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Abstract: This study examines the relationship between field archaeology and society
planning projects. The aim of the research is to investigate possible errors in planning
processes and how the communication between societal stakeholders affects the results. The
cooperation of the exploiter and communal directors is determined by the involvement of
historical and economical perspectives, as well as knowledge and competence of heritage
organisations. Through the case study of a recent train rail project in Lund the different
opportunities of improvement are easily pointed out. Time schedule, earlier joint planning,
knowledge about the relics and decentralisations of decisions are the most common observed
communicative problems. This indicates a disorientation of the Swedish urban-regional
exploration processes in terms of cultural heritage and future sustainable city planning.
Omslagsbild: Lund C längs S:t Laurentiigatan upp mot Allhelgonakyrkan (hämtad från
https://www.lund.se/trafik--stadsplanering/byggprojekt/sparvag-lund-c---ess/)

1. Inledning
Den svenska uppdragsarkeologin är en vedertagen, omtalad och omdiskuterad gren i dagens
arkeologiska forskningsarbete. Under de senaste två decennierna har uppdragsarkeologiska
undersökningar ökat och utvecklats markant i takt med att kraven på samhällsplanering och
exploateringsprocesser har specificerats (Berggren & Burström, 2002, s.17). Om de
kulturpolitiska kraven uppfylls är tanken att de ska gynna uppdragsarkeologiska processer, då
de innefattar ett striktare arbetssätt där arkeologiska undersökningarna ska prioriteras mer i
allt från planeringen till finansieringen av samhällsbyggnadsprojekt. Högberg (2013, s.49)
menar att uppdragsarkeologins samhällsuppgift bidrar med gemensam kunskap för
myndigheter, allmänheten och till framtida forskning. Anledningen till att uppdragsarkeologin
har etablerats grundas i att det finns ett samhällsintresse och en kulturpolitik som eftersträvar
relevant kulturarv och kulturmiljövårdsarbete. Problematiken med uppdragsarkeologins arbete
presenteras ofta i förhållande till vilka instanser som är involverade i markexploateringen.
Efter beslut av Länsstyrelsen ska exploatörer enligt svensk kulturmiljölag finansiera, anlita
och tilldela arkeologer ansvaret att undersöka exploateringsmarken efter fornlämningar. På
uppdrag av regeringen utfördes en utredning av hur uppdragsarkeologin verkar i samhället år
2005 som visade att de olika instanserna och aktörerna för uppdragsarkeologiska
undersökningar kräver en tydligare fördelning av roller och ansvarstaganden (Statens
Offentliga Utredningar, 2005, s.193). Det finns ett intresse i att vidareutveckla tidigare
forskning som har påvisat brister hur uppdragsarkeologin och exploateringsplaneringar
samverkar. Dels för att konkretisera vilka utmaningar som finns för framtida stads-och
landsbygdsprojekt och dels för att lyfta fram betydelsen av ett mer effektivt samarbete mellan
olika aktörer, som i sin tur kan påverka samhällsplaneringen i stort.
Från en arkeologisk synvinkel är städer en stor utmaning. Olikt andra arkeologiska kontexter
är städer inte övergivna eftersom de fortfarande har en samtida betydelse och ett växande
mänskligt värde. Då de flesta exploateringsplatser har en geografisk anknytning till stadsrum
kopplas det uppdragsarkeologiska arbetet oftast ihop med stadsbyggnadsprojekt och
stadsplaneringsprocesser. Frank, Englund och Cornell (2015, s.16) förklarar hur dagens
stadsplaneringsprocesser är präglade av ett föråldrat arbetssätt. Uppdelningen av
arbetsuppgifter mellan aktörer har skapat en outvecklad kommunikation mellan involverade
samhällsinstanser, där bristen på korsöverskridande kunskap och förberedelser inom
planeringsprocesserna står i fokus. Berggren och Burström (2002, s.19) benämner att en del
av den rådande problematiken av arkeologins involvering i samhällsplaneringsprocesser
bottnar i arkeologernas distans till beslutfattandet. De storskaliga byggnadsprojekten under de
senaste decennierna har lett till en hierarkisk organisationsutveckling där fältarkeologernas
möjlighet att påverka beslutsprocessen i princip ansetts obefintlig. En annan del av
problematiken rörande uppdragsarkeologin faller på samhällsaktörernas samarbete där
tidigare undersökningar blottar en misskommunikation eller en avsaknad av
kommunikationsmedel instansernas emellan (Högberg, 2013, s.50). Det är den delen av
problematiken som uppsatsen syftar till att undersöka. Studien utreder och analyserar den
tvärsektoriella uppdragsarkeologiska kommunikationen och hur den påverkar
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samhällsplaneringens arbetssätt, tillvägagångssätt, beslutsfattande samt resultat. För att
möjliggöra undersökningen av samhällsaktörernas tillvägagångssätt appliceras en
kommunikativ innehållsanalys på ett lämpligt exploateringsprojekt. Uppsatsen utvärderar
kommunikationen gällande uppdragsarkeologiska ärenden mellan involverade instanser och
aktörer under spårvagnsbygget i Lund, där insamlat källmaterial sträcker sig från 2011 till
2018.

1.1 Bakgrund
Uppdragsarkeologins struktur benämndes och belystes första gången under 1960-talet i
Sverige. Trots att den typen av verksamhet hade förekommit i samband med exploateringar
långt före att det uppdragsarkeologiska arbetssättet organiserades och formulerades (Lönn,
2006, s.9). Uppdragsarkeologins utvecklingsfaser har därför varit korta men intensiva, där ny
kunskap i förhållande till kulturminneslagen har varit avgörande för dess framväxt.
Anledningen till att uppdragsarkeologiska undersökningar etablerades under 1960 och 1970talet har främst koppling till det ökade antalet exploateringsprojekt. I takt med att tekniken för
arkeologiskt fältarbete utvecklades, under slutet av 1960-talet och framåt, öppnades nya
möjligheter att effektivt undersöka större markytor. Detta ledde i sin tur till ett rikare
fyndmaterial, som även har påverkat mängden av involverade arkeologer, då
byggnadsprojekten krävde fler kostsamma undersökningar. Till en början ansågs det
uppdragsarkeologiska arbetet falla naturligt under samma syfte som andra arkeologiska
undersökningar, vilket var att skydda fornminnen och kulturarv för eftervärlden i form av
dokumentation och fyndsamlingar (Lagerlöf & Elfström, 2005, s.68).
Under åren har synsättet förändrats då kulturminneslagen, som trädde i kraft 1988, lyfte
betydelsen av fornlämningars värde och uppdragsarkeologins roll i
samhällsplaneringsprocesser. Detta ledde senare till att riksdagen och regeringen satte krav
under 1990-talet på att uppdragsarkeologiska undersökningar skulle bottna i vetenskapliga
frågeställningar, med utarbetade resultat och tolkningar för att främja ett allmänt kulturellt
intresse (Lagerlöf & Elfström, 2005, s.69). Lönn (2006, s.12) beskriver hur kulturminneslagen
under beslut av Länsstyrelsen styr över alla regler gällande uppdragsarkeologin.
Kulturminneslagen från 1988 presenterar kortfattat hur olika instanser ska hantera
fornlämningar i exploateringsprojekt och att uppdragsarkeologiska underökningar inte bör
kosta mer än nödvändigt, så länge de behåller en tillräcklig vetenskaplig kvalité för
presentation till allmänheten. Länsstyrelsens beslut spelar därför en central roll för
uppdragsarkeologins möjligheter till forskning, omfång och kostnad. Under slutet av 1990talet tillkommer kravspecifikationer och andra planeringsperspektiv till uppdragsarkeologin
och samhällsplaneringen (Ahlgren, 2009, s.9). En kravspecifikation anger kvalité, omfång och
vetenskaplig inriktning som förväntas av en arkeologisk undersökning. Detta både underlättar
och sätter press på Länsstyrelsen, då det blir upp till handläggarna för ärendena att utse vilken
undersökare som ämnar sig bäst för varje uppdrag. Under 2000-talet utvecklades
resonemangen angående kravspecifikationerna och mer detaljerade undersökningsplaner
präglar dagens uppdragsarkeologiska samhällsprocesser. Lagerlöf och Elfström (2005, s.70)
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menar att detaljplaner i skrift kan vara välfungerande utfall alla samhällsaktörer är
involverade i beslutsprocessen, vilket tidigare forskning visar inte är fallet i dagens
exploateringsproblematik.

1.2 Uppdragsarkeologins utveckling
Under slutet av 1990-talet uppmärksammades uppdragsarkeologins förhållningssätt gentemot
forskning efter en rapport som riksdagen skrev mellan åren 1993-1994 (Lagerlöf & Elfström,
2005, s.72). Skiftet från ett fokus på dokumentation till produktion och vetenskaplig kunskap
innebar inte bara ett akademiskt förhållningssätt utan även ett ökat intresse för resultat och
framförallt tolkning. Lönn (2006, s.20) menar att ett av uppdragsarkeologins främsta problem
är den akademiska tolkningen av källmaterial och hur det påverkar den allmänna kunskapen.
Att ifrågasätta forskningens utgångspunkter samt vem som värderar och utför den
uppdragsarkeologiska undersökningen bör vara implementerat i samarbetet mellan de olika
samhällsaktörerna för att konkretisera förbättringsmöjligheter.
Några av de slutsatser som tidigare forskning lyfter för att belysa brister i samarbetet mellan
samhällsaktörer inom stadsplaneringsprocesser menar att decentraliseringen av beslut är en
central problematik (Lagerlöf & Elfström, 2005, s.61). I utredningen som utfördes av
regeringen 2005 påpekar flertalet aktörer inom olika samhällsprojekt att en ökad förståelse
och medvetenhet för uppdragsarkeologiska processer baseras på god kommunikation (Statens
Offentliga Utredningar, 2005, s.66). Förmedlingen av resultaten från arkeologiska
undersökningar i samhällsbyggnadsprojekt ligger i det publika intresset, vilket präglar synen
på hur omvärlden och utomstående parter ser på kulturmiljö och kulturarv. Förbättrad
kommunikation mellan involverade samhällsaktörer kan generera goda förutsättningarna för
en ökad delaktighet, insikt och förståelse för värdet av arkeologiska undersökningar i
stadsplaneringsprocesser (Statens Offentliga Utredningar, 2005, s.127). Det krävs inte enbart
ett mer kommunikativt arbetssätt utan även en medvetenhet kring ett tvärsektoriellt
tillvägagångssätt. Tvärvetenskapliga metoder och tvärsektoriella arbetssätt kan främja alla
samhällsplaneringsprocesser och uppdragsarkeologiska undersökningar, då dagens
arkeologiska forskningsläge bottnar i en korrelation mellan flertalet discipliner. Andréasson,
(2016, s.67) förklarar att detta bidrar till mervärde för alla aktörer samt medför ytterligare
förståelser för framtida vetenskap. Detta argument kan onekligen appliceras på uppsatsens
intresse av att studera och utvärdera kommunikationen mellan uppdragsarkeologiska
samhällsprocesser och hur det kan förbättras.

