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Yttrande över Departementspromemorian Ökad konkurrens på det 
uppdragsarkeologiska området – vissa ändringar i kulturminneslagen (Ds 
2011:6) 
 
Riksförbundet Sveriges museer (RSM) har beretts möjlighet att yttra sig över 
departementspromemorian Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området – 
vissa ändringar i kulturminneslagen. 
 
Riksförbundet Sveriges museer har till uppgift att ta tillvara och driva den svenska 
museisektorns gemensamma intressen. Förbundet företräder drygt 175 medlemsmuseer 
i Sverige. 
 
Riksförbundet vill särskilt framhålla följande: 
 

• RSM efterlyser en mer genomgripande konsekvensanalys med bl.a. beaktande av 
internationella erfarenheter. 

• Frågan om certifieringssystem innehåller både för- och nackdelar. RSM delar 
uppfattningen att frågan bör följas noggrant och utvärderas efter en tid. 

• Det saknas en diskussion om på vilket sätt samhället skall tillgodogöra sig 
undersökningsresultaten. Redan idag talas om bristen på översikt av resultaten 
och frågan om vem som skall hantera fynden och vem som skall stå för den 
kostnaden behöver lösas. 

• RSM vill påpeka att kulturarv och identitetsfrågor är brännande ämnen i samtiden. 
Frågor om härkomst, tillhörighet och vems historia som lyfts fram har stor 
aktualitet. Resultat från arkeologiska undersökningar har en stor potential när det 
gäller att ge nya perspektiv på samtida frågor. 

• RSM förordar att förslaget analyseras ytterligare och revideras med beaktande av 
de synpunkter och frågor som framförs i detta yttrande. 
 

Frågan om hur urvalet av undersökande institution ska ske i samband med arkeologiska 
exploateringsundersökningar har diskuterats under närmare 20 års tid och flera utredare 
har sökt lösningar som både möjliggör en konkurrens och samtidigt säkerställer kvalitet 
och kunskapsuppbyggnad och förmedling av resultaten. 



 
Promemorians huvudförslag är att företagaren/exploatören, inte staten genom 
länsstyrelsen, ska utse utförare av en arkeologisk undersökning. Ett sådant val ska 
föregås av länsstyrelsens beslut om undersökningens omfattning och ambitionsnivå. I 
promemorian hänvisas till det faktum att uppdragsarkeologin i flera länder, som till 
exempel Storbritannien, Holland och Danmark, är helt avreglerad. Hur det fungerar i 
dessa länder diskuteras inte alls, även om det är väl känt att det till exempel i 
Storbritannien har lett till ett antal allvarliga konsekvenser främst när det gäller kvalitet 
och spridning av undersökningsresultaten. Frågan bör vidare ställas om länsstyrelserna i 
realiteten har de resurser som krävs för att kunna utöva tillsyn i enlighet med förslaget. 
För att kunna fungera som en reglering av en konkurrensutsatt marknad krävs en 
mekanism som reglerar förhållandet pris – kvalitet.  Det föreslagna systemet kan sägas 
vara asymmetriskt då det reglerar priset men inte kvaliteten. Mot denna samlade 
bakgrund avstyrker RSM på nuvarande ståndpunkt förslaget att företagaren skall utse 
den undersökande institutionen. 
 
Frågan är dock hur man kan säkerställa kvaliteten fullt ut och vem som har kompetens 
att bedöma det. Utredningen avfärdar auktorisation och certifiering av utförare på 
grundval av att det finns många arkeologiska specialiteter. Frågan om certifiering är 
komplex och bör följas noga framöver. 
 
RSM saknar en diskussion i promemorian om på vilket sätt samhället skall tillgodogöra 
sig undersökningsresultaten. Redan idag talas om bristen på översikt av resultaten och 
frågan om vem som skall hantera fynden och vem som skall stå för den finansieringen är 
frågor som behöver lösas liksom frågor om ansvar för arkivläggning och registerhållning. 
 
Utredningen slår fast att det är statens åtagande att svara för metod- och 
teknikutveckling, liksom vetenskaplig och antikvarisk kvalitet vilket bör kunna ske genom 
konkurrens och tillsyn. Här vill RSM påpeka att kulturarv och identitetsfrågor är 
brännande ämnen i samtiden. Frågor om härkomst, tillhörighet och vems historia som 
lyfts fram har stor aktualitet. Resultat från arkeologiska undersökningar har en stor 
potential när det gäller att ge nya perspektiv på samtida frågor. Det faktum att den 
arkeologiska uppdragsverksamheten har konkurrensutsatts har inneburit en ökad 
professionalisering, vilket är positivt, men ansvaret för den vetenskapliga kvaliteten och 
inte minst för förmedlingen av resultaten bör även fortsättningsvis tas av samhället. Här 
spelar museerna en central roll. 
 
RSM ser positivt på förslaget att uppdragsverksamheten skall få bedrivas på 
affärsmässiga grunder och att den inte skall begränsas till landstinget/kommunens 
område eller dess medlemmar. 
 
Med utgångspunkt i ovanstående synpunkter och frågeställningar ser RSM det som 
nödvändigt att förslaget ytterligare analyseras och revideras med beaktande av de 
synpunkter och frågor som ställs ovan. 
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