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Abstract 

In this paper I assess the potential for improvement in the documentation of metal detecting in the 

Swedish contract archaeology. I then investigate how such an improvement could be achieved. The 

study consists of three parts. I begin by defining what makes up high-quality documentation of metal 

detecting. I then use this definition to develop criteria for an assessment system. In the second part I 

use this assessment system for a quantitative analysis of archaeological archive reports from four of 

the largest contract-archaeology organizations in the Lake Mälaren area. Finally I report on interviews 

I have made with representatives from two of the studied organizations to seek possible explanations 

for the results of my analysis. 

My study confirms that there is considerable room for improvement in the analyzed archive reports, 

and sheds light on what parts of the documentation show frequent flaws. The results suggest that 

information specific to metal detecting is the most lacking, such as the selection of metal indications 

and fieldwork conditions. But there are also considerable flaws in more elementary information about 

surveys, which would probably never be accepted if it were a question of more traditional fieldwork 

methods. 
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1. Inledning 

Under det senaste decenniet har ett flertal debattörer lyft frågan om metodologiska brister inom 

uppdragsarkeologin, gällande avsaknaden av systematisk metalldetektering (se Svensson & Söderberg 

2009; Fabech, Helgesson & Näsman 2012; Östergren 2013; Svensson 2014, 2016).  

Kritiken bottnar i en insikt om att den absoluta majoriteten av metallföremålen vid överplöjda 

fornlämningar påträffas i matjorden och endast undantagsvis i underliggande lager och anläggningar (se 

Fabech et al 2012:204; Henriksen 2000:40; Larsson, Bondesson & Lindberg 2014:19; Svensson & 

Söderberg 2009:135). Fältstudier visar dessutom att vi både vid handgrävning med skärslev och på 

hackbordet missar en stor del av metallfynden, i synnerhet de mindre föremålen av kopparlegering. 

Sammantaget indikerar detta att traditionella boplatsundersökningar utan systematisk detektering 

resulterar i att upp till 95 % av metallföremålen (järn borträknat) hamnar på dumphögen vid avbaning, 

samt att resterande metallföremål i stor utsträckning går samma öde tillmötes vid handgrävning av 

underliggande lager och anläggningar (Schmidt Sabo 2011:81ff; Svensson 2016). Denna insikt 

kompletteras med uppfattningen att bortschaktning av fyndförande matjord, mer eller mindre utan 

undersökning, fortfarande har en dominerande ställning inom uppdragsarkeologin. Fynden i matjorden är i 

många fall de enda spår som finns kvar av en fornlämning. Om metallföremålen i matjorden inte tas 

tillvara riskerar vi att osynliggöra vissa aktiviteter och bruksperioder, med följd att våra tolkningar baseras 

på ett ofullständigt och inte sällan missvisande källmaterial (Fabech et al 2012:204; Larsson et al 

2014:19). 

Detta ringar in ett allvarligt metodologisk problem i den uppdragsarkeologiska praktiken, men det finns 

inga konkreta svar på hur utbrett problemet egentligen är. I samband med sökandet efter en lämplig 

inriktning på denna uppsats fick jag uppgifter om en kandidatuppsats under bearbetning som behandlar 

dessa frågor, med fokus på metalldetektering inom uppdragsarkeologin i södra Sverige. Preliminära 

resultat av denna studie antyder att utförandet och omfattningen av den metalldetektering som sker, sällan 

är möjligt att bedöma utifrån rapporteringen 
1
. Om detta stämmer skulle det vara svårt att uppskatta 

omfattningen av problematiken nämnd ovan, samtidigt som det också kan innebära att resultatet av den 

utförda metalldetekteringen förlorar sitt värde som besluts- och forskningsunderlag. Redovisning av metod 

i arkeologisk rapportering är förutom en allmänt vedertagen självklarhet, även ett krav grundat i Raä:s 

vägledning (Raä 2015a:15f). Det är sannolikt svårt, om inte omöjligt, att hitta en rapport där det inte 

framgår i detalj huruvida och var undersökaren har valt att lägga sökschakt, rutgräva, samla in prover för 

analys, eller vilka ytor som avbanades. Information om hur undersökningen genomfördes är nödvändigt 

för att vi ska kunna värdera och tolka resultatet (Raä 2015a:16). Har denna syn på dokumentation och 

rapportering av metod inte ansetts nödvändig att tillämpa vid metalldetektering? Om så är fallet är orsaken 

till detta en angelägen fråga. 

1.1 Syfte 

Att undersöka vilken förbättringspotential som finns i rapportering av metalldetektering inom 

uppdragsarkeologin, samt söka svar kring hur den skulle kunna uppnås. 

                                                      
1 Iohannes Miaris Sundberg, personlig kommunikation den 30/9 2015. 
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1.2 Frågeställningar 

 Vad utgör god rapportering av metalldetektering i en uppdragsarkeologisk kontext? 

 Hur skulle vi kunna mäta rapporteringskvalitet i uppdragsarkeologiska rapporter?  

 Hur väl rapporteras metalldetektering inom uppdragsarkeologiska projekt i Mälardalen? 

 Hur kan eventuell förbättringspotential uppnås? 

1.3 Metod 

1.3.1 Rapporteringskvalitet 

Uppsatsens första del syftar till att definiera vad som utgör god rapportering av metalldetektering i en 

uppdragsarkeologisk kontext och därigenom utarbeta ett bedömningssystem som kan mäta 

rapporteringskvalitet vid metalldetektering i uppdragsarkeologiska rapporter. För detta ändamål använder 

jag en kvalitativt inriktad arbetsprocess där jag diskuterar det specifika i relation till det generella – 

metalldetektering som teknik och metod i relation till generell uppdragsarkeologisk kravbild och praxis 

och utifrån ett allmänvetenskapligt sammanhang. Jag redogör kortfattat för kravbilden i 

Riksantikvarieämbetets vägledning samt diskuterar Länsstyrelsens roll som beställare och kvalitetssäkrare 

i den uppdragsarkeologiska processen.  

Därefter diskuterar jag metalldetekteringens potential och förutsättningar samt redogör för hur 

uppdragsarkeologisk rapportering av metalldetektering kan se ut, genom vad jag betraktar vara goda och 

bristfälliga exempel. Jag diskuterar i grova drag variationerna i rapportmaterialet tillsammans med 

återkoppling och jämförelser med generell uppdragsarkeologisk kravbild och praxis. De goda exemplen 

representerar en idealbild och utgör grunden för mina bedömningskriterier. Bedömningssystemet utformas 

med målsättningen att det ska kunna frambringa en trovärdig och rättvis bedömning av 

rapporteringskvalitet, vid alla former av metalldetektering och vid alla typer av uppdragsarkeologiska 

ärenden. Genom en tydligt definierad och transparent bedömningsprocess strävar jag efter att resultatet ska 

kunna vara till nytta för de bedömda utförarna i sitt interna utvecklingsarbete. 

1.3.2 Bedömning av rapporter 

Uppsatsens andra del syftar till att genomföra en nulägesanalys av rapporteringskvalitet vid 

metalldetektering inom uppdragsarkeologiska projekt av fyra av de största aktörerna i Mälardalen. 

Undersökningen är kvantitativt inriktad och baseras på det bedömningssystem som jag har tagit fram i 

uppsatsens första del. Analysen genomförs utifrån målsättningen att resultatet i någon mån ska vara 

möjligt att verifiera av en oberoende part, dock är det värt att understryka att denna typ av bedömningar 

alltid omfattar ett mått av subjektivitet. I samband med analysen samlar jag in metadata som kan vara 

intressant vid tolkning av resultatet, däribland ärendetyp, huruvida detekteringen utförts av en 

specialiserad konsult, samt i vilket sammanhang detekteringen utfördes. Resultatet av undersökningen 

redovisas genom en analyserande diskussion med stöd av diagram där jag löpande reflekterar över olika 

möjliga förklaringar till resultatet. I det fall en avvägning var nödvändig vid betygsättning av en rapport 

har jag kortfattat motiverat betygssättningen av berört kriterium, vilket redovisas i en separat bilaga. 

1.3.3 Intervjuer 

Uppsatsens tredje del består av intervjuer med representanter från Arkeologikonsult och Arkeologerna. 

Den ursprungliga planen var att intervjua samtliga av de fyra berörda aktörerna, vilket jag dock bedömde 

skulle ta för mycket tid i anspråk. Planen var också att intervjua berörd personal hos Länsstyrelsen, men 
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varken enheten i Stockholm eller Uppsala hade möjlighet att delta. Syftet med intervjuerna var att söka 

möjliga förklaringar till analysresultatet, genom att ta reda på hur utförarna resonerar kring behovet av 

dokumentation och transparens i rapporteringen vid metalldetektering. Ett sekundärt syfte var att 

medvetandegöra eventuell förbättringspotential och diskutera hur den skulle kunna uppnås.  

Båda intervjuerna genomfördes enligt samma grundstruktur med på förhand fastställda beröringspunkter, 

för att göra det möjligt att jämföra de intervjuade parternas hållning i olika frågor. Frågorna var dock 

öppet formulerade och diskussionen styrdes inte i detalj. Intervjuobjekten fick relativt stor möjlighet att 

styra diskussionen och utförligt redogöra för sina uppfattningar kring olika frågor. För att underlätta 

intervjuerna spelades samtalen in, transkriberades i efterhand och sammanfattades sedan till referat som 

godkändes av de intervjuade parterna. 

1.4 Avgränsning 

Studiens primära avgränsning innebär att jag specifikt fokuserar på den del av rapporteringen som kan 

kallas basrapportering av undersökningsmetod. Med detta vill jag förtydliga att jag riktar fokus mot de 

grundläggande redogörelser som kan anses nödvändiga för att bedöma på vilket sätt och under vilka 

förutsättningar undersökningsresultatet kommit till som därmed möjliggör en värdering av resultatet. 

Avgränsningen innebär förenklat att jag fokuserar på rapportering av vad som gjordes och hur det gjordes, 

men utan att inom denna studie beröra den minst lika relevanta frågan om varför det gjordes. Hur 

undersökningsresultatet redovisas ligger också utanför studiens omfång. 

1.5 Material och urval 

Materialet för studien består av arkeologiska rapporter publicerade mellan 1/1 2013 - 28/10 2015 av fyra 

av de största uppdragsarkeologiska aktörerna i Mälardalen: Arkeologikonsult, Stiftelsen Kulturmiljövård, 

Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) samt Arkeologerna (tidigare UV). Urvalet av utförare är 

baserat på en sammanställning från Länsstyrelsen, som dock inte kunde bistå med information om 

aktörernas relativa storlek mätt i antal uppdrag eller utdelade prisbasbelopp 
2
. Det slutliga urvalet är 

således ett resultat av min egen uppskattning av antal publicerade rapporter, där jag bedömde att dessa 

fyra aktörer utmärkte sig, samt att de tillsammans utgör merparten av den uppdragsarkeologiska 

marknaden i regionen.  