1.3 Problemformulering
Ekengren och Hinnfors (2012, s.33) beskriver hur en välformulerad problemformulering och
frågeställning utmanar och ifrågasätter tidigare forskning. Det är i relation till förförståelsen
och tidigare genomförda studier som en forskningslucka och en forskningsproblematik kan
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identifieras. Problemformuleringens syfte är att beskriva och förklara varför undersökningen
behöver genomföras och varför uppsatsen kan bidra med nya perspektiv till
forskningsområdet (Ekengren & Hinnfors, 2012, s.34). Det valda forskningsämnet
problematiserar hur det uppdragsarkeologiska arbetssättet involveras och implementeras i
samhällsplaneringsprocesser. Uppsatsens syfte blir därför att försöka förstå hur
uppdragsarkeologiska processer kan tillämpas och förbättras inom den svenska
samhällsplaneringen. Enligt Statens offentliga utredningar (2005, s.126) är den
uppdragsarkeologiska verksamheten en direkt koppling mellan den förflutna, nutida och
framtida samhällsutvecklingen i städer. Stadsmiljöer som delas av alla och där
planeringsfrågor ligger i ett allmänt intresse för att bevara kulturarv och kunskap om materiell
kultur. För att möjliggöra en undersökning som kan besvara uppsatsens problemformulering
används en innehållsanalys som appliceras på kommunikationen mellan samhällsaktörer och
instanser. Genom en fallstudie av spårvagnsbygget i Lund strävar undersökningen efter att
belysa kommunikativa förbättringsmöjligheter som kan främja bättre och smidigare
stadsplaneringsprocesser i framtiden. För att få en trovärdig inblick i hur svenska
samhällsplaneringsprocesser och uppdragsarkeologiska arbetsgivare samverkar krävs en
djupare förståelse för alla uppdragsarkeologins aktörer. Likaväl som det krävs en redogörelse
för hur de olika processerna inom samhällsbyggnadsprojekt planeras och genomförs.
Problemformuleringen syftar till att finna svar om hur uppdragsarkeologin kan underlättas,
effektiviseras samt användas av exploatörer i framtidens samhällsbyggnadsprojekt.
Problemformuleringen utgår från tidigare argument rörande en rådande identifierad
problematik mellan exploatörer och arkeologer. Likt alla författare till en forskningsstudie
finns en förförståelse inom ämnet då en litteraturgenomgång leder fram till det
problematiserade forskningsämnet. Det är viktigt att ha i åtanke för att förstå varför en
problemformulering och frågeställning är vinklad redan innan studien genomförts (Ekengren
& Hinnfors, 2012, s.35). Problemformuleringen kan man ställa sig kritisk mot då den utgår
från att det redan finns bekräftade utvecklingsmöjligheter inom uppdragsarkeologins
samarbete med andra samhällsplaneringsaktörer, samt att en mer sammanlänkad urban-rural
planering mellan aktörer och instanser kan underlätta detta. Slutsatsen av uppsatsen kommer
vara helt beroende av vilket teoretiskt perspektiv och vilken metod som väljs att appliceras på
forskningsämnet. Tillvägagångssättet för resultatets analys och tolkning kommer även ha en
stor påverkan på formuleringen av studiens slutsatser. Uppsatsen förespråkar ett tvärsektoriellt
sätt att resonera och utmanar samhällsplaneringsprocesser att väga in perspektiv som rör
kulturarv, historia och materiellt bevarande. På samma sätt som studien antar och menar att
visa hur det uppdragsarkeologiska arbetssättet behöver involvera exploatörernas perspektiv.
Utfallet av studien kan skilja sig enormt beroende på vilket sida av
exploateringsproblematiken som presenteras och väljs att främjas. Då problemformuleringen
kan relateras till alla typer av samhällsbyggnadsprojekt kan även olika aktörers perspektiv i
exploateringsprocessen väljas att lyftas fram.
Målet är att förtydliga och undersöka vilka funktioner mellan aktörer som brister eller
förhindrar ett smidigt tvärvetenskapligt förhållningssätt till exploateringsplatser. I dagens
forskningsläge krävs inte bara ett applicerbart teoretiskt och metodologiskt perspektiv, utan
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flera så kallade glasögon och ett tvärsektoriellt förhållningssätt bör eftersträvas för att uppnå
utvecklade och samtida slutsatser. Tanken med fallstudien blir att applicera resultat på ett
generellt helhetsperspektiv, vilket kan förtydliga vilka potentiella förbättringsmöjligheter som
finns för samtliga stadsplaneringsprojekt. Det krävs att ha i åtanke att studien endast
undersöker ett specifikt projekt efter beslut av en av landets Länsstyrelser. Samarbetet,
problematiken och kompetensnivån rörande kulturmiljövården är givetvis olika beroende på
exploateringsplats och samhällsprojekt.

1.4 Val av forskningsområde och avgränsning
Ämnet omfamnar mina studier av samhällsplanering och arkeologi och kan bidra till
förbättrade planeringsprocesser för inblandade samhällsaktörer i exploateringsprojekt. För att
möjliggöra en undersökning av kommunikationen rörande det uppdragsarkeologiska
arbetssättet krävs en förförståelse av samhällsplaneringsprocesser men även hur den
uppdragsarkeologiska verksamheten fungerar. Studien har valt att fokusera på samarbetet
mellan de samhällsaktörer som är involverade i uppdragsarkeologiska projekt då det är ett
relativt outforskat ämne. Eftersom uppdragsarkeologin har formats och omvärderats under de
senaste decennierna finns det knappt några undersökningar som utforskat nutidens stora
exploateringsprojekt. Med avsaknaden av samtida forskning och med tidigare resultat som
underlag kunde en forskningslucka utläsas ur samhällsplaneringen och den
uppdragsarkeologiska verksamheten. Tidigare forskning visar att kommunikationen är en av
de påträffade bristerna gällande samhällsaktörernas samarbete. Uppsatsen blir därför en
vidareutveckling av de argumenten som lyfter att en bättre kommunikation kan lösa delar av
de missförstånd som uppstår i planeringsprocesser. Undersökningen kommer försöka
konkretisera de faktiska problemen och om det finns en gemensam nämnare som alla aktörer
menar är det främsta kommunikativa problemet. Tanken med att applicera studiens syfte på
spårvägsbygget i Lund baseras på en förförståelse för exploateringsprojektet samt
byggnationens tre välkända involverade aktörer som bidrar till en tydlig fallstudie.

1.5 Syfte och frågeställningar
Uppsatsens syfte är att utreda och utvärdera hur uppdragsarkeologin kan tillämpas och
förbättras inom samhällsplaneringsprocesser. Undersökningen strävar efter att identifiera
vilka kommunikativa förbättringsmöjligheter som finns inom samarbetet mellan samtliga
involverade samhällsaktörer i uppdragsarkeologiska exploateringsprojekt. Kortfattat menar
studien att lyfta hur uppdragsarkeologin kan användas, effektiviseras samt underlätta för
exploatörer i framtidens samhällsbyggnadsprojekt, och vice versa. Detta undersöks med hjälp
av kvalitativa innehållsanalyser av rapporter, handlingar och beslut där ord och
begreppsanvändning står i fokus för att utvärdera aktörernas kommunikation. För att uppnå
studiens presenterade syfte har följande frågeställning ställts upp:
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Vilka kommunikativa förbättringsmöjligheter finns det inom uppdragsarkeologiska
samhällsplaneringsprocesser och hur kan de underlätta för involverade samhällsaktörer och
framtida exploateringsprojekt?

1.6 Disposition
Inledningen menar att lyfta en förförståelse för problematiken rörande den
uppdragsarkeologiska verksamhetens involvering i samhällsplaneringsfrågor.
Problemformuleringen förklarar vilka brister och möjliga förbättringsmöjligheter som kan
vara värda att undersöka samt vilka som studien kommer att fokusera på. Efter att inledningen
presenterar syftet och den undersökta frågeställningen följer ett teoriavsnitt som involverar de
teoretiska ståndpunkterna grundade i ”urban theory” och hur de kan appliceras på
samhällsplaneringsprocesser och uppdragsarkeologi. Följande metodkapitel beskriver den
kvalitativa synen på studien, valet av källmaterial samt de fördelar och nackdelar som finns
med tillvägagångssättet. Undersökningens metod motiveras därefter utifrån tvärvetenskapliga
perspektiv, etik och potentiell forskningskritik. Efter metodavsnittet beskrivs bearbetningen
och analysen av källmaterialet, vilket sammanställs i ett resultat direkt kopplat till
frågeställningen. Tolkningen och diskussionen som följer därefter presenterar de iakttagelser
som undersökningen har kommit fram till genom att värdera studiens resultat utefter
förförståelsen och de teoretiska utgångspunkterna. Slutsatserna presenterar hur studien menar
att samarbetet mellan aktörer inom samhällsplanering och uppdragsarkeologi kan förbättras
och underlättas i framtiden. Som sista rubrik står förslag till vidare forskning som ger exempel
på möjliga sätt att utveckla studiens resultat och hur studien kan appliceras på andra
forskningsområden.
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2. Teori
Teorin som kommer appliceras på undersökningens syfte, att utreda potentiella
förbättringsmöjligheter inom samhällsplanering och uppdragsarkeologi, är den så kallade
”urban theory” - direkt översatt urbanteori. De teoretiska utgångspunkterna baseras på att
uppdragsarkeologin kräver en direkt nödvändig involvering i samhällsplaneringssyften för en
lyckad och hållbar stadsutveckling. På grund av detta anses arkeologisk verksamhet och
kulturminnesarbete ha en självklar roll i dagens urbana expandering. För att närma sig
förståelsen av vad som menas med urbanteori krävs en tydlig förklaring av begreppet urban.
Harding och Blokland (2014, s.9) beskriver att olika definitioner råder i olika länder, men att
gemensamma nämnare världen över knyter an till städer och deras uppbyggnad. Den urbana
uppfattningen innefattar oftast förtätning av människor, alltså hög population per
kvadratkilometer, samt en miljö omringad av mänsklig konstruktion. Med detta menas allt
från byggnader, hus och parker till infrastruktur, vägar och industri. I förhållande till att
stadsrummen endast växer, och med tanke på att hälften av jordens befolkning idag bor i
städer, kan inte urbana studier skiljas från sociala perspektiv. Definitionen av urbanteori har
länge varit luddig och är beroende av betraktarens syn på vad som är urbant och inte. På
samma sätt som olika samhällsaktörer och instanser förstår och uppfattar städer, stadsrum och
stadsdelar på vitt skilda sätt (Frank, Englund & Cornell, 2015, s.16). Den här studien utgår
från att ”urban theory” menas med de aspekter och perspektiv som kan bidra till
förklaringsmodeller för urban konstruktion och verklighet. Detta synsätt att se på urbanteori
baseras på Harding och Blokland (2014, s.19) presenterade perspektiv och definition. Det
finns skilda meningar om när urbana studier och urbanteori presenterades i vetenskapliga
syften för första gången, men det var i takt med de växande storstäderna som urbana studier
fick sitt startskott. Harding och Blokland (2014, s.27) beskriver några av de tidigaste urbana
forskarna och deras beskrivning av urbanism som en livsstil och ett val av levnadssituation.
Dessa studier gjordes redan under tidigt 1900-tal då rurala samhällen började skiljas allt mer
från den urbana standarden. Under 1950 och 1960-talet förändrades det positivistiska
synsättet och urbanteori involverade mer radikala och humana perspektiv som öppnade upp
för en bredare förståelse för den sociala konstruerade verkligheten som städer idag återspeglas
av (Harding & Blokland, 2014, s.23). Moderna urbana studier inkluderar städers ursprung allt
mer vilket förklarar varför forskning och undersökningar likt denna leder till hållbara
stadsutvecklingsprocesser för dagens urbana samhällen.

