring i förfrågningsunderlagen i 
samband med lagändringen.  
Det fanns en avgränsning i materialets ålder och geografiska läge. Det fanns därmed en 
medvetenhet om att materialet var begränsat till södra Sverige och till endast tre 
länsstyrelser. 
 
Den metod som uppsatsen använder är en kvalitativ forskningsmetod som utgår från 
valda förfrågningsunderlag samt en insamling och analys av relevant text. Grunden för 
metoden var att hitta data som var relevant för att besvara den framkomna 
frågeställningen.  
 
Teorin som använts i uppsatsen är Resilience Theory eller resiliensteori som bygger på 
att förklara anledningar och roller av förändringar i system. Den utgår från att om det 
sker en förändring i en mindre del av systemet som påverkar systemet i stort sker det en 
anpassning, likväl som en förändring i en större del av systemet förändrar de mindre. 
 
Forskningshistoriken lyfter fram en utveckling av uppdragsarkeologin och hur den har 
utvecklas för att bli mer öppen, bemöta en bredare publik och ställa krav på den 
kunskap som framkommer. Förmedlingsarbetets framväxt kantades av ett ökat intresse 
från allmänheten och en förändring i kulturpolitiken samt en utveckling bland 
uppdragsarkeologer där allmänheten bemöts på ett öppet plan. Varför det ska ske 
förmedling är just för att bemöta den publik som finns och för att föra ett intresse för 
historia vidare till kommande generationer. För att ha ett levande kulturarv som är 
tillgängligt för alla behövs en öppen diskussion med allmänheten om hur kunskap kan 
tolkas och delas. Kulturmiljölagen (1988:950), då Lag (1988:950) om kulturminnen 
m.m., trädde först i kraft 1989 och i och med ändringen 2014 så har nu länsstyrelser 
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möjlighet att ställa krav på förmedling, detta kom som en utveckling av ett ökat intresse 
för förmedling från både arkeologer och allmänheten såväl som från de kulturpolitiska 
målen.  
 
Fallstudierna består av 14 förfrågningsunderlag från de 3 valda länsstyrelserna som 
beskriver den bakomliggande orsaken till den arkeologiska undersökningen, vilka som 
är målgrupp och vilken typ av förmedling som efterfrågas.  
 
Fallstudierna följs av en sammanställning av det kompletta materialet där 
förfrågningsunderlagens målgrupper och förmedlingskanaler ställs upp.  
 
I diskussionen ställs de olika förfrågningsunderlagen mot varandra för att belysa de 
skillnader och likheter som finns. Här diskuteras även varför förmedlingen är så viktig 
och hur stor publik det finns för förmedlingsarbetet.  
Slutligen framkommer resultatet som utgår från tidigare kapitel för att svara på 
frågeställningen. Det visar närmast på att lagändringen kom till som en effekt av den 
utveckling som skett inom uppdragsarkeologin och inom förmedlingsarbetet, en 
anpassning till rådande praxis.   
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