Arkeologerna är en rikstäckande organisation, medan de övriga aktörerna med få undantag bedriver sin 

verksamhet i Mälardalsregionen. Arkeologerna har under senare år inte någon tydlig uppdelning mellan de 

regionala kontoren i rapportserien och då rapportunderlaget för hela organisationen var för stort att hantera 

inom ramen för studien har jag valt att göra ett geografiskt urval som omfattar Arkeologernas uppdrag 

utförda i landskapen Uppland och Södermanland. För övriga aktörer gjordes ingen geografisk avgränsning 

av materialet. Min utgångspunkt var att inkludera alla ärendetyper där metalldetektering förekommer. Jag 

valde slutligen att endast inkludera ärendetyperna: Arkeologisk utredning, Arkeologisk förundersökning 

och Arkeologisk undersökning, då de enstaka fall av metalldetektering som noterades i övriga ärendetyper 

bedömdes utgöra undantagsfall. 

  

                                                      
2 Berith Haavik, administratör på Länsstyrelsen i Stockholms län, e-post den 16/10 2015. 
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1.5.1 Materialinsamling 

Materialinsamlingen omfattade totalt 370 st 

rapporter varav 44 st inkluderade någon form av 

metalldetektering. Materialinsamlingen utgick från 

utförarnas egna digitala rapportarkiv, vilket sedan 

kompletterades och verifierades genom databasen 

Samla.raa.se, där samtliga uppdragsarkeologiska 

rapporter ska finnas från och med 2013. Det 

insamlade materialet sorterades efter utförare och 

ärendetyp. I det insamlade materialet förekom i 

stor utsträckning benämningen ”Arkeologisk 

schaktövervakning / schaktkontroll”. 

Länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala uppgav 

att detta inte är en formell ärendetyp, utan har 

använts som en förkortning av ”Arkeologisk 

förundersökning i form av schaktövervakning” 
3
 
4
. 

Dessa rapporter har således kategoriserats som förundersökningar, men det förefaller som att dessa 

ärenden i framtiden kommer att hanteras som undersökningar (se Raä 2015b:27). Rapporter som 

omfattade två ärendetyper kategoriserades efter det sista steget i ärendegången, vilket förekom i 8 fall, där 

exempelvis rapporter med både utredning och förundersökning kategoriserades som förundersökningar.  

För att avgöra huruvida det förekom någon form av metalldetektering i rapporterna kontrollerade jag varje 

förekomst av ordet ”metall” med hjälp av sökfunktionen i Adobe Reader. Detta fångar upp alla variationer 

av ordet, såsom metalldetektor, metalldetektering, metallkartering, metallsökning, metallsökare osv. Min 

bedömning är att detta med stor tillförlitlighet fångar upp alla fall då metalldetektering förekommit i 

rapporterna. Under bearbetningen har jag dock hittat ett fall där den enda referensen till metoden var det 

enskilda ordet ”detektorfynd” i en fyndtabell. Min bedömning är att detta är ett extremt undantagsfall som 

inte påverkar tillförlitligheten av bearbetningen som helhet. Värt att understryka är att resultatet av denna 

bearbetning mäter förekomsten av ord och säger inte något om vad som faktiskt är utfört i fält. Det kan 

finnas fall då man sporadiskt använt metalldetektor utan att nämna det i rapporten, eller fall där man 

planerat att använda metalldetektor och redogjort för detta i text, utan att beskrivningen motsvarar vad 

som faktiskt utfördes i fält.  

1.5.2 Representativitet 

Uppdragsarkeologin kan anses utgöra ett komplext och svåröverskådligt studieobjekt, där uppfattningar 

och praxis kan variera både mellan och inom organisationer och kanske även mellan län och regioner i 

landet. Möjligheten till generaliserade slutsatser kan därmed anses vara svårbedömt, då det är svårt att 

säga huruvida resultatet hade sett annorlunda ut om urvalet hade inkluderat samtliga aktörer i regionen, 

eller fokuserat på ärenden i en annan del av landet. Hårdraget kan anses att de arkeologiska aktörernas 

rapportering endast är representativ för den egna verksamheten. Detsamma skulle kunna sägas för 

individer eller arbetslag vid en viss undersökning, då variationer givetvis även förekommer inom 

företagen. Det går dock inte att bortse från att både individer och organisationer är en del av ett större 

sammanhang, där kunskap, erfarenheter, åsikter och uppfattningar om metoder, dokumentation, 

rapportering och praxis med mera, ständigt flödar – både formellt och informellt, mellan individer och 

                                                      
3 Berith Haavik, Administratör på Länsstyrelsen i Stockholms län, e-post den 27/10 2015. 

4 Roger Edenmo, Länsantikvarie på Länsstyrelsen i Uppsala län, e-post den 28/10 2015. 

Figur 1 
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organisationer. Individer som byter arbetsgivare bidrar till att sprida influenser inom branschen. Den 

konkurrensutsatta marknaden bidrar sannolikt till ett behov av att följa och jämföra sig med aktuell 

ämnesdiskurs och den uppdragsarkeologiska konkurrensen, samt kanske även i viss mån att anpassa sig 

till anbudsvinnande koncept? Samtliga uppdragsarkeologiska aktörer verkar under samma övergripande 

villkor i form av lagrum och vägledning, samtidigt som det finns ett stort spelrum inom dessa ramar (se 

följande kapitel). Jag menar att det finns fog för att vara försiktig vid tolkning av resultatet, men vill 

samtidigt hävda att mitt urval utgör en förhållandevis stabil grund för tolkningar på ett generellt plan. 

2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Den uppdragsarkeologiska rapporteringen 

Uppdragsarkeologins undersökningar syftar till att säkra det arkeologiska källmaterialet på ett sådant sätt 

att fornlämningens vetenskapliga innehåll blir tillgängligt för myndigheter, forskare och allmänhet. 

Rapporteringen utgörs av en bearbetad sammanställning av den information som samlas in under 

undersökningen, tillsammans med bland annat redogörelser för syfte och administrativa uppgifter. 

Rapporteringen har delvis olika syften och målgrupper beroende på undersökningstyp. Vid utredningar 

och förundersökningar har den ett huvudsakligt syfte som planeringsunderlag och riktar sig främst till de 

aktörer som är direkt inblandade i ärendet, vanligen Länsstyrelsen, exploatör, undersökare och kommuner 

(Kritz 2010:48ff; Raä 2015a:4ff,25). Rapporternas utformning och innehåll regleras på en översiktlig nivå 

av Riksantikvarieämbetets vägledning, vilket i huvudsak omfattar bör-satser snarare än skallkrav. Utöver 

detta har Länsstyrelsen möjlighet att framföra krav och anvisningar i uppdragens förfrågningsunderlag.  

Basrapporten utgör den miniminivå för rapportering som omfattar alla arkeologiska uppdrag. Den ska 

utvärdera, tolka och presentera resultaten från undersökningen genom att både metoder och 

undersökningsobjekt beskrivs, tillsammans med grundläggande tolkningar och ställningstaganden. Där 

ingår också en utvärdering där det utförda arbetet stäms av mot undersökningsplanen. 

Riksantikvarieämbetet betonar vikten av en noggrann beskrivning av undersökningsmetoden, vilket de 

anser är helt avgörande för att undersökningsresultatet ska bli användbart (Raä 2015a:14ff). Länsstyrelsen 

har i rollen som beställare och kvalitetssäkrare av uppdragsarkeologiska ärenden ett lagstadgat ansvar för 

att rapporteringen, liksom undersökningens genomförande håller vetenskapligt god kvalitet. 

”Länsstyrelsen ansvarar för att de arkeologiska undersökningar som utförs är av vetenskapligt god 

kvalitet, enligt 2 kap. 13 § KML. Med begreppet vetenskapligt god kvalitet avses att utifrån ett 

vetenskapligt arbetssätt skapa kunskap med relevans för myndigheter, forskning och allmänhet, enligt 

föreskrifterna för uppdragsarkeologin. […] Hur rapporteringen utförs och utformas är avgörande för att 

detta ska bli möjligt. Länsstyrelsen har genom sin tillsyn ansvar för att följa upp kvaliteten i 

rapporteringen. […] Länsstyrelsen bör därför tydligt i beställningen ange krav för undersökningens 

rapportering och sedan vid godkännandet kontrollera att rapporteringen håller den kvalitet som angivits i 

förfrågningsunderlaget och undersökningsplanen.” (Raä 2015a:5) 

En studie som behandlar kvalitet inom uppdragsarkeologin genomfördes 2009 av Anders Kritz, på 

uppdrag av Riksantikvarieämbetet. Kritz studie visar att Länsstyrelsen i mycket liten grad utnyttjar 

möjligheten att ställa krav på den arkeologiska rapporteringen i förfrågningsunderlagen. Kritz har noterat 

att Länsstyrelsens inblandning succesivt minskar under ärendets gång samt att många Länsstyrelser av 

resursbrist inte anser sig hinna med tillsyn i någon nämnvärd grad. Avsaknaden av anvisningar i 

förfrågningsunderlag i kombination med bristande tillsyn innebär att ansvaret för rapporternas innehåll 

och utformning i stor utsträckning har överlämnats till utförarna själva. Detta menar Kritz, är en av 
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förklaringarna till att rapporteringen håller väldigt ojämn kvalitet och i vissa fall har stora brister, både vad 

gäller det formella utförandet och vetenskapliga innehållet. Han anser att Länsstyrelsens 

kravspecifikationer i hög grad bör styra hur basrapporten ska vara beskaffad (Kritz 2010: 7f, 48ff, 73ff). 

2.2 Metalldetektering 

2.2.1 Kortfattad historik 

Metalldetektorn fick en stor spridning bland amatörarkeologer runt om i världen under 1970–80-talen, 

medan de antikvariska aktörerna i många länder ställde sig tveksamma till redskapets nytta i arkeologiska 

sammanhang. Detta innebar att kunskapen och erfarenheterna av metalldetektering i huvudsak blev 

koncentrerad till ideella aktörer. Medan de antikvariska myndigheterna i Danmark och Storbritannien 

upprättade framgångsrika samarbeten med de ideella detektoristerna, förbjöds den ideella verksamheten i 

Sverige, med bakgrund i det missbruk av tekniken som hade uppdagats på Gotland. Det polariserade och 

högljudda tonläget i den svenska arkeologiska diskursen bidrog sannolikt till att upprätthålla motståndet 

mot tekniken, även i händerna på yrkesarkeologer. Resultatet av denna utveckling innebar att det vid tiden 

för undersökningarna i Uppåkra i mitten av 1990-talet fanns få erfarenheter av systematisk detektering i 

Sverige, med undantag från 1980-talets skattfyndsprojekt på Gotland. Metalldetekteringens potential hade 

däremot blivit uppenbar i Danmark, där samarbetet med de ideella detektoristerna redan hade 

revolutionerat järnåldersforskningen. Då relevant kompetens var en bristvara i Sverige genomfördes 

undersökningarna i Uppåkra med hjälp av danska amatörarkeologer. Inledningsvis ställde sig många 

kritiska till metalldetekteringen i Uppåkra och betraktade det som en skattjakt. Metalldetekteringen 

resulterade emellertid i ett enormt källmaterial som på många sätt har revolutionerat synen på 

centralplatsen. Utan de matjordsarkeologiska insatserna i Uppåkra hade man haft få belägg för aktiviteter 

på platsen under yngre järnålder och vikingatid (Paulsson 1999:41ff; Hårdh & Larsson 2007:103ff).  