2.1 Urban theory och uppdragsarkeologi
I takt med att världen blir allt mer urbaniserad krävs fler resurser för att upprätthålla befintliga
stadsbyggen samt möjliggöra exploateringsprojekt för framtiden. Dagens stora utmaning blir
därför att anamma och utveckla ett hållbart arbetssätt som kan implementeras i
samhällsplaneringens alla delar. En hållbar stadsutveckling utmanar den arkeologiska
verksamheten att använda nya arbetssätt och metoder som kan lyfta värdet av kulturarv och
arkeologi till dagens urbaniserade tillvägagångssätt (Frank, Englund & Cornell, 2015, s.4).
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Det finns flera betydelsefulla aspekter rörande förståelsen för historiska monument och
arkeologiska kontexter och varför de är viktiga för samhällsutvecklingen och planeringen av
städer. Insikten om att dagens urbanisering, och den ökade urbana befolkningsmängden, inte
bara sätter krav på en utökad stadsyta utan även påverkar stadsplaneringens alla led anses
nödvändig för att utreda dagens utvecklingsfrågor. Detta innefattar allt från konstruktion och
arkitektur till infrastruktur och kulturmiljö. På grund av den stigande efterfrågan på urbana
rum har den uppdragsarkeologiska verksamheten, som tidigare nämnt, ökat markant under de
senaste decennierna. Uppdragsarkeologins användningsområden och involvering grundas
däremot inte i en allmän efterfrågan på kulturarvsbevaring, utan implementeras i
samhällsplaneringsprocesser utefter svensk lagstiftning och verkar efter beslut fattade av
maktinflytande myndigheter. Frank, Englund och Cornell (2015, s.6) belyser innebörden av
ett fungerade samarbete mellan samhällsaktörer och värdet av en gemensam förståelse för
arkeologi samt kulturmiljöns påverkan på samtidsutvecklingen. Sättet som kulturarv och
kulturminnesfrågor framställs i samhället blir därför avgörande för utvecklingen av
kulturmiljövård. På samma sätt som samhällsplaneringsprocesserna bör finnas lättillgängliga
för allmänheten. Harding och Blokland (2014, s.35) beskriver hur urbanteori har utvecklats
från ett naturdeterministiskt och objektivt sätt att förstå mänsklig aktivitet till ett mer socioekonomiskt förhållningssätt. Uppdragsarkeologin växte fram i samband med att positivismen
utmanades av sociala rumsliga perspektiv och dess inflytande på uppfattningar om städer och
stadsrum. Det är först under senare år som forskare har ansett att den urbana definitionen går
hand i hand med kulturella aspekter. Frågeställningar som lyfter stadens ursprung, socialt arv
och materiell kultur bidrar till den subjektiva upplevelsen samt uppfattningen av det urbana
rummet (Harding & Blokland, 2014, s.174).

2.2 Tidigare forskning
Kommunikationen mellan de samhällsaktörer som berör kulturminneslagen och den
uppdragsarkeologiska verksamheten är fortfarande ett relativt outforskat ämnesområde.
Anledningen till det kan delvis bero på att samhällsprocesserna som innefattar
uppdragsarkeologi anses som ett gränsöverskridande samarbete, vilket gör att
forskningsansvaret inte faller naturligt på någon specifik institution. Från andra perspektiv
diskuteras en äldre debatt huruvida arkeologisk forskning och bevarande av kulturarv inte fått
den delaktighet och uppmärksamhet i samhället som krävs för en hållbar utveckling. Lagerlöf
(2007, s.273) beskriver betydelsen av kunskapsbilden för arkeologiska undersökningar och
hur det påverkar det förväntade resultatet. Förförståelsen för exploateringsmarken och
eventuella förhistoriska lämningar kommer vara avgörande för att väga de
uppdragsarkeologiska kostnaderna mot kvalitén på samhällsnyttan och kunskapsbehovet som
undersökningen genererar. Det måste tas i beaktande för varje enskilt fall, vilket påverkas av
oundvikliga yttre faktorer. Länsstyrelsen, som är den enda decentraliserade beslutfattaren,
behöver inte bara en detaljplan och en riskbedömning utan en omfattande och strukturerad
bakgrund. Det är viktigt att ha i åtanke att kompetensnivån och förutsättningarna kan variera
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från län till län när det kommer till uppdragsarkeologi och kulturmiljöfrågor (Lagerlöf, 2007,
s.274).
I Kalmar utfördes ett samverkansprojekt i området Valnötsträdet mellan åren 2010 till 2015.
Detta stadsbyggnadsprojekt har ansetts som ett praktexempel på hur framtidens
samhällsplanering bör se ut. Valnötsträdet såldes till en privat byggherre 2008 för
nyproduktion och ombyggnation av bostäder. Området ligger centralt i den medeltida staden
tillsammans med Kalmar slott och stadsparken, vilket länge varit ett riksintresse ur
kulturmiljösynpunkt (Frank, Englund & Cornell, 2015, s.8). Anledningarna för
byggnadsprojektet, samt de förväntade framtida resultaten, främjas av utvecklingsargument
som beskriver en hållbar stadsplanering ur långsiktiga och ekonomiska investeringar.
När flertalet samhällsaktörer är gemensamt involverade och har likvärdigt inflytande på
samhällsplaneringen brukar det återges som ett samverkansprojekt, där området Valnötsträdet
är ett ledande exempel. Samverkansprojektet inkluderade arkeologer, konstnärer och
landskapsarkitekter utöver de medverkande samhällsaktörerna så som kommun, länsstyrelse
och exploatör. Skälet till att flertalet samhällsprojekt har eftersträvat Valnötsträdets
tillvägagångssätt bottnar i att en gemensam målbild och planeringsprocess ger lönsamhet för
alla aktörer. Frank, Englund och Cornell (2015, s.10) beskriver att arkeologerna, arkitekterna
och konstnärerna har inkluderats och involverats lika sedan starten av projektet. Detta har
bidragit till samma möjligheter till inflytande och ett smidigare samt uppdaterat samarbete.
Vanligtvis träder den arkeologiska kunskapen in sent i byggnadsprojekt, vilket givetvis skapar
nya förutsättningar, nya prioriteringar och nya ekonomiska krav. Frank, Englund och Cornell
(2015, s.5) förklarar den rådande kommunikationsbristen mellan vetenskapliga discipliner och
forskningsämnen. För framtida hållbara och lyckade stadsplaneringsprocesser behöver
forskningsöverskridande frågeställningar och tvärvetenskapliga metoder möjliggöras.

2.3 Fallstudiens teoretiska utgångspunkter
Lund är en medeltida stad med ett stort kulturarv och har länge ansetts vara en av Sveriges
mest betydelsefulla universitetsstäder. Lunds stadskärna är även ett riksintresse för
kulturmiljövården. För att kortfattat beskriva uppsatsens fallstudie rörande spårvagnsbygget i
Lund, nämns i detta understycke några av de centrala delarna i samhällsplaneringsprocessen.
Planeringsprocesserna för utbyggnaden påbörjades redan långt före 2011 men undersökningen
utvärderar och involverar endast den uppdragsarkeologiska samhällsplaneringen som
startades precis innan årsskiftet 2011-2012. Anledningen till att beslutet fattades att bygga
spårvägen baseras på argument kopplade till urbanteori och främjandet av en hållbar
stadsutveckling. Spårvägen byggs främst för att täcka framtida behov och för att skapa
utvecklingsmöjligheter för staden då Lund är en internationell stad med framtidsvisioner och
hopp om ökad tillväxt (Lunds Kommun, 2017, s.4). Kommunen strävar efter att möjliggöra
bostäder längs sträckan vilket skapar press på att infrastrukturens förutsättningar bemöter det
framtida behovet på kommunala färdmedel. Samtliga presenterade anledningar till
byggnationen av spårvagnen kan kopplas till uppsatsens teoretiska utgångspunkter för hur
samhällsplaneringsprocesser tillämpas och utförs. Spårvägen sträcker sig från Lunds
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Centralstation till ESS Max IV laboratoriet som är Sveriges största satsnings på
forskningsinfrastruktur med nationell och internationell personal med Lunds Universitet som
värd (Lunds Kommun, 2017, s.13). Med en gemensam bild av samhällsplaneringen hoppas
utbyggnaden främja tillväxten av staden och framgångar för forskningsanläggningen då
stadsutvecklingen möter en tillgänglighet som kan komma att gynna hela staden. Det
intressanta med uppsatsens undersökning blir att utvärdera huruvida den
uppdragsarkeologiska verksamheten har varit involverad som en naturlig del av det hållbara
framtidstänket för Lund stad. Följande stycke presenterar kortfattat de aktörer som är
involverade i det uppdragsarkeologiska projektet för spårvägen.
Den uppdragsarkeologiska verksamheten rörande byggnationen av spårväg Lund involverar
tre samhällsaktörer. Detta kan variera från projekt till projekt där tre aktörer är ett relativt litet
antal drivande instanser. Lunds Kommun är, som tidigare beskrivet, exploatören för
spårvagnsbygget och därmed beställaren av uppdragsarkeologin. I många andra fall, där
exploatören kan vara en privat byggherre eller annat statligt ägt företag, är kommunen oftast
involverad ändå i uppdragsarkeologiska ärenden. Men i detta fall hanterar kommunen både
initiativtagandet som exploatör och avgöranden som kommunal instans. Beslutfattaren för
uppdragsarkeologin är enligt svensk lag utnämnt till Länsstyrelsen och besluten rörande
spårväg Lund har alla fattats av Länsstyrelsen i Skåne. Med stadens historiska kontext och
med tidigare arkeologiska utgrävningar som verktyg har en överenskommelse skett mellan
olika arkeologiska verksamheter i Lund. Överenskommelsen tydliggör att Kulturen är
ansvarig för alla arkeologiska utgrävningar som sker innanför stadskärnan eller i anslutning
till stadsmurarna. Kulturen har alltså ansvarat för hela det uppdragsarkeologiska arbetet som
utförts i samband med bygget av spårvagnen.

Figur 1 & 2: Uppdragsarkeologiskt arbete i samband med spårvägsbyggnationen (hämtade
från https://www.sydsvenskarkeologi.se/st-olof-lund-2017.html).
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3. Metod
Avsnittet menar att presentera uppsatsens och undersökningens kvalitativa tillvägagångssätt.
Det kommer att innehålla argument för den valda metoden samt vilka fördelar och nackdelar
som kan identifieras med tillvägagångssättet. En forskningsetisk diskussion förtydligar
metodvalet och förklarar varför metoden kan besvara den presenterade frågeställningen.
Avsnittet strävar även efter att lyfta undersökningens ambition att nå en bredare förståelse
genom att applicera metoden på studiens resultat.
Syftet med undersökningen är att utreda hur uppdragsarkeologin kan användas, effektiviseras
samt underlätta för exploatörer i framtidens samhällsbyggnadsprojekt. För att möjliggöra en
kvalitativ innehållsanalys av den uppdragsarkeologiska verksamheten krävs det att uppsatsen
behandlar rätt perspektiv gällande teori och metod. Dahlgren och Florén (1996, s.175)
problematiserar undersökningars metodval och förklarar vikten av att den valda metoden
tillämpas på bästa sätt för att svara på studiens frågeställning. En kvalitativ metod eftersträvar
en djupare förståelse för ett forskningsområde och konkretiserar sociala samt strukturella
perspektiv för att förklara en företeelse eller handling (Bryman, 2011, s.341). Detta kan direkt
appliceras på valet av forskningsämne och studiens frågeställning som strävar efter svar
angående hur den uppdragsarkeologiska verksamheten verkar på djupnivå. Utifrån ett
kvalitativt tillvägagångssätt spelar språket en central roll då det är nyckeln för de argument
som en kvalitativ studie baseras på. Genom en analys av olika uttryck, ord och yttranden kan
en gemensam problematisering identifieras i källmaterialet (Bryman, 2011, s.465).
Genom att använda en summerande innehållsanalys och en tematisk textanalys kan ett
”insider-perspektiv” tillämpas på undersökningen, vilket i sin tur bidrar till en ökad förståelse
för hur uppdragsarkeologin används i dagens samhällsplanering. Wallén (1996, s. 79)
beskriver att fördelarna med textanalyser bidrar till en inblick i hur en eller flera
organisationer samarbetar och vilka implementerade sociala samspel som råder på en
arbetsplats. Detta kan direkt kopplas till uppsatsens syfte om att utvärdera kommunikationen
rörande de uppdragsarkeologiska planeringsprocesserna. Det intressanta med
innehållsanalysen blir att se vilka outtalade förhållningssätt och normer som präglar
förbättringsmöjligheterna för kommunikationen mellan samtliga involverade samhällsaktörer.
Det önskade resultatet för undersökningen grundas på förhoppningar om att belysa några av
de kommunikativa utvecklingsmöjligheter som existerar inom samarbetet mellan olika
samhällsinstanser och aktörer. Genom detta kan uppsatsen leda till nytänkande intressanta
diskussioner, och förhoppningsvis till nya förslag till framtida forskningsfrågor, när det
kommer till hur uppdragsarkeologin involveras i samhällsplaneringsprocesser.