Erfarenheterna från Uppåkra bidrog sannolikt till att ändra synen på metalldetektering även inom 

uppdragsarkeologin, där den fick en betydande spridning först en bra bit in på 2000-talet. Denna 

utveckling kan betraktas i ljuset av en betydligt bredare diskussion om matjordens källvärde, där vi sedan 

mitten av 1990-talet kan följa en intensifierad diskussion kring alternativ och komplement till den 

avbaningsmetodik som länge hade dominerat den svenska uppdragsarkeologin. Den rådande praxis som 

mer eller mindre konsekvent hade avfärdat matjordens källvärde hade länge kunnat rättfärdigas genom en 

allmänt utbredd uppfattning att fynden på grund av avsaknaden av ostörd stratigrafisk hemvist, 

tillsammans med den höga destruktionsgraden, inte betraktades ha något vetenskapligt värde. Den 

växande matjordsarkeologiska diskursen var delvis ett resultat av erfarenheter från ett årtionde av studier 

kring postdepositionella processer. Experiment hade visat att fyndens förflyttning genom plöjning i 

allmänhet inte var så stor som tidigare uppfattningar hade gjort gällande, vilket innebar att det rumsliga 

sambandet mellan fynd och underliggande strukturer behövde omvärderas. Det var inte längre försvarbart 

att bortse från en betydande del av det arkeologiska källmaterialet (Isendahl & Olsson 1996:95f; Paulsson 

1999:45ff; Rudebeck & Berggren 2001:15f). 

2.2.2 Metalldetektering som teknik och metod 

En metalldetektor är ett tekniskt redskap som kan lokalisera metall under markytan genom att analysera 

störningar i det elektromagnetiska fält som utrustningen genererar. Sökdjupet varierar beroende på en rad 

aspekter, men kan i normalfallet grovt uppskattas till ett par decimeter, vilket innebär att de oftast inte når 

orörda lager i en åkermiljö. Detta medför att en komplett detektering av matjorden kräver antingen en 

skiktvis detektering eller upprepad detektering efter att plogen rört om jorden, vilket erfarenheter har visat 

innebär runt tio säsonger. Detta innebär att helt nya fynd blir tillgängliga om en fornlämning har plöjts 
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efter tidigare detektering i ärendegången (Larsson et al 2014:93; Paulsson 1999). De flesta 

metalldetektorer ger olika utslag beroende på föremålens uppmätta resistivitet, vilken i huvudsak varierar 

beroende på metall/legering, men som också påverkas av faktorer som form, vikt, position och 

markförhållanden med mera. De flesta detektorer har en diskrimineringsfunktion som kan sortera bort 

indikationer beroende på dessa mätningar. Detta påverkar dock bland annat detektorns sökdjup och många 

erfarna användare föredrar därför att manuellt selektera bland indikationerna. Det bör understrykas att det 

sällan är möjligt att bedöma vilken slags föremål eller metalltyp som ett utslag representerar, även för 

erfarna detektorister. Att skilja järn från icke-järn är i många fall enkelt, men att med säkerhet skilja 

exempelvis guld från aluminium är nära omöjligt. Detta innebär att metalldetektering vanligen innebär 

betydligt fler grävda indikationer än relevanta fynd. Då åkermark ofta innehåller stora mängder järn med 

lågt källvärde, exempelvis järnspik och svåridentifierbara fragment, är det relativt vanligt att järnsignaler 

bortprioriteras till förmån för möjligheten att hitta fler fynd av ädlare metaller (se Paulsson 1999:52). Vid 

slagfältsundersökningarna av det medeltida Mästerby var en sådan selektering inte möjlig då järnföremål 

var i fokus. Projektgruppen har uppskattat att 100 kontrollerade utslag endast resulterade i ett eller två 

relevanta fynd (Lingström 2010:4). Det finns dock stora variationer i omfattningen av recent nedskräpning 

och mängden irrelevanta fynd på olika platser.  

Metalldetekteringen inom uppdragsarkeologin kan ha en mängd olika syften. Vid utredningar och 

förundersökningar kan insatsen syfta till att hitta, avgränsa, funktions- och åldersbestämma fornlämningar. 

Om detekteringen utförs i ett tidigt skede av ärendet kan resultatet utgöra ett värdefullt underlag för 

bedömning av potentialen för vidare metalldetektering, i det fall ärendet leder till en arkeologisk 

undersökning. Det kan också ge information om bevaringsförhållanden i jorden vilket kan hjälpa till vid 

kostnadsberäkningar för konservering (Larsson et al 2014:19; Eklund & Thölin 2014:10, 46f). Detektering 

vid utredningar är ett relativt nytt fenomen, då den tidigare i huvudsak utfördes vid undersökningar och i 

relativt stor omfattning också vid förundersökningar. Numera betonas ofta vikten av att detekteringen 

inleds tidigt i ärendet (Larsson 2014a:13). Om metalldetektering inte utförs i ett tidigt skede finns en risk 

att boplatsspår från den yngre järnåldern inte uppmärksammas, eller istället påträffas först under pågående 

undersökning, vilket kan få konsekvensen att både undersökningsplan och kostnadsberäkningar behöver 

revideras (Fors 2014:13f). 

En förekommande missuppfattning är att metalldetektering innebär att man rycker fynd ur dess kontext (se 

Paulsson 1999:44f; Svensson 2014:142; 2016). Korrekt utförd metalldetektering innebär tvärt om 

möjligheten att ta tillvarata metallföremålen in-situ, istället för att de påträffas i sållet eller på hackbordet, 

eller i värsta fall skadas eller hamnar på dumphögen. Det förekommer stora variationer vad gäller 

ambitionsnivå och systematiskt utförande i metalldetekteringen inom uppdragsarkeologin. Vanligt 

förekommande är att undersökaren utför ett slags systematiskt stickprov (ibland kallad sampling, 

makrorekognosering, extensiv detektering eller detektering enligt sökstråksprincipen) där detektoristen 

avsöker raka sökstråk som placeras med en viss intervall över undersökningsområdet och eftersträvar en 

viss mån av representativitet. Komplett yttäckande detektering av större ytor förefaller vara betydligt mer 

sällsynt och jag har endast tagit del av ett fåtal exempel där en sådan ambitionsnivå redovisas. Det 

förekommer att undersökaren uppger att detektering utfördes i samband med avbaning, där det i vissa fall 

också preciseras att detekteringen utfördes skiktvis och därmed utgör en mer eller mindre komplett 

kontroll av den bortschaktade matjorden. 

Det förekommer också att detekteringen sker utan kontroll av metallindikationerna, för att översiktligt 

uppskatta den generella metallförekomsten, men också att indikationerna markeras för att kontrolleras i 

efterhand. Se exempelvis undersökningarna av Skeke samt Björkgärdet i Uppsala, där djupliggande metall 

markerades med en fyndsticka märkt med information om uppskattat djup och typ av metall, för att 

underlätta att föremålen sedan kunde tas tillvara vid varsam handgrävning (Björk 2014:24; Larsson 
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2014b:22). I ett exempel har jag noterat att indikationerna mäts in som ospecificerad metallförekomst, 

vilket förefaller vara sällsynt men motiveras i denna förundersökning genom att de avsökta 

anläggningarna bäst lämnas intakta till nästa steg i ärendet (se Öbrink 2013:21). I vissa fall förefaller 

metalldetekteringen utföras oplanerat och sporadiskt, med varken en tydlig metod, uttalat syfte eller 

ordentlig dokumentation. Min uppfattning är att detta till viss del kan förklaras genom bristande reflektion 

kring relationen mellan metod och resultat. Att förändringar i undersökningsplanen sker under ärendets 

gång behöver dock inte innebära ett problem. Om undersökaren omvärderar behovet av metalldetektering i 

fält finns all möjlighet att genomföra en systematisk och väldokumenterad insats, förutsatt att man har ett 

vetenskapligt förhållningssätt och tillgång till relevant kompetens (se exempelvis Sundberg 2007:29). 

2.2.3 Detektormaterialets källvärde och källkritiska aspekter 

Det brukar framhållas att metallföremål generellt har ett högt dateringsvärde och kan vara viktiga 

funktionsindikatorer. Hulth (2014:50) menar att metallföremål oftast ger ett bättre dateringsunderlag än 

andra föremålskategorier, exempelvis vid undersökningar av lokaler från den yngre järnåldern. Björk 

(2014:21) betonar att metallföremål är en mångfacetterad fyndkategori som kan berätta om såväl det 

profana som det religiösa livet. Larsson et al (2014:18f) menar att en metodiskt genomförd 

metalldetektering bland annat kan bidra med kunskap om fornlämningens kronologi och dess socio-

ekonomiska aspekter och understryker att metallfynden kan ha en avgörande betydelse för tolkningen av 

lokalen. Paulsson (1999:53f) framhåller att det utifrån ett detektormaterial kan finnas potential att 

diskutera exempelvis handel och ekonomi, hantverk, centrum-periferi, regionala och interregionala 

kontakter, religion, social stratifiering och bosättningskontinuitet. Jag kommer inte att redogöra för 

metodens potential i detalj, utan vill istället belysa några av de källkritiska aspekter vi behöver förhålla oss 

till. Vid tolkning av ett detektormaterial är representativitet en viktig faktor. Vi behöver resonera kring hur 

det tillvaratagna materialet motsvarar den faktiska nutida metallförekomsten i undersökningsområdet, 

vilket kan skilja sig dramatiskt beroende på undersökningens förutsättningar, ambitionsnivå, metod, 

fyndstrategi, tekniska utrustning och detektoristens erfarenhet med mera. Därefter kan vi resonera kring 

vad resultatet säger om förhistoriska förhållanden. Då detekteringen ofta utförs i omrörda kontexter 

behöver vi ta hänsyn till att föremålen inte befinner sig i sitt ursprungliga läge. Flera studier har dock visat 

tydliga rumsliga samband mellan fynd i matjorden och underliggande anläggningar (se Paulsson 

1999:45ff).  

Fabech et al (2012:205) menar att metallfynd i ploglagret inte har ett mindre utan snarare annorlunda 

bevisvärde än fasta fornlämningar. De föreslår att dessa fynd bör betraktas som lösa fornlämningar, 

snarare än kontextlösa fornfynd. Svensson (2014:141; 2016) talar istället i termer om sekundär/primär 

kontext och platskontext i förhållande till anläggningskontext. Han menar att kontextens grovkornighet är 

av mindre betydelse när vi studerar gårdsenheter och platser, snarare än enskilda anläggningar. Paulsson 

menar att de traditionella in-situ-begreppet och tanken om slutna kontexter till viss del bygger på ett 

önsketänkande, då undersökningar har visat att det är vanligt att både historiska och förhistoriska 

kulturlager visar spår efter sekundära aktiviteter. Postdepositionella processer har dock påverkat 

källmaterialet i ploglagret i betydligt högre grad, vilket gör det än viktigare att förstå dessa processer för 

att kunna tolka fyndspridningen – det vill säga varför föremålen ligger där de ligger. Den huvudsakliga 

orsaken till fyndförflyttningen är givetvis jordbrukets mekaniska markbearbetning genom tiderna. 

Föremålens förflyttning i ploglagret påverkas emellertid av ett antal samverkande faktorer, däribland 

naturliga förutsättningar som jordmån, berggrund och, topografi – jordbrukets utförande och utrustning 

samt föremålens fysiska egenskaper (Paulsson 1999:46ff). 
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3. Rapportering av 
metalldetektering 

Mitt samlade intryck efter att ha studerat ett stort antal rapporter, både inom och utanför studien, är att det 

finns en stor variation vad gäller både innehåll, detaljnivå och transparens i beskrivningen av insatserna. 

Att beskriva undersökningens genomförande på ett sådant sätt att resultatet blir möjligt att värdera kan 

anses vara en självklarhet vid all arkeologisk rapportering, men min följande beskrivning kommer dock att 

tydliggöra att detta förhållningssätt inte alltid tillämpas vid rapportering av metalldetektering. Jag har valt 

att strukturera upp det följande avsnittet efter vad jag betraktar vara goda, respektive bristfälliga exempel. 

Jag vill dock understryka att detta i någon mån är beskrivningar av ytterligheterna – den ovanligt goda och 

ovanligt bristfälliga rapporteringen. Min uppfattning är att den stora massan rapporter placerar sig i 

gråzonen däremellan, vilket är svårare att överblicka och beskriva. Dessa rapporter innehåller ofta flera av 

de komponenter som jag menar utgör god rapportering, men med en varierande grad av detaljnivå och 

precision. Min kvantitativa analys kan förhoppningsvis kasta ljus över nyanserna i det materialet. 

3.1 Goda exempel 

De rapporter jag betraktar vara goda exempel utmärker sig på många sätt, men kanske framförallt genom 

transparens i beskrivningen av det utförda arbetet. Gemensamt för dessa rapporter är att de ger läsaren 

möjlighet att bilda sig en uppfattning om undersökningens förutsättningar, omfattning och genomförande. 

Detta innebär inte att beskrivningen nödvändigtvis behöver vara lång och väldigt detaljerad, utan snarare 

att rapportförfattaren förmedlar den information som är relevant för att möjliggöra en värdering av 

undersökningsresultatet. Dessa exempel inkluderar delvis aspekter som helt saknas i andra rapporter, som 

exempelvis källkritiska resonemang om förutsättningarna vid undersökningen. Redogörelser för de 

faktorer som kan ha påverkat resultatet menar jag bör betraktas som en viktig komponent vid rapportering 

av metalldetektering. Det kan exempelvis handla om beskrivningar av markförhållanden och hur det har 

påverkat arbetet. Hög och tät ängs- eller åkervegetation kan göra det nära omöjligt att genomföra en 

undersökning, medan exempelvis en styv stubbåker kan innebära ett kraftigt försämrat sökdjup. 

Förekomsten av rötter och sten som fysiskt har försvårat detektering och grävning är också relevant att 

redogöra för. Likaså förhållanden som har påverkat metalldetektorns tekniska prestanda som exempelvis 

mineraliserad jord, eller elektromagnetiska fält skapade av kraftledningar och elstängsel, vilket kan ge 

upphov till störningar och falska utslag. Beskrivningar av omfattningen av recent nedskräpning är också 

relevant då det kan ha en avgörande betydelse för arbetets effektivitet. Det förekommer också att den 

tekniska utrustningen som användes vid undersökningen redovisas, vilket kan anses vara värdefullt då det 

finns betydande skillnader i prestanda, något jag återkommer till. 

De rapporter jag betraktar vara goda exempel utmärker sig också genom detaljnivån och precisionen av de 

mer grundläggande beskrivningarna, exempelvis av insatsens ambitionsnivå, omfattning och 

tillvägagångssätt. En tydligt specificerad och avgränsad undersökningsyta kan anses vara en självklarhet, 

men förekommer dock inte alltid vid metalldetektering. Istället för de mer vanligt förekommande vaga och 

flytande beskrivningarna av det utförda arbetet kan författaren precisera hur, och i vilken grad den 

specificerade ytan avsöktes. Om undersökningen har genomförts med sökstråk kan längden, antalet och 

avståndet mellan sökstråken preciseras, vilket bidrar till möjligheten att uppskatta både undersökningens 

omfattning och resultatets representativitet. Vid detektering i samband med avbaning kan preciseras 

huruvida detekteringen utfördes före, under eller efter avbaningen. I det fall matjorden detekterades 
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skiktvis kan författaren precisera antalet och djupet av de lager som schaktades bort. Om undersökningen 

har omfattat en systematiskt heltäckande detektering bör detta tydligt understrykas, då det innebär en 

radikalt mer omfattande insats än den vanligt förekommande översiktliga detekteringen. I vissa fall 

kompletteras dessa beskrivningar med antalet arbetstimmar vilket kan underlätta en uppskattning av 

insatsens omfattning.  

Det förekommer också att relevanta delar av ärendets fyndstrategi redovisas tillsammans med 

redogörelsen för metoden, det vill säga vilket material metalldetekteringen syftade till att ta tillvara och i 

vilken omfattning. Detta ligger till grund för vilka indikationer som bedömdes vara intressanta att 

kontrollera under undersökningen, vilket fyndmaterial som mättes in och togs tillvara, samt vad som 

gallrades bort. De exempel jag har tagit del av handlar nästan uteslutande om hur undersökaren förhöll sig 

till järnindikationer och sentida källmaterial. Det bör tilläggas att de flesta detektorer har en stor mängd 

inställningar som i samverkan påverkar olika aspekter av prestandan och kan anpassas för olika 

förhållanden och preferenser. Jag har inte sett något exempel på en fullständig redovisning av 

detektorinställningar och ser liten nytta med en sådan redovisning – huvudsaken är att eventuell 

diskriminering eller manuell selektering redovisas. Detektoristens förmåga att anpassa detektorn vid svåra 

förhållanden kan dock spela en avgörande roll för resultatet. Det förekommer att detektoristens erfarenhet 

beskrivs, vilket kan vara värdefullt i sammanhanget. Denna typ av problematik kan också hanteras genom 

ett transparent förhållningssätt till källkritiska aspekter vid undersökningen. Om detektoristen upplever att 

undersökningen påverkas av exempelvis recent nedskräpning eller mineraliserad jord ska detta givetvis 

redovisas. Om undersökningens förutsättningar tvärt om har varit optimala menar jag att detta också bör 

framgå. 

3.1.2 Sökspår: förslag till ny 

dokumentationsmetod 

En ny dokumentationsmetod som har fått spridning i Danmark under 

senare år är søgespor, kontinuerligt insamlad positionsdata som visar 

detektoristens rörelser över den undersökta ytan. Jag föreslår att termen 

”sökspår” är ett lämpligt alternativ i en svensk kontext. Då denna 

innovation skulle kunna innebära en kvalitetshöjning av rapporteringen 

av metalldetektering menar jag att det är relevant att diskutera 

dokumentationsmetoden i detta sammanhang, trots att det mig 

veterligen inte finns något exempel på att den har förekommit inom 

den svenska uppdragsarkeologin. Dokumentationsmetoden har 

utvecklats inom den danska amatörarkeologin, vilket kan låta märkligt 

ur ett svenskt perspektiv då vi saknar en jämförbar amatörarkeologisk 

tradition inom området. I Danmark utförs den absoluta majoriteten av 

metalldetekteringen av amatörarkeologer i samarbete med museerna. 

Många museer har antagit en aktiv roll i förhållande till 

amatörarkeologin, där de bland annat bistår vid detektorträffar och 

verkar för att höja kvalitén på resultatet av de ideella 

undersökningarna. Mogens Bo Henriksen, Museumsinspektør vid 

Odense Bys Museer har exempelvis tagit fram en utförlig vägledning 

kring hur detektoristerna bör genomföra och dokumentera sitt arbete 

och menar att det är av största vikt att uppmuntra användandet av 

sökspår (Henriksen 2015; Henriksen & Horsnæs 2015:243). Vid 

förfrågan berättar Henriksen att sökspår framförallt gör det möjligt att Figur 2. Sökspår och fyndspridning 

från ett delområde vid Ærø Påsketræf 
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uppskatta omfånget av det utförda arbetet, med andra ord vilka ytor som har och inte har avsökts. Detta 

kan ge ett övergripande intryck av undersökningens systematiska genomförande, vilket han menar är 

viktigt vid en värdering av resultatet 
5
. Henriksen understryker dock att sökspåren i sig inte säger något om 

kvaliteten av avsökningen och att man behöver göra att en samlad bedömning tillsammans med 

exempelvis resultatets fyndsammansättning. Amatörarkeologen Glenn Abramsson har tagit fram en 

praktisk vägledning för sökspår där det framgår att det innebär en tämligen liten arbetsinsats. Vid 

fältarbetet endast något enstaka knapptryck på den handhållna GPS-mottagaren när arbetet påbörjas och 

avslutas. Därefter tillkommer lite efterarbete vid överföring av datan till valfri GIS-applikation. 

Abramsson betonar nyttan att som undersökare veta exakt vilka ytor som är bearbetade inför vidare 

avsökning och understryker att sökspår på inget sätt ersätter, utan syftar till att komplettera 

beskrivningarna av den utförda metalldetekteringen (Abramsson 2012; 2015).  

Ett konkret exempel som belyser metodens potential är den amatörarkeologiska detektorundersökningen 

Ærø Påsketræf 2015, där samtliga deltagare använde sökspår. I slutet av varje arbetsdag sammanställdes 

positionsdatan tillsammans fyndregistreringen, vilket innebar att deltagarna redan samma kväll kunde 

analysera fyndkoncentrationer i förhållande till avsökt yta. Detta belyser dokumentationsmetodens 

potential som ett underlag för tolkning och prioritering under undersökningens gång och möjligheten att 

göra kompletterande avsökningar av ytor man missat. Arrangören Steen Agersø berättar vid förfrågan att 

det övergripande syftet med bruket av sökspår var att skapa så goda förutsättningar som möjligt för 

vetenskapligt bruk av undersökningsresultatet 
6
. Med tanke på dokumentationsmetodens möjligheter och 

den relativt begränsade arbetsinsatsen den medför anser jag att det vore rimligt att överväga 

dokumentation av sökspår vid metalldetektering av större ytor inom den svenska uppdragsarkeologin, 

något jag berör vidare i samband med intervjuerna. 

3.2 Bristfälliga exempel 

De exempel på rapporter som enligt min mening är bristfälliga har gemensamt att de inte alls, eller enligt 

min bedömning i otillräcklig grad, inkluderar den information som är nödvändig för att läsaren ska kunna 

bilda sig en uppfattning om undersökningens förutsättningar, omfattning och genomförande. I de allra 

flesta av rapporterna förekommer en beskrivning av vilka ytor som berördes av detekteringen, medan 

beskrivningar av hur ytan detekterades är betydligt mer sällsynt. 

I många fall är beskrivningen sparsam och översiktlig, där vi endast kan spekulera kring insatsens 

ambitionsnivå och vad metalldetekteringen syftade till att uppnå. I flera fall där det förekommer en viss 

precisering av insatsen, är beskrivningarna så pass vaga att de inte möjliggör en värdering av 

undersökningsresultatet. Ett exempel på en sådan rapport är en relativt stor utredning där 

rapportförfattaren beskriver att de genom metalldetektering försökte fånga upp möjliga boplatslägen eller 

andra lämningar (Sillén & Lindblom 2014:9). Den kortfattade beskrivningen av det utförda arbetet berättar 

att ”Metalldetekteringen genomfördes i flera stråk inom området” och hänvisar till en yta om drygt 

100 000 m
2
. Beskrivningen kan visserligen tolkas som en antydan om ett systematiskt utförande, men det 

är omöjligt att dra några slutsatser utifrån undersökningsresultatet då vi behöver förlita oss till rena 

gissningar för att uppskatta undersökningens ambitionsnivå, omfattning och förutsättningar. Jag menar att 

metalldetekteringen som rapporteras med sådana brister kan göra mer skada än nytta, då det finns en risk 

att resultatet, som inte visade några spår av förhistorisk aktivitet – riskerar att tolkas som ett facit för 

metallförekomsten i området, trots att undersökaren förmodligen endast kontrollerade några enstaka 

                                                      
5 Mogens Bo Henriksen, Museumsinspektør vid Odense Bys Museer, e-post den 13/11 2015. 

6 Steen Agersø, Organisatör av Ærø Påsketræf 2015, e-post den 15/11 2015. 



 

12 

 

tusendelar av de tillgängliga metallföremålen i området. Om vi utgår ifrån att detekteringen utfördes 

systematiskt är detta ett lysande exempel på att undersökaren med väldigt små medel, drastiskt hade 

kunnat höja värdet av undersökningsresultatet genom en ordentlig rapportering. 