3.1 Presentation av källmaterialet
I förhållande till uppsatsens ämne och frågeställning har studien valt att fokusera på
aktörernas skriftliga kommunikation som undersöks via textanalyser. Materialet behandlar
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samtliga dokumenterade redogörelser som involverar den uppdragsarkeologiska
verksamheten i samband med spårvagnsbygget i centrala Lund, mellan 2011 till 2018. Valet
av fallstudie och källmaterial föll naturligt i undersökningens tidiga skede då en förförståelse
för byggnationen redan fanns, samt att Lund som universitetsstad har alla potentiella
förutsättningar som krävs för en välfungerande uppdragsarkeologisk verksamhet. Dagens
universitet uppmuntrar allt mer till tvärvetenskapliga forskningsområden och med tanke på
koncentrationen av de kompentenser och institutioner som finns lokaliserade i Lund bör
samarbetet mellan samhällsplanering och uppdragsarkeologi vara etablerat i Lunds stadskärna
om någonstans. Detta skapar därmed en intressant bakgrund till valet av fallstudie som ligger
nära i tiden, några av slutrapporterna för byggnationen har ännu inte publicerats, kopplat till
kunskapen kring stadens samhälle och kultur som löper långt bak i historien. Dessutom utgör
Lunds medeltida stadskärna ett riksintresse för kulturmiljövården i Sverige. Källmaterialet
består av samtliga insamlade konversationer och dokument rörande uppdragsarkeologiska
förfrågningar, beslut, meddelanden, handlingar och tillhörande rapporter mellan Länsstyrelsen
i Skåne, Lunds kommun och Kulturen i Lund. Materialet är bifogat och inhämtat från
Länsstyrelsen i Skåne och innehåller 73 filer och strax över 300 sidor.
Materialet innefattar även tjänsteanteckningar och mailkonversationer som skett i samband
med projektets uppdragsarkeologi. Det kan inte uteslutas att fler konversationer har ägt rum
rörande planeringen av den uppdragsarkeologiska verksamheten utöver det som har
dokumenterats i skrift. Tjänsteanteckningarna benämner kortfattat vad som sagts under ett
fåtal telefonsamtal, men studien kan alltså inte tillgodose de muntliga eller verbala yttrandena
som inte dokumenterats i skrift. Bryman (2011, s.495) nämner hur dokument från statliga
myndigheter inte nödvändigtvis behöver spegla verkligheten och med detta i åtanke skulle
potentiella kontaktnät eventuellt kunna existera. Det vill säga ett utbyte av information mellan
Lunds Kommun, Kulturen och Länsstyrelsen som är mer etablerat än vad som beskrivs i de
skriftliga redogörelserna för ärendena. Det kan innebära möjliga personliga eller privata
sammanhang som inte kan tas i beaktande för uppsatsen. Däremot kan analyser av skriftliga
underlag i form av dokumenthandlingar bidra till en bredare förståelse för vad som faktisk
sker i en organisation eller i en verksamhet (Bryman, 2011, s.501). Om anledningarna för
tillvägagångssättet konkretiseras kan detta i sin tur ge en inblick i de sociala strukturer och
vedertagna normer som präglar utförandet i praktiken. På detta sätt hoppas den valda
tematiska innehållsanalysen att användas i studiens undersökning, där syftet är att applicera
delar av fallstudien på ett större sammanhang.

3.2 Forskningsdesign
Undersökningen utgår från en kvalitativ innehållsanalys som används för att finna
bakomliggande teman i det valda källmaterialet. Bryman (2011, s.281) beskriver hur den här
typen av metod ofta används vid dokumentanalyser och textstudier för att på ett systematiskt
sätt kategorisera materialet. Det finns många olika tillvägagångssätt för att analysera ett
källmaterial utefter teman, där den här studien främst eftersträvar att kategorisera teman efter
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repetitioner. Det vill säga återkommande teman som kan appliceras på alla involverade
aktörer (Bryman, 2011, s.529). Det valda tillvägagångssättet baseras på frågeställningen som
syftar till att kartlägga potentiella förbättringsmöjligheter rörande uppdragsarkeologi och
samhällsplanering, vilket tydligt kan förklaras utefter identifierade potentiella brister i
kommunikationen. För att möjliggöra ett tydligt resultat krävs det att de repetitiva temana kan
kopplas till samtliga samhällsaktörer i fråga. Bryman (2011, s.289) benämner delvis
granskningen av olika användningsområden för vissa ord som en tematisk innehållsanalys,
där denna studie syftar mer till citat och bakomliggande budskap. Kvalitativa studier som
använder tematiska analyser kan se olika ut beroende på förutsättningar i källmaterialet
likaväl som undersökarens definition och tolkning genomsyrar metodvalet. Exempelvis kan
ett tema uppfattas olika där kodning och kritisk diskursanalys ligger nära till hands (Bryman,
2011, s.528). En sökning efter framträdande teman sker subjektivt och kan variera ur
forskningssynpunkt mellan olika uppfattningar. Ett tema kan anses som en grupp av koder
eller återkommande argument, motiv eller formuleringar. Studien har identifierat teman efter
en kategorisering av ämnen som sedan har undersökts utefter frekvens och repetition. De
synpunkter, argument eller ämnen som enbart uppträtt en eller ett fåtal gånger i materialet har
därför inte definierats som ett tema. En litteraturgenomgång ligger till grund för de kvalitativa
perspektiv som har valts ur källmaterialet, där flertalet ämnen framträder och anses
sammankopplade till förbättringsmöjligheter samt den rådande problematiken. För att utreda
eventuella förbättringsmöjligheter i den uppdragsarkeologiska involveringen i
samhällsplaneringsprocesser har fyra huvudteman identifierats i materialet som lyfter
tidsbegreppet, decentraliseringen av beslut, planeringsperspektivet och fornlämningsfrågor.
Vid första anblick i källmaterialet, som beskriver utförligt den uppdragsarkeologiska
verksamheten vid spårvagnsbygget i Lund, problematiseras dessa fyra teman från start vilket
gör valet av tematisk analys självklart. Metoden undersöker antalet gånger som temat
återkommer i källmaterialet samt identifierar avsiktliga och tydliga citat för att styrka
resultatet.
Slutligen tillämpar undersökningen ytterligare en form av tematisk innehållsanalys som görs
för att identifiera ett fåtal saknade data. Detta baserar på argument som ansetts ligga till grund
för lyckade planeringsprocesser i tidigare forskning och för det valda teoretiska perspektivet.
Genom att koppla eventuella avsaknaden i källmaterialet till hållbara stadsplaneringsprocesser
kan studien bidra till intressanta nya planeringsstrategier för uppdragsarkeologiska
verksamheter. Med aspekter från väl genomförda projekt i åtanke kan potentiella
förbättringsmöjligheter i den valda fallstudien träda fram på ett tydligt sätt. Det som
undersökts i den här kategorin är kopplat till eventuella samråd för en gemensam
planeringsprocess samt huruvida potentiella möten har ägt rum för uppföljning av
problemlösningar. Saknad data menar Bryman (2011, s.529) uppkommer genom upprepade
materialgenomgångar där en pågående reflektion studerar vad som kan tänkas saknas i
källmaterialet. Undersökningen utgår från ett par formulerade frågor som kan hjälpa
uppkomsten av saknad data, vilket baseras på tidigare identifierade svagheter i
uppdragsarkeologiska planeringsprocesser.
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3.3. Fördelar och nackdelar – Forskningsetik
Bryman (2011, s.372) beskriver en del olikheter som finns mellan kvantitativ och kvalitativ
forskning. Kvantitativ data syftar mer till statistisk och siffror medan kvalitativa studier är
mer inriktade på betydelsefulla processer och ord. En förståelse för skillnaderna mellan olika
tillvägagångssätt kan även bidra till ett forskningsetiskt perspektiv som lyfter vilka fördelar
och nackdelar det finns med respektive forskning. Många av de nackdelar som presenteras
gentemot kvalitativ forskning är baserade på det som kvantitativ forskning kan tillföra på ett
bredare sätt. Exempelvis ger en kvalitativ studie ett mer utvecklat och grundligt resultat som
ofta är undersökt ur ett smalare källmaterial än vid kvantitativa undersökningar. Det har
därför ifrågasatts hur kvalitativ forskning generaliserade resultat kan appliceras på bredare
perspektiv utefter det avgränsade materialet. Risken finns att kvalitativ data i den bemärkelsen
blir för subjektiv för att kunna lyfta generella argument som kan användas till andra
forskningsprocesser (Bryman, 2011, s.368). Med tanke på uppsatsens källmaterial är detta
definitivt en aspekt som är nödvändig att ha i åtanke vid resultatet som är menat att appliceras
på en bredare förklaring på uppdragsarkeologisk verksamhet. Däremot ger kvalitativ
forskning en djupare förståelse av ett fenomen och menar att beskriva sociala
förändringsprocesser över tid och rum. Utifrån studiens frågeställning blir valet av en
kvalitativ metod tydligt då undersökningen syftar till att beskriva innebörden av aktörernas
kommunikation (Bryman, 2011, s.371). En annan positiv bemärkelsen med ett kvalitativt
tillvägagångssätt är att det kan skildra ett visst beteende baserat på undersökta åsikter och
värderingar. För att uppnå önskat resultat för studien krävs en djupdykning i den
uppdragsarkeologiska verksamheten och dess planeringsprocesser för att öppna upp
möjligheter för ett övergripande helhetsperspektiv. Som tidigare nämnt, kan undersökningens
resultat inte appliceras på alla samhällsplaneringsprojekt då involverade samhällsaktörer har
olika kompetensnivåer och strategier i olika delar av landet. Uppsatsen kan däremot bidra till
intressant diskussioner och slutsatser för hur en bättre kommunikation kan tillföra nya
perspektiv för en positiv och hållbar stadsutveckling (Bryman, 2011, s.169).
Då kvalitativ forskning ofta utgår från ett ostrukturerat tillvägagångssätt och formulerar
frågeställningar och teman efter hand kan det diskuteras huruvida urvalsprocessen av material
är tillförlitlig. Eftersom uppsatsens källmaterial är hämtat från myndigheter och andra
förtroendegivande instanser är risken låg för att det valda materialet saknar tillit eller kvalitet.
Det komplexa med undersökningen blir att studien menar att formulera slutsatser baserade på
fallstudiens resultat, då det är av största vikt att materialurvalet återspeglar verkligheten på ett
så trovärdigt sätt som möjligt. Med tanke på att källmaterialet involverar allt från höga beslut
fattade utifrån kulturminneslagen och regeringens förordningar till mailkonversationer och
anteckningar från telefonsamtal, kan uppdragsarkeologins alla medel påverka resultatet.
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4. Analys och Resultat
Utifrån frågeställningen som undersökningen har valt att utgå från har fyra teman, som
tidigare nämnt, framtagits och utlästs ur källmaterialet. Dessa fyra teman problematiserar de
kommunikativa förbättringsmöjligheterna som alla involverade aktörer benämner och framför
på något sätt under något skede i den uppdragsarkeologiska processen. Samtliga teman rör
kommunikationssvårigheter som innehåller frågor om tid, decentralisering av beslut,
planering och fornlämningar. Dessa teman står som underrubriker där resultatet och analysen
av varje enskilt tema kommer att presenteras och utredas. Därefter följer ett resultat av de
funna saknade delarna i samarbetet kopplat till tidigare studier och det teoretiska perspektivet.
Resultat och analysdelen presenterar även delar av studiens tolkningar under varje rubrik för
att återkoppla till problemformulering, teori och metod.