I andra exempel nöjer sig rapportförfattaren helt enkelt med att berätta att metalldetektering har utförts, i 

området däromkring (Andersson & Sundkvist 2014:13), kring höjden (Hjulström 2014:6). Jag har också 

tagit del av två mer extrema exempel där de enda referenserna till den utförda detekteringen ordet 

”detektorfynd” i rapporternas fyndtabeller. Det ena exemplet är den arkeologiska undersökningen av 

kvarteret Mjölnaren i Norrköping (se Jonsson 2014:202). Projektledaren Kristina Jonsson uppger vid 

förfrågan att metalldetekteringen helt enkelt glömdes bort vid rapportering och påpekar att den varken 

ingick i den ursprungliga undersökningsplanen eller hade en uttalad genomförandestrategi 
7
. Ett liknande 

exempel är undersökningen av ett gravfält i Ösmo socken (Appelgren 2007). Håkan Svensson som utförde 

detekteringen berättar att han kallades in i ett sent skede av undersökningen efter att sekundärt deponerade 

bronsföremål hade påträffats i gravarna 
8
. Då justeringen av undersökningsplanen varken framgår eller 

utvärderas i rapporten, får läsaren inte heller veta att stora delar av den fyndförande gravfyllningen hade 

grävts bort utan detektering. 

3.3 Bedömningssystem 

Bedömningssystemet (som visualiseras i Figur 3) har 

utformats enligt en grundstruktur där rapporterna analyseras 

och betygsätts med stöd i fyra kriterier. Bedömningskriterierna 

är framtagna med huvudsaklig utgångspunkt i de goda 

exempel av rapportering som jag diskuterade i föregående 

kapitel, vilket representerar en idealbild som sedan har vägts 

mot uppdragsarkeologins förutsättningar och mot vad som är 

rimligt att förvänta av rapportering vid metalldetektering av 

varierande utförande och omfattning. Ambitionsnivån av 

uppdragsarkeologisk rapportering är relaterat till fältarbetets 

omfattning och fornlämningens kunskapspotential, men 

samtliga ärenden ska rapporteras, även vid ett så kallat 

nollresultat. Min utgångspunkt har varit att även de minsta av 

insatser med små medel kan rapporteras med god kvalitet, förutsatt att man besitter relevant kunskap och 

ett vetenskapligt förhållningssätt. Alla insatser, stora som små, omfattas av det grundläggande kravet om 

vetenskapligt god kvalitet och redovisning av metod (Raä 2015a:10,14). Jag har strävat efter att göra 

kriterierna så tydliga som möjligt, men eftersom det sällan finns ett enskilt sätt att förmedla relevant 

information behöver systemet vara flexibelt. Betygsättningen utförs genom en samlad bedömning med 

stöd i kriterierna och med hänsyn till undersökningens natur och omfattning. Utvecklingen av 

bedömningssystemet har skett tillsammans med upprepade tillämpningstester mot rapportmaterialet där 

jag ställdes inför avvägningar som krävde ytterligare precisering av kriterierna. Jag fick också på ett 

konkret sätt ta ställning till huruvida betygssättningen enligt definitionerna i bedömningskriterierna 

producerade någorlunda rättvisa betyg i förhållande till undersökningarnas natur och omfattning, vilket 

ledde till att jag beslutade mig för att göra vissa justeringar. Det innebar i huvudsak att jag inte ville 

bestraffa avsaknaden av information som kan anses överflödig under vissa omständigheter, så att betyget i 

högre grad speglar dokumentationskvalitet snarare än olika undersökningsförfaranden. Detta val har 

                                                      
7 Kristina Jonsson, projektledare vid Stiftelsen Kulturmiljövård, muntlig uppgift den 20/11 2015. 

8 Håkan Svensson, metalldetektorspecialist, muntlig uppgift den 12/11 2015. 

Figur 3 
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gynnat betygssättningen av den vanligt förekommande småskaliga detekteringen av lager och strukturer 

efter avbaning, där jag ställer mindre krav på preciserade beskrivningar av det utförda arbetet. 

Jag har i den mån det har varit möjligt anpassat betygsskalan efter den variation i kvalitet som 

förekommer i underlaget, vilket innebär att ett maximalt betyg innebär att rapporten håller mycket god 

kvalitet jämfört med andra rapporter – men inte nödvändigtvis en avsaknad av förbättringspotential. Jag 

har gjort bedömningen att vissa komponenter är viktigare än andra och därmed bör väga tyngre vid 

betygssättning, exempelvis att beskrivning av metod är viktigare än beskrivning av fysiska förutsättningar 

– eller att en beskrivning av eventuell selektering bland metallindikationer är viktigare än uppgift om 

vilken teknisk utrustning som användes. Detta balanseras genom att kriterierna Omfattning och 

Förutsättningar utgörs av samlade bedömningar utifrån flera olika mindre komponenter. Vid 

materialbearbetningen har jag dock registrerat förekomsten av samtliga enskilda komponenter separat för 

att göra datan mätbar i detalj.  

Kriterierna bedöms efter en tregradig skala, som avser om kriteriet inte alls, delvis eller helt uppfylls av 

rapporteringen. Detta belönas med 0, 1 eller 2 poäng. Rapportens slutgiltiga betyg är en procentsats 

beräknad utifrån högsta möjliga poäng. 

 Ej uppfyllt (0 poäng): Undersökaren har inte alls uppfyllt kriteriet. 

 Delvis uppfyllt (1 poäng): Undersökaren har i otillräcklig grad uppfyllt kriteriet. Specificerade krav 

är endast delvis uppfyllda. 

 Helt uppfyllt (2 poäng): Undersökaren har uppfyllt kriteriet på ett tillfredsställande sätt, med hänsyn 

till undersökningens natur och omfattning. 

3.3.1 Bedömningskriterier 

1. Metod 

Motivering: Kriteriet avser beskrivningar av undersökningens tillvägagångssätt och ambitionsnivå. 

Metalldetektering kan genomföras på en mängd olika sätt (se avsnittet Metalldetektering som teknik och 

metod). Det förekommer att metalldetektering inte betraktas som en egen metod, utan snarare som ett av 

många verktyg och tekniker inom undersökningens övergripande undersökningsmetod, vilket emellertid 

inte innebär ett frikort från ansvaret att beskriva undersökningens tillvägagångssätt. Att oreflekterat 

använda en teknik som har möjligheten att radikalt påverka undersökningsresultatet menar jag är direkt 

olämpligt i professionella och vetenskapliga sammanhang. Detta kriterium tar stor hänsyn till vilken typ 

av undersökning det rör sig om, då jag menar att det under vissa förutsättningar räcker att beskriva vad 

som avsöktes, medan det i andra sammanhang är viktigt att beskriva hur den specificerade ytan avsöktes. 

Vid detektering av mindre ytor anser jag att det inte finns skäl att ifrågasätta att en komplett yttäckande 

detektering har genomförts, exempelvis där rapporten anger att avgränsade schakt, kulturlager, 

anläggningar, eller en liten gräsplätt – har avsökts. Detta innebär vanligen en relativt liten arbetsinsats och 

den kortfattade beskrivningen kan därmed anses trovärdig och sannolik. Större ytor kräver en ökande grad 

av systematiskt genomförande och framförallt en betydligt mer omfattande arbetsinsats för att kunna 

omfattas av en komplett yttäckande avsökning.  

Någonstans finns en gräns där betydelsen av termen ”avsökt” behöver problematiseras. Det är inte rimligt 

och inte heller sannolikt att en komplett yttäckande avsökning av exempelvis en hektar åkermark skulle 

beskrivas i vaga ordalag som ”område B avsöktes med hjälp av metalldetektor”. Om vi utgår ifrån att en 

komplett yttäckande detektering innebär ett sökstråk varannan meter talar vi i det fallet om en sökdistans 

på en halvmil. Detta kan beroende på metallförekomst, indikationsselektering, noggrannhet och en rad 
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andra förutsättningar grovt uppskattat innebära en tidsinsats på allt från en arbetsdag till flera 

arbetsveckor. Vid redogörelser för en arbetsinsats av en sådan omfattning menar jag att vi behöver ställa 

krav på att metoden beskrivs – för att det ska kunna anses trovärdigt och sannolikt att ”avsökningen” 

innebar en någorlunda komplett detektering av ytan. Min uppfattning är att ett vanligare förfarande vid 

större ytor är stickprov genom mer eller mindre glesa sökstråk. Vid denna typ av stickprov krävs en 

precisering av insatsens omfattning och ambitionsnivå för att resultatets representativitet ska vara möjligt 

att värdera. Likaså menar jag att vi bör belöna och uppmuntra preciserade redogörelser vid detektering i 

samband med avbaning. Läsaren ska inte behöva sväva i ovisshet kring huruvida det har inneburit en mer 

eller mindre komplett avsökning av matjorden som schaktades bort. Detta kan förmedlas på olika sätt, 

exempelvis genom redogörelser för stickens djup eller antal, eller en beskrivning av ambitionsnivån.  

Det är värt att betona att detta inte är en bedömning av det utförda arbetet, utan endast rapporteringen. 

Rapporteringen av en metodiskt bristfällig undersökning kan få bra betyg i denna analys, även då 

undersökningen i sig kan ifrågasättas.  

Avvägningar: Vid stickprov genom sökstråk ska antingen sökstråkens antal eller intervall preciseras för 

att kriteriet ska kunna anses vara helt uppfyllt. Vid avsökning av avgränsade mindre ytor, lager och 

strukturer kan en komplett yttäckande detektering anses vara underförstådd. I dessa fall bör avsaknaden av 

ett beskrivet tillvägagångssätt inte bestraffas och kriteriet anses därmed vara helt uppfyllt. Definitionen av 

mindre ytor lämnas svävande i storleksordningen några hundratal kvadratmeter, där det är upp till 

bedömaren att avgöra huruvida redogörelsen för insatsen är trovärdig och sannolik – eller med andra ord 

huruvida det hade varit rimligt att närmare precisera insatsens ambitionsnivå och systematiska 

genomförande. Vid detektering i samband med avbaning görs en liknande bedömning kring huruvida en 

närmare beskrivning av detekteringens ambitionsnivå och systematiska utförande hade varit rimlig. Där 

det enligt ovan vägledning bedöms finns brister i redogörelsen betraktas bedömningskriteriet vara delvis 

uppfyllt. Där det finns synnerligen allvarliga brister, som helt omöjliggör en värdering av resultatet anses 

kriteriet inte alls vara uppfyllt. 