4.1 Repetitioner av teman
Som presenterat i metodavsnittet analyserade undersökningen återkommande teman till
potentiella förbättringsmöjligheter rörande tid, decentralisering av beslut, planering och
fornlämningar. Alla citat, motiv och meningar har analyserats till ett av de fyra identifierade
temana och har tagits i beaktning samt sammanställts i en tabell. Sammanlagt har 109
motiveringar och uttalanden i skriftlig form citerats från källmaterialet, där formuleringarna
lyfter missnöje, frustration, oklarheter, hinder etc. i kommunikationen. Det kan även vara
direkt sammankopplat till ett visst tema som förklarar hur något har gått till i den
uppdragsarkeologiska processen. Det summerade resultatet är fördelat på de olika temana på
följande sätt: 25 olika citat har kopplat till tidsaspekten, 28 olika citat har syftat till
decentralisering av beslut, 24 olika citat har involverat planeringsperspektivet och 32 olika
citat har lyft otydligheter kopplat till fornlämningsbilden. Ett urval av dessa citat kommer att
presenteras under respektive tema. Tabellen nedan förtydligar hur den tematiska analysen har
gått till väga och hur materialet har behandlats för att besvara frågeställningen angående vilka
förbättringsmöjligheter det finns för ett smidigare och bättre kommunikativt samarbete mellan
samhällsplanering och uppdragsarkeologi. Ur materialet blir det tydligt att historiska
perspektiv och samhällsaktörer som verkar inom kulturellt bevarande kräver en större plats i
samhällsplaneringprocesser för en hållbar stadsutveckling. Den uppdragsarkeologiska
verksamheten behöver dessutom implementeras och utvecklas för en lönsam regional och
urban framtidsutveckling.
Citat ur källmaterial

Samhällsaktör

Tillhörande tema

”Vilka frågetecken kring arkeologin har uppkommit?”

Lunds Kommun
(mailkonversation 2012-0116)
Länsstyrelsen Skåne (beslut
2014-03-21)

Fornlämning

”För sträckan norr om den medeltida stadens utbredning kan arbeta
inom fornlämningarna ske under anmälningsplikt. Framkommer
fornlämningar (stenpackningar, härdar, skelettdelar etc.) vid
arbetena skall dessa i enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen
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Fornlämning

omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas”
”Besked krävs senast 26/3-14”
”Ser fram emot att höra från dig/er inom kort!”

”Vi önskar avropa/beställa arkeologin så att den blir utförd efter
sommaren/i höst som planerat. Självklart önskar vi att veta så snart
som möjligt tidplan och kostnad”
”Hur ser tidplanen ut och hur avgörs/beslutas/meddelas om
eventuellt ytterligare behov av grävning/schaktkontroll eller likn.”

”Innan tillstånd lämpas önskar Länsstyrelsen få bekräftat att Ni är
beredd att svara för beräknade undersökningskostnader”
”Ansökningshandlingarna har redan tillsänts er under hand.
Behöver ni förtydliganden vad gäller markområdet som ska tas i
anspråk kan ni vända er direkt till … på Lunds Kommun”
”Dess omfattning och detaljplaneringsgrad ska vara relaterad till
förfrågningsunderlaget. Undersökningsplanen ska struktureras och
utformas så att svaren på ska-satserna blir tydliga”
”Om arbetena för spårvägen kommer att medföra att grönytan
mellan nuvarande cykelväg och Allhelgonakyrkan tas i anspråk på
något sätt, för spårvägen, för nya ledningar eller som arbetsområde
och för transporter, bör det omfattas av vidare arkeologiska
åtgärder. I den antikvariska planeringen bör även tas i beaktande
de gravar som ligger inom arbetsområdet och som indirekt kan
påverkas av planerade arbeten”
”Undersökningsområdet ligger i omedelbar närhet till den icke
närmare lokaliserade medeltida S:t Olofs kyrka. I området har vid
ett flertal tillfällen påträffats gravar”
”Vårt önskemål är att vi utifrån detta material kan föra en dialog
om vilka insatser/åtgärder projektet behöver göra/vidta. Tid,
resurser, kostnader är sådant som är viktigt för oss att få en
uppfattning om”
”Ärendet vill börja röra på sig”

Kulturen (ansökan 2014-0313)
Lunds Kommun
(mailkonversation 2014-1219)
Lunds Kommun
(mailkonversation 2016-0602)
Lunds Kommun
(mailkonversation 2016-0830)

Tid

Länsstyrelsen i Skåne
(meddelande 2016-07-25)
Länsstyrelsen i Skåne
(förfrågan 2016-06-17)

Decentralisering av
beslut
Decentralisering av
beslut

Länsstyrelsen i Skåne
(förfrågan 2016-12-12)

Decentralisering av
beslut

Kulturen (rapport 2016)

Planering

Kulturen
(undersökningsplan 2016)

Planering

Lunds Kommun
(mailkonversation 2014-1210)

Planering

Länsstyrelsen i Skåne
(tjänsteanteckning 2016-0616)

Planering

Tid

Tid

Tid

Figur 2: Exempel och urval från tabeller med citat, aktörer och teman.

4.1.1 Tidsbegreppet
Ett av de första temana som dök upp under den tematiska innehållsanalysen var
tidsperspektivet, som tidigare har benämnts inom forskning som en kommunikativ
förbättringspunk för den uppdragsarkeologiska verksamheten. Temat trädde fram redan i den
första dokumenterade konversationen mellan Lunds kommun och Länsstyrelsen i Skåne som
behandlade frågor rörande de uppdragsarkeologiska utgrävningarna. I konversationen
diskuteras tidsramen för projektet där de arkeologiska ingreppen problematiseras. I en
mailkonversationen skriver Lunds Kommun till Länsstyrelsen i Skåne:
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***
”Vi har en lite pressad tidsplan, både vad gäller detaljplanen och själva genomförandet...”
(Lunds Kommun, 2011-12-05).
***
Tidsaspekten tas ofta upp i källmaterialet som ett hinder för att komma vidare i den
uppdragsarkeologiska verksamheten och som en problematisk del ur planeringsperspektiv.
Tiden det tar för utförandet av de uppdragsarkeologiska undersökningarna är varken
kommunicerat i mailkonversationerna mellan Länsstyrelsen i Skåne, Kulturen eller Lunds
Kommun. Exploatören har inte haft tillgång till efterfrågat underlag för att kunna räkna med
tidsplanen för den uppdragsarkeologiska processen eller vilka resurser som arkeologin kräver
i samband med utbyggnationen av spårvägen. På samma sätt som arkeologerna på Kulturen
inte har varit involverade i planeringsprocessen rörande tidsplanen för projektet. Ansvaret för
en fungerande kommunikation och ett väletablerat samarbete ligger på alla tre involverade
aktörer. Kommunikationen när det gäller tidsaspekten ses därför som en definitiv
förbättringsmöjlighet som samtliga aktörer motiverar från start till slut under spårvägens
planering och byggnation. Länsstyrelsen i Skåne skriver i en tjänsteanteckning efter ett samtal
med Lunds Kommun:
***
”De vill att arkeologin påbörjas så snart som möjligt” (Länsstyrelsen i Skåne, 2016-06-15).
***
Detta indikerar inte bara en stressad tidsplan som tidigare nämnts utan även en brist på
kunskap och förståelse för de uppdragsarkeologiska processerna. Vid en tidigare och tydligare
kommunikation hade de uppdragsarkeologiska undersökningarna inte blivit lika tidspressade
eller utdragna då ett informationsrikt och kommunikativt samarbete hade underlättat för
aktörernas uppfattade stress kopplat till tidsperspektivet. Frank, Englund och Cornell (2015,
s.9) beskriver hur tidsplaner främst underlättas vid en involvering av den arkeologiska
verksamheten från planeringsstart. Detta kan även bidra till ett bättre och mer lönsamt
resultat, vilket påverkar urbana perspektiv om hållbar stadsplanering. Tidens betydelse för
spårvägens uppdragsarkeologiska undersökningar kan illustreras av flertalet uttalande från
Kulturen vilket kan förtydligas genom de teoretiska utgångspunkterna.
***
”Ett urval av lämningarna kommer att undersökas helt eller partiellt” (Kulturen, 2016).
”Under den tredje undersökningsveckan, som avslutades den 27 oktober, har konstaterats att
tidsplanen inte kan hållas, trots betydande ansträngningar av personalen” (Kulturen, 2017).
”För att spara tid i fält tas jorden i bäckenregionen in i en påse för de individer som bedöms
som kvinnor” (Kulturen 2016).
***
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I citaten ovan beskriver Kulturen hur tidsplanen för arbetet inte har kunnat tillgodoses och hur
de uppdragsarkeologiska processerna har formats efter ett överenskommet tidsperspektiv. Det
framgår i materialet att uppdragsarkeologin har varit oprioriterad då tidsramen för projektet
har krävt ett urval av de arkeologiska arbetsprocesserna. Detta är något som förtydligas under
projektets gång då arkeologerna på Kulturen ansöker om bidrag och fler timmar för fältarbetet
och efterarbetet. Länsstyrelsens beslutsfattande angående merkostnader och tilläggsbeslut blir
avgörande för hur snabbt byggnadsprocesserna kan ta sig vidare, samt huruvida samtliga
aktörer är införstådda med informationen gällande förnyade tidsramar. Tidsplanen för de
uppdragsarkeologiska samhällsprocesserna utgör alltså en stor del av den misskommunikation
som sker i samhällsplaneringen. Åtminstone för spårvägsbygget i Lund, viket är en plats med
väletablerade instanser och tillsynes goda förutsättningar för en fungerande arkeologi och
samhällsplanering.

4.1.2 Decentralisering av beslut
Syftet med undersökningen av decentraliseringen av beslut är att lyfta hur beslutsfattandet
påverkar det uppdragsarkeologiska utförandet samt hur väl införstådd den beslutande
instansen är gällande detaljplan och de arkeologiska resurserna. Kulturen,
uppdragsarkeologerna, kommer först i kontakt med Länsstyrelsen i Skåne vid ett
igångsättningsmeddelande för förundersökningen där borrprov planeras att tas längs delar av
sträckan för byggnationen av spårvägen. Det sker ingen kontakt mellan Kulturen och Lunds
kommun innan förundersökningen då alla beslut angående uppdragsarkeologin fattas enligt
svensk lag av Länsstyrelsen. Däremot kan det diskuteras huruvida ett pågående samtal om
resurser, tid och utförande innan förundersökningen hade hjälpt planeringen av spårvägen
framåt. Kulturen och Lunds Kommun kommer oundvikligt behöva samarbeta under större
delen av byggnationens gång, vilket gör den sena kontakten och involveringen av den
arkeologiska planeringen problematisk. Istället för att skapa en direkt dialog mellan exploatör
och uppdragarkeologer formulerar Lunds Kommun frågor angående det arkeologiska arbetet
till Länsstyrelsen, i hopp om ett snabbt beslutfattande. Länsstyrelsen i Skåne benämner brister
i detaljplaneringen ett flertal gånger och uppmanar Lunds Kommun att kontakta Kulturen.
***
”Ni bör snarast träffa avtal med nämnda institution och planera arbetet lämpligen
genomförs”
(Länsstyrelsen i Skåne, 2014-03-21).
”När det gäller stadsvallen bör du kontakta … på Kulturen i Lund. Hon kan mer om denna”
(Länsstyrelsen i Skåne, 2012-01-19).
***
Kulturen beskriver hur planeringen för den uppdragsarkeologiska verksamheten är beroende
av beslut fattade av Länsstyrelsen, men även hur Lunds Kommun präglar utförandet inom
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detaljplaneringens ramar. Det framgår flertalet gånger i materialet att Länsstyrelsen i Skåne
har beslutat att uppdragsarkeologins ambitionsnivå ska vara hög utan samråd med Kulturen,
vilket skapar en orimlig förväntan på resultatet utefter de förutsättningar som erbjuds gällande
resurser och tid. Kulturen benämner svårigheter som uppstått vid decentraliseringen av beslut
där ingen kontakt skett mellan aktörerna innan beslutsfattandet. Från ett hållbart
samhällsplaneringsperspektiv är detta inte ett tvärsektoriellt tillvägagångssätt där alla
involverade organisationer och instanser får utrymme att påverka dagens urbana stadsrum.
***
”Den östra gränsen definieras efter den gräns för arbetsområdet som lämnats av kommunen”
(Kulturen, 2016).
”För alla ingrepp i mark krävs samråd och tillstånd från Länsstyrelsen i Skåne, enligt Lag
…” (Kulturen, 2016).
”Ambitionsnivån i detta ärende ska anpassas till behovet av ett fullgott beslutsunderlag för
Länsstyrelsen fortsatta handläggning av ärendet enligt 2 kapitel kulturmiljölagen …, men
också för sökandes fortsatta planering” (Kulturen, 2016).
***
Lunds Kommun meddelar i en mailkonversation till Länsstyrelsen i Skåne att fler
utgrävningar och utökade arkeologiska resurser kommer att behöva beställas av Kulturen då
flertalet markområden ska exploateras än tidigare beräknat. Även för exploatören verkar
kunskapen och insikten om det uppdragsarkeologiska beslutsfattandet bristfällig. Besluten för
det arkeologiska arbetet kommuniceras eller presenteras aldrig vid samtida tillfällen för alla
tre involverade aktörer, vilket skapar en tydlig oro för decentraliseringen av beslut.
***
Svenska kyrkan och Kommunens Mark-och Exploateringskontor träffades den 25 maj och det
framkom att det även skall utgöras ny infart från Allhelgona kyrkogata … samt gamla
infarten som stängs tillgänglighetsanpassas...” (Lunds Kommun, 2016-06-02).
”Förutom tillstånd med avseende på arkeologi krävs det tillstånd av länsstyrelsen enligt
Kulturminneslagen kap 4. Men om ärendet såsom det är skött är väl allt hanterat?” (Lunds
Kommun, 2016-06-02).
***
Vid bristfälliga tidsplaner och vid långväga beslut av utförandet gällande uppdragsarkeologin
för spårvägens byggnation tillkommer merkostnader för exploatören vid fler än ett tillfälle.
Återigen poängteras decentraliseringen av beslutsfattningar. Att besluten angående dessa
kostnader fattas av Länsstyrelsen i Skåne är ingen överraskning för någon av aktörerna.
Dessvärre har ingen dialog mellan exploatör och uppdragsarkeologer pågått som har
möjliggjort att merkostnaderna och tilläggsbesluten har kunnat förhindras under arbetets gång.
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En hållbar och lyckad stadsplanering kräver involvering av samtida, dåtida och framtida
perspektiv för att uppnå en positiv samhällsutveckling.
***
”Företagaren får tåla att undersökningen blir upp till 15 procent dyrare än beräknat om det
finns särskilda skäl därför” (Länsstyrelsen i Skåne, 2017-10-26).
***
Decentraliseringen av beslut kan med stöd från utvalda citat anses som en tydlig
förbättringsmöjlighet i kommunikationen, vilket poängteras av alla tre involverade
samhällsaktörer. Med hjälp av källmaterialet kan en problematik utläsas rörande hur de
uppdragsarkeologiska processerna går till i dagens samhällsplanering. Exempelvis visar
materialet att Länsstyrelsens beslut inte alltid ger optimala förutsättningar för
stadsexploateringsprojekt eller för det uppdragsarkeologiska arbetet. Analysen beskriver även
att kommunikationen mellan aktörerna är avgörande för lönsamma beslutsfattanden där
samtliga instanser och aktörer bör ha möjlighet till inflytande.

4.1.3 Fornlämningar
För en fungerande uppdragsarkeologisk planeringsprocess krävs en förkunskap och en
förförståelse för fornlämningsbilden av varje exploateringsområde i fråga. Under
spårvägsutbyggnaden i Lund framgår det i källmaterialet att det finns en bristande kompetens
hos alla aktörer inom detta område. Dels tydliggörs det att det saknas en insikt i vilka
fornlämningar som berörs av byggnationen men även vilken betydelse de har för kulturella
aspekter och bevarandeperspektiv. Frågetecken och oklarheter kring berörda fornlämningar är
det tema som problematiserats flest gånger i olika citat och uttalanden i källmaterialet under
hela den uppdragsarkeologiska arbetsprocessen.
***
”Bedömningen angavs som mycket osäker med tanke på att avgränsningarna av sentida
ingrepp på ytan var oklar i detalj” (Kulturen, 2017).
”I övrigt är vi lite osäkra på statusen på de registrerade fornlämningarna som berörs och i
vilken mån de är borttagna” (Lunds Kommun, 2012-01-16).
”Undersökningarna inom kvarteret har varit relativt få och med en låg ambitionsnivå”
(Kulturen, 2014).
***
För att konkretisera vad som har varit bristfälligt i kommunikationen rörande
fornlämningsbilden inbjuder och formulerar Länsstyrelsen i Skåne vid flera tillfällen
problemlösningar som kan komma att vara avgörande för planeringen av de arkeologiska
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undersökningarna i samband med spårvägen. Länsstyrelsen menar att informera exploatörer
som uppdragsarkeologer om hur uppkomsten av arkeologiska överraskningar och utökade
fältarbeten bör hanteras, utan en heltäckande kunskapsbild om fornlämningarna i fråga. Här
sker ingen inkluderande kommunikation mellan samtliga aktörer, vilket påvisar svagheter i
kunskapen om den uppdragsarkeologiska verksamheten och tillvägagångssätten för hantering
av arkeologiskt material.
***
”Om det finns sträckor där ni anser att en arkeologisk undersökning i form av en
schaktningsövervakning är tillfyllest bör ni redovisa detta i ett separat dokument vilket
kommer ges ett eget diarienummer” (Länsstyrelsen i Skåne, 2016-06-17).
”Antingen bör även dessa dokumenterad och tas bort eller bör åtgärder göras, exempelvis
genom övertäckning, som garanterar att bevarandet inte påverkas negativt under
markarbeten och byggnation eller riden därefter… En väg som inte anläggs på ett alltför stort
djup behöver inte medföra mer omfattande arkeologiska undersökningar än vas som normalt
ryms inom en schaktningsövervakning” (Länsstyrelsen i Skåne, 2016-09-07).
”Vissa delar av området runt Brunnshög är arkeologiskt undersökta, men vissa delar återstår
och som anförts ovan styrs de arkeologiska insatserna av hur stora markintrång som behövs
för utbyggnaden. Sannolikt krävs arkeologisk utredning för området norr om Brunnshög”
(Länsstyrelsen i Skåne, 2012-01-19).
***
Kulturen beskriver den osäkerhet som finns rörande fornlämningsbilden av
exploateringsområdet och hur det kan påverka planeringsprocessen för projektets
uppdragsarkeologi. För en hållbar stadsplanering och samhällsbyggnad krävs en tydligare
förståelse för de fornlämningar som antas bli berörda vid större exploateringsprojekt.
Uppdragsarkeologernas forskningssyfte och intentioner beskrivs i motsats till exploatörens i
samtliga dokumentationer där en tydlig kommunikation från start hade underlättat och
effektivisera spårvägsbyggnationen. Som vid Valnötsträdet i Kalmar där arkeologerna var
involverade från början av planeringsprocessen för att avgöra lämpliga och möjliga
utgrävningar eller markingrepp från ett så tidigt skede som möjligt (Frank, Englund & Cornell
2015, s.7).
***
”En förklaring till detta kan vara att kyrkans grunder plundrats och att inga stående murar
finns att se, men det kan även vara så att kyrkan varit belägen i ett område som ännu ej
undersökts arkeologiskt” (Kulturen, 2016).
”Den medeltida vallgraven framkom under Sankt Laurentiigatan och en undersökning skulle
kunna belysa vallgraven, dess relation till staden och omlandet. Norr om Sankt
Laurentiigatan finns en rest av den medeltida vallen vilket bör beaktas vid en stor
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exploatering i området... Även kyrkan Sankt Olof förväntas vara belägen inom området”
(Kulturen, 2014).
***

4.1.4 Planeringsprocessen
Tillvägagångssättet för samhällsplaneringen i samband med spårvägen i Lund kan diskuteras
från alla tre aktörs synvinklar där förbättringsmöjligheter i kommunikation nämns under hela
det uppdragsarkeologiska projektets utförande. Det beskrivs redan från första kontakten
mellan Lunds Kommun och Länsstyrelsen i Skåne, samt i kontakten mellan Länsstyrelsen och
Kulturen, att planeringen för den uppdragsarkeologiska verksamheten inte är tillräckligt
utarbetad eller utstuderad för att sätta igång arbetsprocessen. Några av citaten påpekar och
antyder att detaljplaneringen över berörda fornlämningar samt tidsplanen för det
uppdragsarkeologiska arbetet kräver en mer noggrann utläggning och redogörelse. Däremot
kan det utläsas ur materialet att planeringsprocesserna sker parallellt i varje aktörs arbete
snarare än tillsammans. Som tidigare nämnt är exploateringsprojektet Valnötsträdet i Kalmar
ett bra exempel på ett samverkansprojekt med ett väl fungerade samarbete mellan involverade
samhällsaktörer. Efter närmare studie av källmaterialet kan inte spårvägsbyggnationen i Lund
definieras som ett samverkansprojekt, eftersom beslut rörande planeringsprocesserna inte
fattats eller diskuterats fram gemensamt. Samtliga aktörer poängterar att problematiken med
planeringen faller inom regelverket för Länsstyrelsen och att ansvaret för att
planeringsprocesserna drivs framåt ligger i andra aktörers händer.
***
”Ni får återkomma när det finns liter mer konkreta uppgifter om projektet genomförande”
(Länsstyrelsen i Skåne, 2012-01-19).
”Spårvägen löper i den första etappen från Clemenstorget via sjukhuset, universitetet och
Ideon upp till Brunnshög och det finns en del frågetecken beträffande arkeologin” (Lunds
Kommun, 2011-12-05).
”Omfattningen av ingreppen och behovet av vidare arkeologiska undersökningar beror till
stor del på hur arbetena planeras och behöver at att skifta massor under själva
spårsträckningen” (Kulturen, 2014).
***
Planeringsprocesserna för den uppdragsarkeologiska verksamheten innefattar alla aktörers
individuella och gemensamma arbete och samarbete. Om ett etablerat tvärsektoriellt
planeringsprojekt hade implementerats redan före starten av detaljplaneringen för spårvägen i
Lund hade möjligen bristerna i aktörernas kommunikation varit mindre problematiska. Alla
aktörer beskriver från spårvägens tidigaste planering att det saknas underlag och grunder i
detaljerna rörande dragningen av spårvägen för att avgöra den uppdragsarkeologiska insatsen.
Den uppdragsarkeologiska planeringsprocessen kopplas ofta till de kommunikativa
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förbättringsmöjligheter som innefattar och efterfrågar ett mer utarbetat underlag för spårvägen
samt tydligare förmedling av information mellan aktörerna.
***
”Jag har tagit del av din översiktliga karta, men för att kunna säga något mer innehållsrikt
kräv det ett bättre underlag och information om arbetsområden, schaktningsdjup etc.”
(Länsstyrelsen i Skåne, 2012-01-19).
”Det finns inget mer detaljerat underlag än så i detta läget. Frågetecken gäller främst
stadsvallen längs S:t Laurentiigatan och vad vi har att hålla oss till där. Enligt preliminära
studier så kommer gatuombyggnaden i den sträckningen behöva sträcka sig något norr om
den befintliga gränsen mellan gata och tomtmark, men inte mer än kanske någon meter”
(Lunds Kommun, 2012-01-16).
***
Statens Offentliga Utredningar (2005, s.193) beskriver att en tidig involvering av alla
samhällsaktörer är nyckeln till framgångsrika exploateringsprojekt. I dagens
samhällsplanering har arkeologer en tendens att bli indragna efter att detaljplaner och andra
beslut om exploateringens utförande redan har fastställts. Detta hindrar både möjligheten att
tillvarata arkeologiska och kulturella intressen och besparingsmöjligheter för exploatör och
samhället när det kommer till bland annat kostnader, resurser och tid. Som tidigare nämnt
beskrivs samverkansprojekt som framtidens lyckade samhällsexploateringar där de olika
aktörerna jobbar som en gemensam enhet med samma visioner, viljor och mål. Det som är
intressant med fallstudiens planeringsstrategi är att Länsstyrelsen i Skåne fungerar som en
sorts huvudaktör och förmedlare av uppgifter och information rörande det
uppdragsarkeologiskas arbetet. Med tanke på de förutsättningar som Lund har som
universitetsstad är resultatet förvånansvärt och visar på ett bristfälligt samarbete mellan
samtliga aktörer för en optimal och väl genomförd planeringsprocess.