2. Selektering av metallindikationer 

Motivering: Kriteriet avser beskrivning av vilka metallindikationer som bedömdes vara relevanta att 

kontrollera vid undersökningen, vilket omfattar både manuell selektering eller automatisk genom 

metalldetektorns diskrimineringsinställningar. Detta är viktig information för att kunna tolka resultatet och 

värdera dess representativitet. Att undersökaren har ignorerat järnindikationer till förmån för ädlare 

metaller hör till den vanligaste beskrivningen. Jag hävdar att det vid avsaknaden av specificerad 

selektering av metallindikationer inte finns något standardförfarande som vi per automatik kan förmoda 

har förekommit. Jag menar att det exempelvis inte är självklart att undersökning av ytskiktet av en åker 

innebär en komplett inventering av samtliga indikationer, även vid nära optimala förhållanden. Till 

exempel vad gäller väldigt svaga och otydliga utslag, som antingen skulle kunna vara en störning, ett 

väldigt litet metallfragment eller ett djupliggande föremål på gränsen av detektorns maximala sökdjup. 

Vid gränsfall handlar det om en tolkning av vad som utgör en reell och relevant metallindikation, baserat 

på detektoristens erfarenhet och skicklighet samt undersökningens fyndstrategi och ambitionsnivå.  

Vid detektering av kulturlager och strukturer skulle man kunna argumentera för förekomsten av en praxis 

att betrakta alla metallindikationer som relevanta att kontrollera och att detta skulle vara underförstått och 

inte behöva beskrivas. Min uppfattning är att detta är ett rimligt antagande så länge vi talar om ett 

teoretiskt förhållningssätt till källmaterialet – men dessvärre inte vad gäller det praktiska utförandet av 

detekteringen. Detta har att göra med metalldetekteringens teknologiska aspekter och det faktum att det 

kan krävas grundläggande förkunskap för att konfigurera utrustningen. Det förekommer varierande 

uppfattningar om behovet av kunskap, där arkeologer med stor erfarenhet av metalldetektering vanligen 

framhåller vikten av att den utförs av personer med specialkompetens (Hellqvist & Östergren 2011:13, 
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Paulsson 1999:51), medan avsaknaden av namngiven detektorist i de flesta rapporter antyder om en 

uppfattning att vem som helst är lämplig att hantera verktyget. De flesta metalldetektorer har ett antal 

förprogrammerade program, som inte sällan innebär att järnindikationer per automatik ignoreras. Detta är 

problematiskt då det finns en uppenbar risk för oavsiktlig selektering, i händerna på en oerfaren 

användare. Metalldetektorspecialisten Håkan Svensson gör gällande att det vid metoddiskussioner i fält 

har framkommit att detektorister vid ett flertal uppdragsarkeologiska organisationer använder sig av 

standardinställningar som ignorerar järnindikationer vid avsökningar av såväl kulturlager som 

fornlämningar i skogsmark utan kontamination av sentida järnföremål, vilket inte framgår av 

rapporteringen 
9
. Med denna problematik i åtanke menar jag att vi inte bör göra ogrundade antaganden, 

även där kontroll av alla indikationer förefaller logiskt. Jag vill också hävda att vi inte heller kan dra 

slutsatser om eventuell selektering utifrån det redovisade fyndmaterialet, exempelvis vid förekomsten av 

järnfynd, då det inte säger något om huruvida de aktivt letade efter järn och i vilken utsträckning. Det är 

vanligt att undersökaren väljer att kontrollera några enstaka järnsignaler, även vid undersökningar där 

ädlare metaller prioriteras. 

Avvägningar: Selektering bland metallindikationer är en integrerad del av teknikens natur, som oavsett 

om den är ett led i en uttalad strategi eller inte – sker mer eller mindre medvetet och reflekterat vid de 

flesta undersökningar. Jag förespråkar inte en beskrivning av varje specifikt avvägande, utan snarare en 

kortfattad beskrivning av den övergripande strategin. I rapporteringen jag har tagit del av handlar det 

nästan uteslutande om en kortfattad beskrivning om hur undersökaren förhållit sig till järnindikationer, 

vilket jag anser är tillräckligt för att kriteriet ska betraktas vara helt uppfyllt inom ramen för denna studie. 

I det fall det kan beläggas att det finns betydande brister i redogörelsen av selektering kan kriteriet 

bedömas vara delvis uppfyllt.  

3. Omfattning 

Motivering: Kriteriet avser beskrivningar av undersökningens rumsliga och tidsmässiga omfattning, 

specifikation av undersökt yta och tidsinsats. En uppskattning av undersökningens omfattning kräver inte 

sällan en sammantagen bedömning av flera olika uppgifter, varav några behandlas av andra kriterier. I 

detta kriterium har jag valt att lyfta fram två komponenter som jag anser är viktiga i sammanhanget. Vid 

användning av traditionella undersökningsmetoder är det en allmänt vedertagen självklarhet att med stor 

precision redovisa vilka och hur stora ytor som omfattades av exempelvis rutgrävning, sökschaktning eller 

avbaning. Jag menar att det är rimligt att ha ett liknande förhållningssätt till rapportering av utförd 

metalldetektering, det vill säga att precisera vilka ytor som omfattades av insatsen. 

Tidsinsats betraktas ofta som en administrativ uppgift och redovisas sällan för varje enskilt 

undersökningsmoment. Jag vill dock hävda att redovisning av tidsinsats kan vara motiverat vid 

metalldetektering, då det kan ha stor betydelse för möjligheten att bedöma omfattningen och 

ambitionsnivån av insatsen. Vid bedömningen vill jag belöna de rapporter där den tidsmässiga 

omfattningen av metalldetekteringen framgår, men samtidigt inser jag att denna information kan anses 

överflödig under vissa förutsättningar. Jag hävdar att det exempelvis har mindre betydelse vid 

undersökningar av ringa omfattning, eller i det fall undersökningens ambitionsnivå tydliggörs genom 

andra beskrivningar, där avsaknaden av uppgift om tidsinsats inte kommer att bestraffas. 

Avvägningar: För att kriteriet ska betraktas vara helt uppfyllt krävs en avgränsad och preciserad 

beskrivning av vilka ytor som omfattades av detektering – exempelvis genom markeringar på en karta 

eller genom hänvisning till en beteckning för ett avgränsat område eller ett schakt. Beskrivningar med 

bristande precision och avgränsning anses delvis uppfylla kriteriet. Vid detektering i samband med 

ärenden av ytterst ringa omfattning kan ärendets undersökningsområde godtas som en underförstådd 

                                                      
9 Håkan Svensson, metalldetektorspecialist, muntlig uppgift 23/11 2015. 
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avgränsning, förutsatt att det förefaller trovärdigt och sannolikt att en hela området berördes. Detta 

kriterium tar endast hänsyn till vilket område som berördes av detektering, inte hur eller i vilken grad den 

specificerade ytan bearbetades.  

Vid undersökningar av betydande omfattning krävs också uppgift om tidsinsats, om detta på ett avgörande 

sätt hade påverkat möjligheten att uppskatta detekteringens omfattning, med andra ord där ambitionsnivån 

inte på ett tydligt sätt framgår genom övriga beskrivningar. Definitionen av betydande omfattning lämnas 

upp till bedömaren att avgöra, med utgångspunkt i huruvida det under förutsättningarna hade varit rimligt 

med en mer precis beskrivning.  

4. Förutsättningar 

Motivering: Kriteriet avser beskrivningar av de fysiska, tekniska och mänskliga förutsättningar som kan 

påverka arbetets kvalitet och effektivitet och kan ha en avgörande betydelse för undersökningsresultatet. 

Med fysiska förutsättningar avses undersökningsytans tillgänglighet och fysiska hinder som kan ha 

påverkat det praktiska arbetets effektivitet, exempelvis vegetation, rötter, sten och jordmån. Med tekniska 

förutsättningar avses i denna bedömning endast den tekniska utrustningen. Med mänskliga förutsättningar 

avses detektoristens erfarenhet, vilket är en fördel om den beskrivs, men i denna bedömning är det 

tillräckligt om detektoristen är namngiven. Namn på fotograferad detektorist i bildundertext räknas inte, 

då det betraktas som oavsiktlig uppgift och inte nödvändigtvis innebär att personen utfört all detektering 

inom projektet. Jag menar att det vore orimligt att anse att rapporteringskvaliteten förändrades beroende 

på vem som av en tillfällighet fastnade på ett foto. 

Avvägningar: Förekomsten av enstaka relevant komponent resulterar i att kriteriet anses delvis uppfyllt. 

För att kriteriet ska kunna anses vara helt uppfyllt krävs detektoristens namn, uppgift om vilken teknisk 

utrustning som användes, samt i det fall ytskikt undersöktes även en beskrivning av undersökningsytans 

tillgänglighet. Kortfattade uppgifter om ”goda förutsättningar” godtas, men i det fall de externa faktorerna 

har utgjort ett problem bör dock beskrivningen omfatta hur de har påverkat arbetet eller resultatet. 

4. Analysresultat 

4.1 Överblick av komponenter 

Jag inleder genom att redovisa förekomsten av de 

betygsgrundande komponenter som ingår i sammanvägda 

bedömningar av kriterierna Omfattning och 

Förutsättningar (Figur 4). Denna information har varit 

relativt oproblematisk att sammanställa och endast ett fåtal 

avväganden gjordes: I fyra fall valde jag att acceptera 

delvis preciserade undersökningsytor, efter en samlad 

bedömning av undersökningen som helhet. Vidare kunde 

jag vid ett projekt som utfördes av en enskild arkeolog utgå 

ifrån att denna var detektoristen. 

Komponenten Undersökt yta utmärker sig tydligt i diagrammet, vilket jag tolkar som att i princip alla är 

överens om att det är viktig och grundläggande information. Jag vill dock understryka att detta endast tar 

hänsyn till om rapporten hänvisar till en avgränsad yta där detektering utförts och inte hur eller i vilken 

grad den angivna ytan avsöktes.  

Figur 4 
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Uppgift om Tidsinsats förekom endast i fem rapporter, varav tre var ärenden där en specialiserad konsult 

skött detekteringen och redovisat insatsen i en egen bilaga till rapporten. Jag har bedömt att redovisning av 

tidsinsats hade varit överflödigt i 14st av rapporterna där uppgiften saknades, antingen med anledning av 

undersökningens ringa omfattning, eller för att ambitionsnivån framgår genom övriga beskrivningar. Detta 

innebär samtidigt att jag har bedömt att redovisning av tidsinsatsen hade varit lämpligt i 25st rapporter där 

uppgiften saknades, eftersom att det på ett avgörande sätt hade förbättrat möjligheten att uppskatta 

insatsens omfattning. Detta innebär därmed att 57 % av rapporterna har en betydande förbättringspotential 

vad gäller förmedling av ambitionsnivå. Att tidsinsats redovisas så pass sällan tror jag har att göra med att 

det traditionellt har betraktats som en administrativ uppgift och inte som ett användbart verktyg för att 

förmedla omfattningen och ambitionsnivån av ett visst undersökningsmoment. Jag anser inte att 

redovisning av tidsinsats bör vara obligatoriskt, utan att det är ett av många sätt att beskriva arbetets 

omfattning och ambitionsnivå.  

Komponenten Fysiska förutsättningar syftar på beskrivningar av undersökningsytans tillgänglighet, vilket 

jag bedömt endast är relevant vid detektering av ytskikt och dumphögar. Redogörelser för 

undersökningsytans tillgänglighet förekom i 30 % av alla ärenden. Andelen ärenden där detekteringen helt 

eller delvis utfördes i ytskikt var 59 % och uppgiften förekom således i hälften av de relevanta ärendena. 

Det finns alltså ett betydande mörkertal där vi bara kan spekulera kring hur de fysiska förutsättningarna 

påverkade resultatet av detekteringen. Beskrivningarna handlar i huvudsak om vegetation, men det 

förekom också ett par redogörelser för förutsättningarna vid detektering av dumpmassor, samt ett fall av 

betesdjur som begränsade möjligheten att avsöka delar av undersökningsområdet. I några fall beskrevs 

goda förhållanden, men min uppfattning är att de allra flesta beskrivningarna tillkommit med anledning av 

att vegetationen mer eller mindre omöjliggjort avsökning av vissa delområden. Jag befarar att vi i 

betydligt längre grad får information om förhållanden som enbart försvårat undersökningen, med 

försämrat sökdjup och lägre effektivitet som följd.  

Uppgift om Detektormodell förekom endast i en fjärdedel av rapporterna, vilket är förvånande då det inte 

tar mer än någon enstaka minut och några bokstävers utrymme i anspråk. Jag menar att detta kan tolkas 

som att rapportförfattaren i 75 % av fallen inte har förstått relevansen av informationen, vilket indikerar att 

det finns en utbredd okunskap om de teknologiska aspekterna av detekteringen. Det är ett faktum att den 

tekniska utvecklingen under det senaste årtiondet har resulterat i utrustning som är överlägsen äldre 

teknik. Detta kan dock inte mätas i inköpsdatum, då det finns lika stora skillnader i prestanda mellan 

prisklasserna av den utrustning som tillverkas idag. Fälttester som utfördes i samband med en arkeologisk 

undersökning av Örja bytomt indikerade att utrustning baserad på äldre teknik, vilket fortfarande 

förekommer inom den svenska arkeologin – missar upp till 90 % av utslagen i komplexa miljöer jämfört 

med moderna detektorer 
10

.  

Uppgift om Tekniska förutsättningar, det vill säga externa faktorer som kan påverka detektorns prestanda, 

förekom i 7st rapporter eller 16 % av undersökningarna, varav sex beskrev förutsättningar som försvårat 

undersökningen, medan en enstaka rapport beskrev goda förutsättningar. Det udda fallet gällde ett ärende 

där detekteringen utfördes av en specialiserad konsult som uppenbarligen ville göra läsaren medveten om 

att han hade reflekterat över förutsättningarna, med bedömt att de inte nämnvärt påverkade 

undersökningen. Jag inser att denna typ av reflektion säkert kan anses överflödig – att det endast skulle 

vara relevant att beskriva förhållanden i det fall de har påverkat undersökningen negativt. Av denna 

anledning har jag inte krävt förekomsten denna typ av redogörelser för ett maximalt betyg, men jag vill 

dock hävda att detta bör betraktas som ett kvalitetsmått som förmedlar att undersökningen utförts på ett 

professionellt vis av erfaren personal.  

                                                      
10 Håkan Svensson, metalldetektorspecialist, muntlig uppgift 23/11 2015. 
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Namngiven Detektorist förekom i 17st rapporter eller i 39 % av ärendena, medan beskrivningar av 

Detektoristens erfarenhet var betydligt mer sällsynt och endast förekom i tre fall, varav ett beskrev en 

anonym detektorists erfarenhet. Min tolkning är att redogörelser för både detektoristens identitet och 

dennes erfarenhet har sin bakgrund i en uppfattning om att detektoristens förkunskap har en betydelse för 

resultatet. Att detta i de flesta fall resulterar i ett namn istället för beskriven erfarenhet tror jag snarare 

handlar om att en persons erfarenheter är svårare att beskriva, då det samtidigt innebär en värdering av 

kompetens som kan vara knepig att förhålla sig till. Att någon av dessa uppgifter förekommer i 41 % av 

rapporterna kan betraktas i jämförelse med den nära totala avsaknaden av likande beskrivningar vid andra 

undersökningsmetoder, vilket antyder om att det förekommer ett speciellt förhållningssätt till 

metalldetektering.  

4.2 Överblick av bedömningskriterier 

I Figur 5 presenteras det genomsnittliga betyget per 

bedömningskriterium. Det höga genomsnittsbetyget 

för kriteriet Metod utmärker sig tydligt i diagrammet. 

Hela 28st, eller 64 % av samtliga rapporter bedömdes 

helt uppfylla kriteriet, medan 15st, eller 34 % av 

rapporterna delvis uppfyllde kriteriet. Endast en 

enstaka rapport fick 0 poäng. Som framgår i 

definitionen av kriteriet har jag tagit stor hänsyn till undersökningens natur och omfattning. Av de 

rapporter som fick maximalt betyg för kriteriet var en femtedel ärenden av sådan natur eller ringa 

omfattning att jag godtog bristande, eller total avsaknad av en beskrivning. Ännu en femtedel fick 

maximalt betyg efter en sammantagen bedömning av rapporten som helhet, trots noterade brister i delar av 

redogörelsen. Med tanke på att bedömningen tagit stor hänsyn till vad jag bedömer hade varit rimligt att 

förvänta sig under förutsättningarna vid varje specifikt fall vill jag hävda att de rapporter som inte fick 

maximalt betyg, vilket utgör 36 % av rapporterna – kan anses ha brister i den allra mest grundläggande 

redogörelsen för det utförda arbetet, som minskar undersökningsresultatets användbarhet. I efterhand kan 

jag anse att en 3-gradig bedömningsskala är ett trubbigt verktyg som inte är helt lämpat för att kunna 

belysa variationerna i denna aspekt av rapporteringen på ett fullgott sätt. Av de rapporter som bedömdes 

delvis uppfylla kriteriet finns en betydande variation i kvalitet som jag ogärna vill klumpa ihop. Likaså 

hade jag önskat att ytterligare kunna belysa toppskiktet av de rapporter som bedömdes helt uppfylla 

kriteriet, vilket jag återkommer till.  

Redogörelser för Selektering av metallindikationer förekom endast i en fjärdedel av rapporterna. I knappt 

hälften av dessa framgår att diskrimineringsinställningar användes och i de övriga att inga 

diskrimineringsinställningar användes, men däremot förekommer ett par fall där undersökaren uppger att 

de prioriterade ädlare metaller än järn genom manuell selektering. Det har visat sig svårt att med säkerhet 

avgöra huruvida det förekommer brister i redogörelserna som skulle kunna motivera att kriteriet bedöms 

vara delvis uppfyllt. Detta är ett resultat av det faktum att det är väldigt svårt att specificera exakt vad en 

redogörelse för selektering bör innehålla och hur preciserad beskrivningen bör vara i förhållande till 

undersökningens natur och omfattning. Jag menar också att vi i någon mån behöver utgå ifrån att 

undersökaren inte undanhåller relevant information i de fall där rapporten visar att de uppenbarligen 

reflekterat över selekteringen, även när beskrivningarna förefaller något svävande. Samtliga rapporter där 

någon form av redogörelse för selektering förekom har bedömts helt uppfylla kriteriet, med ett undantag. 

Det enstaka ärende där kriteriet bedömdes vara delvis uppfyllt omfattade detektering av både externa 

konsulter och egen personal, där redogörelsen för selektering endast berörde konsulternas insats. Detta 

kriterium tog ingen hänsyn till undersökningens omfattning eller typ, då jag bedömt att informationen har 

Figur 5 
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samma relevans oavsett sammanhang. I definitionen av kriteriet har jag argumenterat för att det inte finns 

något standardförfarande som vi kan anta ha förekommit vid avsaknaden av en beskrivning. Det betyder 

att vi inte vet vilka metallindikationer som kontrollerades i 75 % av fallen, då vi inte kan utesluta att det 

kan ha förekommit medveten eller oavsiktlig selektering. Vi kan inte heller utesluta att detta på ett 

avgörande sätt kan ha påverkat undersökningsresultatet. Jag menar att det exempelvis är rimligt att anta att 

det förekommer en prioritering av ädlare metaller än järn i högre grad än vad som framgår i rapporterna. 

Det är också möjligt att det förekommer ett mörkertal av fall där undersökaren har anpassat urvalet av 

kontrollerade signaler efter förekomsten av recent nedskräpning, exempelvis efter att ha kontrollerat en 

större mängd irrelevanta indikationer av aluminium, som återfinns i samma signalregioner som bly, silver, 

guld och kopparlegeringar.  

För kriteriet Omfattning hänvisar jag till redogörelsen för komponenterna Undersökt yta, samt Tidsinsats. 

I efterhand kan jag ifrågasätta lämpligheten att klumpa ihop den rumsliga och tidsmässiga omfattningen på 

detta sätt, då syftet med att redovisa tidsinsats snarare bör betraktas som ett sätt att förmedla 

undersökningens ambitionsnivå, vilket i övrigt behandlas av kriteriet Metod. Fördelen med denna 

uppdelning var dock att jag tvingades göra en separat bedömning av huruvida redovisning av tidsinsats på 

ett avgörande sätt hade förbättrat möjligheten att uppskatta ambitionsnivån.  

Endast 6st, eller 14 % av rapporterna fick ett maximalt betyg för kriteriet Förutsättningar. 20st, eller 45 % 

av rapporterna bedömdes delvis uppfylla kriteriet och bland dessa var Namngiven detektorist den vanligast 

förekommande komponenten. 18st, eller 41 % av rapporterna innehöll ingen av de relevanta 

komponenterna. 

I Figur 6 redovisas spridningen av slutbetyg för samtliga rapporter tillsammans med bedömningen av de 

betygsgrundande kriterierna. Detta tydliggör att information om selektering och förutsättningar utmärker 

rapporterna i den övre regionen av skalan. Information om metod och omfattning förekommer i nästan 

samtliga rapporter, men rapporterna i den nedre regionen har i högre utsträckning bedömts endast delvis 

uppfylla kriterierna. En intressant observation är att rapporterna där redogörelser för selektering 

förekommer generellt också håller relativt hög kvalitet i förhållande till övriga kriterier. Vid samtliga fall 

där jag bedömt att alla relevanta förutsättningar beskrivs, förekommer också en redogörelse för 

selektering. Spridningsbilden kan tolkas som att metod och omfattning i hög grad betraktas vara 

grundläggande och obligatorisk information, medan selektering och förutsättningar inte förefaller ha 

samma självklara plats i rapporteringen. I den nedre regionen av betygsskalan nöjer sig undersökarna i 

många fall med att berätta att metalldetektering har utförts och var den har utförts. Kring mitten av 

betygsskalan uppfattar jag att undersökaren i högre grad även försöker beskriva hur och med vilken 

ambitionsnivå detekteringen genomfördes. I den övre regionen av betygsskalan uppfattar jag att 

undersökarna har för avsikt att göra det möjligt för läsaren att värdera undersökningsresultatet, genom att 

med högre precision beskriva det utförda arbetet, samt de förutsättningar som påverkat arbetet. 

Betygsskalan skulle därmed kunna betraktas som ett mått av transparens i beskrivningen av den 

genomförda metalldetekteringen. 