4.2 Saknade teman
Undersökningen har valt att studera saknade teman som kan kopplas till kommunikationen
och förbättringsmöjligheter i planeringsprojektets utförande. Med tidigare forskning i åtanke
och med en förståelse för tidigare ansedda lyckade uppdragsarkeologiska projekt har
undersökningen studerat eventuella dokumenterade möten och telefonsamtal mellan samtliga
aktörer. För att konkretisera förbättringsmöjligheterna mellan Lunds Kommun, Länsstyrelsen
i Skåne och Kulturen har temat rörande potentiella samråd utlästs i materialet. Det framgår
tydligt i källmaterialet och i konversationerna mellan aktörerna sinsemellan att inga fysiska
möten har ägt rum eller dokumenterats under projektets planeringsperiod. Med andra ord
finns det en avsaknad av möten som potentiellt skulle kunna haft ett betydelsefullt inflytande
på problematiken rörande fornlämningsbilden, tidsbegreppet, planeringsprocessen och
beslutfattandet. Det som tidigare väl genomförda exploateringsprojekt har haft gemensamt är
att fysiska möten har ägt rumt vid ett tidigt skede i planeringsfasen. Vid dessa möten har
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inblandade aktörer som arkeologer, eventuella arkitekter och exploatörer varit inblandade för
att kartlägga detaljerna för samhällsplaneringen. Frank, Englund och Cornell (2011, s.18)
menar att ett tätt samarbete mellan samtliga aktörer från planeringsstart underlättar för
exploateringsprojektets utförande. En tidig kommunikation och ett tidigt kunskapsutbyte
genererar möjligheter för involverade aktörer att presentera sina frågeställningar och tankar
rörande projektets upplägg innan besluten har fattats. Detta är något som tenderar att
framträda för sent inom den uppdragsarkeologiska verksamheten. Att möjliggöra
kommunikativa förutsättningar som bidrar till ett smidigare samarbete för
samhällsplaneringsprocesserna kan bespara exploateringsprojekt från tilläggsbeslut,
merkostnader och fördröjningsavgifter.
Studien har även undersökt antalet dokumenterade telefonsamtal som har ägt rum under det
uppdragsarkeologiska projektets start till slut. Enligt källmaterialet har nio telefonsamtal ägt
rum mellan 2011-2018 där två av aktörerna har varit involverade. Utifrån materialet framgår
endast ett telefonmöte där alla tre aktörer var delaktiga, vilket inte är optimalt ur argumenten
presenterade av Frank, Englund och Cornell (2015, s.19). I materialet framgår det även att
fem av mailkonversationerna innehåller alla involverade aktörer, vilket är en tiondel av alla
konversationer som har skett över mail. Den största delen av kommunikationen sker mellan
Länsstyrelsen i Skåne och exploatören Luns Kommun. Uppdragsarkeologins fysiska
kommunaktion rörande spårvägsbyggnationen är med andra ord i princip obefintlig och den
kontakt som skett mellan samhällsaktörerna har främst rört hinder, problematik eller förslag
på lösningar under exploateringens gång. Däremot undersökte studien även om de
dokumenterade konversationerna innehöll förslag till samråd eller telefonsamtal. Mellan
Länsstyrelsen i Skåne, Lunds Kommun och Kulturen föreslås fysiska möten och samråd sju
gånger. Alla gånger är förslaget uppkallat av exploatören utan svar från varken
uppdragsarkeologer eller beslutfattare.
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5. Diskussion och Slutsats
Studiens analys och resultat öppnar för en diskussion rörande den uppdragsarkeologiska
kommunikationen mellan samhällsaktörer och instanser. Fyra teman har identifierats i
källmaterialet och har studerats som potentiella förbättringsmöjligheter för framtida
exploateringsprojekt. Temana som berörts har haft starka kopplingar till frågetecken och
oklarheter gällande tidsperspektivet, fornlämningsbilden, planeringsprocessen och
decentraliseringen av beslutsfattanden. Uppsatsens tolkning av resultaten menar att lyfta och
beskriva uppdragsarkeologins problematik och ge konkreta exempel på hur samtliga
involverade aktörer antyder på samma problem. Att alla aktörer nämner tidsplanen som en
problematisk del av samhällsplanering är en tydlig och vedertagen förbättringsmöjlighet.
Tidigare exploateringsprojekt och studier vittnar om en misskommunikation rörande
tidsplaneringen på grund av brist på förståelse för uppdragsarkeologiska samhällsprocesser.
Det är något som potentiellt hade kunnat lösas vid en tidigare involvering av arkeologer i det
första planeringsstadiet, då en optimal tidsram hade kunnat appliceras på projektets
detaljplanering. Vid ett kunskapsutbyte mellan samtliga aktörer och instanser kan eventuella
hinder förutses och bespara samhället samt exploatör både tid och resurser. Ett
samverkansprojekt med kontinuerliga samråd inkluderar tillämpningar av kulturminneslagen
från start vilket underlättar och effektiviserar både den uppdragsarkeologiska arbetsprocessen
och även exploatörens tillvägagångssätt under hela exploateringsprojektet.
Fallstudiens resultat urskiljer ett antal problematiska aspekter som kan ligga till grund för den
uppdragsarkeologiska verksamhetens utveckling och lönsamhet. Bristen på kunskap och
bristen på kommunikationsmedel mellan aktörerna saknas i studierna av alla undersökta
teman. Vid en bättre kommunikation och med ett kunskapsutbyte från start hade
problematiken gällande tid, beslut, fornlämningar och planeringsprocesserna förmodligen
aldrig vuxit fram under byggnationen av spårvägen i Lund. Som perspektiven från urbanteorin
beskriver krävs en mer sammansvetsad och tvärsektoriell samhällsplanering för att gynna
dagens storstäder samt landsbygd för hållbara framtida planeringsstrategier. Omorganisationer
rörande den pressade tidplanen och oklarheter i besluten fattade av Länsstyrelsen hade via
gemensamma diskussioner eller möten hjälpt alla involverade instanser och aktörer. Likaväl
som det hade främjat lösningar för otydligheter i fornlämningsbilden samt förutsättningarna
för projektet som hade underlättat för en välplanerad struktur från start. Å andra sidan kan det
omöjligt sägas i efterhand hur utfallet hade blivit vid ett mer tvärsektoriellt samarbete. Det
som däremot framträder som en av studiens slutsatser är att det finns outtalade
kommunikationssvårigheter i dagens samspel mellan uppdragsarkeologi och
samhällsplanering, och att kommunikationen är avgörande för utfallet av dagens
exploateringsprojekt. Spårvägsbyggnationen i Lund ger ett tydligt exempel på hur
samhällsplaneringen och uppdragsarkeologin verkar som två skilda områden. Studien bevisar
och påpekar att den eftersträvade målbilden av ett exploateringsprojekt kräver i verkliga fall
en förståelse, kunskap och insikt om att båda parter och involverade aktörer är beroende av
varandra för en lyckad samhällsplanering. Kärnan är de brister i kommunikationen som
undersökningen belyser, vilket kommer förändra resten av de svårigheter som uppstår under
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tiden av samhällsbebyggelser likt ekonomiska frågor, geografiska aspekter eller
samarbetsfrågor. Hela den uppdragsarkeologiska planeringsprocessen kopplas till de
kommunikativa förbättringsmöjligheter som beskrivits under respektive tidigare underrubrik.
Frågetecken som rör olika skeden i spårvägens planering kopplas ofta till tid,
fornlämningsbilden eller decentraliseringen av beslut och vice versa. På detta sätt hänger alla
teman ihop och kan inte särskiljas från varandra för att förbättra kommunikationen mellan de
uppdragsarkeologiska samhällsaktörerna.

5.1 Förslag till vidare forskning
Undersökningen har fastställt att det finns en intressant och problematisk diskussion angående
uppdragsarkeologins involvering i samhällsplaneringsprocesser. Utfallet av studien
poängterar de kommunikativa förbättringsmöjligheter som kan utläsas ur ett specifikt
exploateringsprojekt, som påpekas av samtliga involverade samhällsaktörer. Resultatet visar
en potentiell problematik för alla landets län utefter de regelverk som beslutats av regeringen
och kulturminneslagen. Mer forskning inom verkställandet av decentralisering av beslut och
juridiska ärenden kan komma att effektivisera sättet som de uppdragsarkeologiska
arbetsförhållandena verkar. På samma sätt som fler studier krävs för att etablera skillnader
och likheter mellan olika länsstyrelser, kommuner och exploatörer. Samarbetet mellan
samhällsplanering och den uppdragsarkeologiska verksamheten kan vidare forskas på genom
djupare och mer omfattande studier av respektive område. Fler samhällsplaceringsstrategier
kan utredas och fler kommunikationsstudier kan appliceras på större exploateringsprojekt för
att utveckla de presenterade slutsatserna.
Det krävs även mer tvärsektoriell och tvärvetenskaplig forskning och fler undersökningar för
det generella arbetssättet för den svenska uppdragsarkeologin. Jämförande studier med andra
länder eller regelverk skulle möjligtvis kunna fungera som en framtida vägledning för lyckade
samverkansprojekt och samhällsexploateringar. Som tidigare beskrivet finns det, i förhållande
till andra samhällsplaneringsämnen, relativt lite forskning som utreder uppdragsarkeologins
förutsättningar och villkor. Alla undersökningar som främjar uppdragsarkeologins involvering
i samhällsprocesser ses därför som avgörande för framtiden och en hållbar planering för
stadsrum och landsbygd.
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6. Sammanfattning
Uppsatsen undersöker och behandlar kommunikativa förbättringsmöjligheter mellan
samhällsaktörer inom uppdragsarkeologiska ärenden. Syftet med studien är att utreda på
vilket sätt kommunikationen och samarbetet mellan samhällsplanering och uppdragsarkeologi
påverkar dagens exploateringsprojekt. Studiens valda teoretiska utgångspunkter grundas i
urbanteori och hållbara planeringsstrategier. Den rådande problematiken med
uppdragsarkeologins involvering i samhällsplaneringsprocesser bottnar i en vedertagen
okunskap om innebörden av ett tvärsektoriellt samarbete hos samtliga aktörer. Med tidigare
forskning i åtanke och med en förståelse för väl genomförda exploateringsprojekt kan det
poängteras att samverkansprojekt samt gemensamma målbilder kring tillämpningen av
kulturminneslagen bidrar till smidigare uppdragsarkeologiska processer. Arkeologin utmanas
ständigt av stadsrum, och av urbanismen i stort, vilket gör att dagens planeringsstrukturer
kräver en tidigare inkludering av historiska perspektiv och en insikt om kulturvårdsarbetets
verksamhet. Studien undersöker uppdragsarkeologins största problematik och karaktäriserar
fyra teman rörande de kommunikativa förbättringsmöjligheterna. De identifierade temana är
kopplade till tidsbegreppet, beslutsfattanden, fornlämningsbilden och planeringsprocesserna.
Undersökningen använder ett källmaterial hämtat av Länsstyrelsen i Skåne som innehåller all
dokumenterad kommunaktion rörande den uppdragsarkeologiska verksamheten vid
spårvägsbyggnationen i Lund under åren 2011-2018. Valet av fallstudie grundas dels på att
projektet faller nära i tiden, vilket tydligt speglar dagens uppdragsarkeologiska
tillvägagångssätt, och dels på att Lund som väletablerad universitetsstad har alla
förutsättningar för lyckade samhällsplaneringsprocesser. Resultatet av studien visar att
kommunaktionen mellan aktörerna och insatserna inte fungerar optimalt och att samråd
mellan exploatör, arkeologer och Länsstyrelse är näst intill obefintligt. Studiens slutsatser
lyfter argument om att en hållbar framtida samhällsplanering kräver mer utvecklade och
lönsamma uppdragsarkeologiska arbetsprocesser, där kommunikationen och tidiga samråd är
nyckeln för lyckade samhällsutvecklingsprojekt.
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Bilaga – Del av tabell (insamlat material)
Citat ur källmaterial

Samhällsaktör

Tema

”För sträckan norr om den medeltida stadens utbredning kan arbeta inom
fornlämningarna ske under anmälningsplikt. Framkommer fornlämningar
(stenpackningar, härdar, skelettdelar etc.) vid arbetena skall dessa i enlighet med 2 kap
10 § kulturmiljölagen omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas”
”Spårvagnssträckningen kommer att medföra omfattande ingrepp i Lunds medeltida
stadsområde. Vid projektering bör fornlämningsmiljön längs Clemenstorget, Sankt
Laurentiigatan, Allhelgonakyrkan samt Bredgatans mynning beaktas”
”Flera av ingreppen skedde utan arkeologisk närvaro, vilket medfört att
dokumentationen i det flesta fall är bristfällig (Karlsson, 2007)”
”Den som genomför den arkeologiska förundersökningen ska göra en noggrann
analys, tolkning och utvärdering av förundersökningens resultat för att klargöra om,
var och varför det krävs fortsatta arkeologiska undersökningar”
”Den medeltida kyrkogårdens västra del kommer att beröras, vilket innebär att
flertalet gravar kommer att grävas kan framkomma vid den arkeologiska
förundersökningen. Schakten kommer att grävas med maskin”
”Om ett långsiktigt bevarande av fornlämningen inte är möjlig måste den arkeologiskt
dokumenteras genom en arkeologisk undersökning. Den går ut på att undersöka och
dokumentera fornlämningarna. Vid undersökningen tas fornlämningarna bort så att
önskad utbyggnad kan genomföras”
”I förundersökningen konstaterades gravarna tillhörande medeltida S:t Olofs kyrka
ligga mycket ytligt. Benmaterialet uppvisar tecken på att vara skört eller söndrigt,
förmodligen på grund av kompression som kan sättas i samband med den tidigare
parkeringsplatsen som legat på grönytan. Därtill konstaterade att fler gravanläggningar
har skadats vid tidigare schaktning och ben saknas”
”Lämningarna har sådant vetenskapligt värde att de antingen måste bevaras med
skyddsbestämmelser i detaljplan eller dokumenteras genom en arkeologisk
undersökning”
”Inga uppgifter finns om gravar eller äldre profan bebyggelse i området”

Länsstyrelsen Skåne (beslut
2014-03-21)

Fornlämning

Kulturen (rapport 2014)

Fornlämning

Kulturen (rapport 2014)

Fornlämning

Länsstyrelsen Skåne (förfrågan
2016-06-17)

Fornlämning

Kulturen (rapport 2016)

Fornlämning

Länsstyrelse Skåne
(meddelande 2016-11-17)

Fornlämning

Kulturen (undersökningsplan
2014)

Fornlämning

Länsstyrelsen Skåne (förfrågan
2016-12-12)

Fornlämning

Kulturen (undersökningsplan
2016)
Kulturen (undersökningsplan
2016)

Fornlämning

Länsstyrelsen Skåne
(mailkonversation 2011-12-05)

Planering

Länsstyrelsen Skåne
(mailkonversation 2012-01-19)
Länsstyrelsen Skåne
(mailkonversation 2012-01-19)
Lunds Kommun
(detaljplanering 2014)
Lunds Kommun
(mailkonversation 2014-12-10)

Planering

Länsstyrelsen
(tjänsteanteckning 2016-06-16)
Lunds Kommun
(mailkonversation 2016-06-02)

Planering

Lunds Kommun
(mailkonversation 2016-06-02)

Planering

Lunds Kommun
(mailkonversation 2016-06-02)

Planering

Lunds Kommun

Planering

”De gravar som dokumenterats i tidigare undersökningar har varit i dåligt skick, och
ytterligare schaktningar i området kommer troligen att påverka förutsättningarna för
bevarande av skelettmaterial negativt”
”Bäst vore om du inledningsvis kunde skicka mig en översiktlig karta på sträckningen.
Utifrån den bör man kunna bedöma eventuella arkeologiska insatser. Det som är
viktigt för oss är om det finns några uppgifter om arbetsområden och planerade
markingrepp längs sträckan”
Det man inledningsvis kan säga är att de känsliga områdena är inom stadsområdet för
Lund och när man når Brunnshög”
”När det gäller stadsområdet kan man undra om det krävs att äldre ledningar måste
flyttas. Hur som borde schaktningsövervakning vara tillräckligt”
”Kulturmiljörapporten förordar ytterligare schaktövervakning samt eventuellt
arkeologisk förundersökning, beroende på hur arbetena planeras”
”Vårt önskemål är att vi utifrån detta material kan föra en dialog om vilka
insatser/åtgärder projektet behöver göra/vidta. Tid, resurser, kostnader är sådant som
är viktigt för oss att få en uppfattning om”
”Ärendet vill börja röra på sig”
”Ser egentligen inga förändringar men bifogar senaste version av
utformningsritningarna som ni fått tidigare. Befintliga ledningar är mig veterligen inte
påverkade alls inom fastigheten sedan sist ni fick dom”
”Avseende tillgänglighetsanpassning av gamla infarten är jag i dagsläget osäker vad
som avses – om det handlar om ombyggnad som ökar omfattningen av ytan som är
hårdgjord eller om insats såsom räcke med handledare etc. är tanken. Det får vi
diskutera/undersöka vidare”
”Förutom tillstånd med avseende på arkeolog krävs det tillstånd av länsstyrelsen enligt
Kulturminneslagen kap 4. Men om ärendet såsom det är skött är väl allt hanterat? Bara
en kontrollfråga så att inget saknas i slutändan sen”
”Tror jag kan plocka fram senare underlag även om det kanske inte skiljer så mycket.
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Fornlämning

Planering
Planering
Planering

Planering

Vi återkommer med detta och beställning av själva arbetet inom ett par veckor, vi vill
först bara se att vår upphandling inte blir föremål för överprövning”
”Det är såldes av största vikt att Ni som undersökare så tydligt som möjligt motiverar
de eventuella fortsatte åtgärder, som krävs innan området tas i anspråk”
”Området för spårvagnens framdragning är beläget inom den nordvästra delen av
fornlämningen 73:1, Lunds medeltida stadsområde”
”Det område som kommer att påverkas av ingrepp för spårvagnen är dels utanför den
medeltida stadsvallen och vallgraven, och dels är gatumark i hög grad utschaktad.
Därför kommer denna sträcka endast att omfattas av en arkeologisk undersökning i
form av en schaktningsövervakning”
”Vi planerar att påbörja vår provtagning runt 1 april och …”

(mailkonversation 2016-05-20)
Länsstyrelsen Skåne (förfrågan
2016-06-17)
Kulturen (rapport 2016)

Planering

Kulturen (rapport 2016)

Planering

Lunds Kommun (beslut 201403-14)
Lunds Kommun
(mailkonversation 2014-12-10)

Decentraliseri
ng av beslut
Decentraliseri
ng av beslut

Länsstyrelsen Skåne
(tjänsteanteckning 2016-05-16)
Lunds Kommun
(mailkonversation 2016-06-02)
Länsstyrelsen Skåne (förfrågan
2016-06-17)

Decentraliseri
ng av beslut
Decentraliseri
ng av beslut
Decentraliseri
ng av beslut

Länsstyrelsen Skåne
(meddelande 2016-07-25)

Decentraliseri
ng av beslut

Länsstyrelsen Skåne
(meddelande 2016-07-25)

Decentraliseri
ng av beslut

”Kulturen, kulturmiljöavdelningen, ska omgående ta kontakt med sökande för
planeringen av arbetet” x 3

Länsstyrelsen Skåne
(meddelande 2016-07-25)
Länsstyrelsen Skåne (beslut
2016-09-07)
Länsstyrelsen Skåne (beslut
2016-09-07)
Länsstyrelsen Skåne (beslut
2014-03-21)

Decentraliseri
ng av beslut
Decentraliseri
ng av beslut
Decentraliseri
ng av beslut
Tid

”Besked krävs senast 26/3-14”

Kulturen (ansökan 2014-03-13)

Tid

”Ser fram emot att höra från dig/er inom kort!”

Lunds Kommun
(mailkonversation 2014-12-19)

Tid

”Vi önskar avropa/beställa arkeologin så att den blir utförd efter sommaren/i höst som
planerat. Självklart önskar vi att veta så snart som möjligt tidplan och kostnad”

Lunds Kommun
(mailkonversation 2016-06-02)

Tid

”Senast en vecka efter slutfört fältarbete ska de preliminära resultaten, konstaterade
lämningar och åtgärdsförslag kortfattat redovisas i FMIS webb-formulär”

Länsstyrelsen Skåne (förfrågan
2016-06-17)

Tid

”Hur ser tidplanen ut och hur avgörs/beslutas/meddelas om eventuellt ytterligare
behov av grävning/schaktkontroll eller likn.”

Lunds Kommun
(mailkonversation 2016-08-30)

Tid

”Kontakt bör snarast tas med Kulturen … för att träffa avtal utifrån de förutsättningar
som anges i detta beslut och beslutet om tilldelning” x 2

Länsstyrelsen Skåne (beslut
2016-09-07)

Tid

”Kulturen ska omedelbart anmäla till Länsstyrelsen Skåne sådana omständigheter som
ändrar förutsättningen eller påverkar villkoren angivna i förfrågningsunderlaget för
genomförandet av den arkeologiska undersökningen”

Länsstyrelsen Skåne (beslut
2016-09-07)

Tid

”Utifrån vårt senaste samtal har vi nu författat en kort beskrivning av det arbete som
planeras att utföras inom ramen för spårvägsprojektet mellan Lund C och ESS och
som ligger inom riksintresse för kulturmiljövården för Lunds stadskärna”
”Skickat över de ritningar för kontroll om de har justerats. I så fall inkommer han med
nya ritningar”
”Men min huvudfråga är om denna tillkommande frågeställning kan hanteras inom
ramen för det ärende vi avropar/beställer?”
”Ansökningshandlingarna har redan tillsänts er under hand. Behöver ni förtydliganden
vad gäller markområdet som ska tas i anspråk kan ni vända er direkt till … på Lunds
Kommun”
”Ni har ansökt om tillstånd till ingrepp i fornlämning inom delar av ovan rubricerade
fastigheter inför anläggning av spårväg mellan Lunds station och ESS. I dess södra
sträckning dras den genom Lunds medeltida bebyggelseområde registrerat som
fornlämning 73 i Lunds stad”
”Enligt Länsstyrelsens bedömning är en arkeologisk undersökning i form av en
schaktningsövervakning tillfyllest utmed detta parti. Det innebär att personal från
Kulturen vid behov genomför erforderlig arkeologisk dokumentation”
”Innan tillstånd lämpas önskar Länsstyrelsen få bekräftat att Ni är beredd att svara för
beräknade undersökningskostnader”
”Den kommer även att visa om det krävs fortsatta arkeologiska undersökningar innan
området tas i anspråk”
”Behövs tillstånd enligt någon annan lag får Ni söka detta särskilt”
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