 

Figur 6 
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4.3 Variationer utifrån utförare 

I detta avsnitt kommer jag översiktligt att redogöra för skillnaderna i rapporteringen mellan de berörda 

utförarna, tillsammans med en inledande diskussion kring möjliga bakomliggande orsaker. Denna 

diskussion kommer sedan fortsätta in i följande avsnitt där jag belyser andra aspekter av variationerna i 

resultatet och följs sedan upp i samband med intervjuerna och slutsatsen. Figur 7 visar det genomsnittliga 

betyget per kriterium och utförare, medan Figur 8 visar rapporternas spridning över betygsskalan per 

utförare. 

 

Figur 7 

Jag vill inleda med att understryka att Stiftelsen Kulturmiljövård endast är representerade med 3st 

rapporter i studien, då metalldetektering förefaller vara extremt sällsynt i deras verksamhet. Två av 

stiftelsens rapporter återfinns i det absoluta bottenskiktet, varav den ena fick 0 % med anledning av att den 

enda referensen till den utförda detekteringen var ordet ”detektorfynd” i en fyndtabell. Stiftelsens tredje 

rapport fick däremot ett betyg över genomsnittet. Med anledning av att underlaget är så pass litet menar 

jag att vi inte kan dra några generella slutsatser kring rapporteringen. Jag anser att det i stiftelsens fall vore 

mer relevant att diskutera den nära totala avsaknaden av detektering inom deras verksamhet och vad det 

innebär för tolkningen av de lokaler som de undersöker, en diskussion som dock inte ryms inom ramen för 

denna studie.  

 

Figur 8 

Den övre regionen av betygsskalan domineras av Arkeologikonsult och Arkeologerna, medan SAU i 

huvudsak återfinns i den mellersta och nedre regionen av skalan. Detta förefaller i huvudsak bero på att 

SAU i något lägre utsträckning preciserar beskrivningarna av det utförda arbetet på ett sådant sätt att 

ambitionsnivån och omfattningen av detekteringen är möjlig att uppskatta, vilket avspeglar sig i 

betygssättningen för såväl metod som omfattning, samt att de i betydligt mindre grad (14 %) redogör för 

selektering av metallindikationer. Som framgår genom Figur 9 har SAU i hög grad (86 %) tillhandahållit 

en fullgod beskrivning av Undersökt yta, men på grund av de oprecisa beskrivningarna av utförande och 

ambitionsnivå har de i hög utsträckning bestraffats för avsaknaden av tidsinsats vid bedömning av kriteriet 

Omfattning – då detta på ett avgörande sätt hade kunnat förbättra möjligheten att uppskatta omfattningen 

av det utförda arbetet. SAU har däremot ett relativt högt (39 %) genomsnittligt betyg för kriteriet 

Förutsättningar. Det bör framhållas att SAU utmärker sig genom att de i väldigt hög grad (71 %) uppger 

vem som utförde detekteringen, samt att de i högst utsträckning (14 %) beskriver detektoristens erfarenhet. 
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Detta antyder att de anser att detektoristens förkunskap har en betydelse för resultatet och därmed är 

viktigt att redovisa. 

 

Figur 9 

Både Arkeologikonsult och Arkeologerna fick relativt höga genomsnittliga betyg för samtliga kriterier, 

vilket innebär att de också fick de högsta genomsnittliga slutbetygen. Arkeologikonsult utmärker sig 

genom den relativt höga andelen rapporter med en redogörelse för Selektering, vilket tillsammans med det 

relativt höga betyget för Förutsättningar ger ett intryck av att de i många fall har strävat efter en 

transparent rapportering. Arkeologikonsult var betydligt bättre än de övriga aktörerna på att redogöra för 

fysiska förutsättningar och detektormodell. De fysiska förutsättningarna redovisas i 58 % av rapporterna, 

vilket innebär hela 67 % av undersökningarna som helt eller delvis utförts i ytskikt. De utmärker sig också 

genom att de har använt sig av externa specialiserade konsulter som skött detekteringen i en tredjedel av 

deras ärenden. Det visade sig finnas betydande skillnader i rapporteringskvaliteten beroende på om arbetet 

utförts av deras egen personal eller en extern konsult, vilket jag återkommer till nedan.  

Utöver det höga genomsnittliga betyget för samtliga kriterier bör framhållas att Arkeologerna redogjorde 

för undersökningens tekniska förutsättningar i betydligt högre grad (27 %) än övriga utförare. Denna typ 

av redogörelser ställer relativt höga krav på specialkompetens, vilket antyder att specialiserad personal 

utfört detekteringen. Detta gör det än mer märkligt att detektoristen namnges så pass sällan (13 %) i 

Arkeologernas rapporter, vilket jag följde upp i samband med intervjun. Det som i huvudsak utmärkte 

Arkeologerna framgår emellertid inte i diagrammen. Medan de högpresterande rapporterna från övriga 

aktörer berör relativt små och okomplicerade insatser har Arkeologerna lyckats få toppbetyg vid ett flertal 

större projekt med omfattande metalldetektering i en mängd olika moment. För att rapporteringen vid ett 

sådant ärende ska få ett högt betyg ställs betydligt högre krav på rapporteringen, för att den ska kunna 

hålla en genomgående god kvalitet. Arkeologerna har i dessa fall låtit specialiserad personal skriva de 

delar av rapporterna som behandlar metalldetektering, vilket sannolikt har spelat en viktig roll för 

rapporteringens kvalitet. De har också utarbetat ett format som tycks fungera väl, där syfte, motivering och 

den övergripande strategin för metalldetekteringen redovisas i metodkapitlet, medan det specifika 

utförandet och förutsättningarna vid detekteringen redovisas separat per undersökt delområde, varpå 

insatsen sedan kortfattat utvärderas i slutet av rapporterna (se Björk 2014; Larsson 2014a; 2014b; Larsson 

et al 2014). Detta upplägg ger en överblick av undersökningsmetoderna och samtidigt en möjlighet att 

värdera arbetet och resultatet för varje delmoment. I efterhand förefaller det orimligt att dessa rapporter 

inte utmärker sig tydligare i analysresultatet, vilket belyser begränsningarna i analysen och svårigheten att 

fånga alla dimensioner av materialet med ett system som ska kunna användas vid alla typer av ärenden. I 

efterhand har jag reflekterat över huruvida en 5-gradig betygsskala hade varit mer lämplig vid bedömning 

av metodkriteriet, för att göra det möjligt att fånga in variationerna i materialet på ett bättre sätt. 
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4.4 Variationer utifrån undersökningskontext och 

ärendetyp 

I samband med intervjun med Arkeologikonsult väcktes frågor kring vilken betydelse 

undersökningskontexten har haft för bedömningarna, varpå jag utförde en kompletterande analys där jag 

har kartlagt huruvida detekteringen inte alls, delvis eller helt har utförts i ytskikt – vilket jag menar kan ge 

en grov uppskattning av vilka former av detektering det rör sig om.  

Analysresultatet antyder att rapporteringen vid den detektering som helt eller delvis ägt rum i ytskikt 

generellt har fått ett högre genomsnittligt betyg än vid den detektering som uteslutande ägt rum efter 

avbaning, med anledningen av ett stort övertag vad gäller kriterierna Selektering och Förutsättningar. För 

kriterierna Metod och Omfattning förekommer dock ett omvänt förhållande där detekteringen efter 

avbaning har fått lite högre betyg, vilket delvis kan förklaras genom att den typen av insatser har omfattats 

av en mindre kravbild vid bedömningen i enlighet med definitionen av kriterierna. Då det förefaller finnas 

en möjlig koppling mellan undersökningskontext och rapporteringens betyg vill jag också återkoppla till 

skillnaderna i genomsnittligt betyg mellan de olika utförarna. Utförarna med högst genomsnittligt betyg 

förefaller också i högst utsträckning ha utfört detektering av ytskikt, vilket kan vara en bidragande faktor. 

 

Figur 11 

Att rapporteringen generellt är mindre utförlig när detekteringen sker efter avbaning skulle delvis kunna 

förklaras genom att den typen av detektering i längre utsträckning hanteras som ett separat 

undersökningsmoment, eller en egen metod – vilket jag menar kan ha fått konsekvensen att rapporteringen 

inte anpassas efter den använda tekniken och därmed att redogörelser som är specifika för 

metalldetektering uteblir. En annan faktor skulle kunna vara att den detektering som sker efter avbaning i 

högre grad utförs av personal utan specialistkompetens, se intervjun med Arkeologikonsult. 

 

Figur 12 

  

Figur 10 
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Analysen visar en relativt jämn spridning av ärendetyperna över betygsskalan, men också att 

förundersökningarna har ca 10 % högre genomsnittligt betyg jämfört med övriga ärendetyper. 

Detekteringen inom förundersökningarna har också i högst utsträckning utförts i ytskikt, vilket förefaller 

stärka kopplingen mellan undersökningskontext och betyg (Figur 13). 

 

Figur 13 

4.5 Variationer utifrån specialkompetens 

Under studien har jag återkommande funderat över kopplingen mellan specialkompetens och 

rapporteringskvalitet och hur detta skulle kunna beläggas och mätas. Att Arkeologikonsult har använt sig 

av externa specialister för en tredjedel av ärendena möjliggjorde en riktad analys som visade stora 

skillnader i betygsättning jämfört med de ärenden där den egna personalen skött detekteringen. Detta 

följdes upp i samband med i intervjun, där samtalet dock kom att utgå ifrån uppfattningen skillnaderna i 

analysresultatet i huvudsak speglade skillnader i undersökningskontext. Detta har i efterhand visat sig vara 

ett delvis felaktigt antagande, då 75 % av de ärenden där den egna personalen skött detekteringen, helt 

eller delvis berör detektering som är jämförbar med de ärenden där detekteringen utförts av externa 

konsulter. Merparten av skillnaden i betygssättning kan därmed inte förklaras genom 

undersökningskontexten.  

Kopplingen mellan specialkompetens och rapporteringskvalitet stärks ytterligare vid jämförelse av 

rapporter där detektoristen är namngiven eller inte, vilken jag menar kan användas som ett grovt mått av 

förekomsten av specialiserad personal. En intressant observation är att skillnaden i båda diagrammen är 

tydligast vad gäller redogörelser som är specifika för metalldetektering och därmed kräver ett visst mått av 

förkunskap för att dokumentera. 

  

Figur 14 
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5. Intervjuer 

Jag har genomfört intervjuer med representanter från två av de uppdragsarkeologiska utförarna som har 

ingått i min analys. Den första intervjun genomfördes med Arkeologikonsult där jag träffade Ida 

Söderström och Björn Hjulström, som sköter merparten av den detektering inom verksamheten som inte 

utförs av externa konsulter. Den andra intervjun genomfördes med Arkeologerna där jag träffade Magnus 

Lindberg, en av organisationens metalldetektorspecialister. 

Båda intervjuerna genomfördes enligt samma grundstruktur med på förhand fastställda beröringspunkter, 

för att göra det möjligt att jämföra de intervjuade parternas hållning i olika frågor. Frågorna var öppet 

formulerade och diskussionen styrdes inte i detalj. Intervjuerna inleddes med en introduktion till studien 

där jag mycket kortfattat redogjorde för arbetets syfte, upplägg och avgränsningar. Därefter följde en 

generell diskussion där de fick beskriva vilken roll metalldetektering har i deras verksamhet, däribland i 

vilka sammanhang de anser att det är relevant att detektera samt huruvida de anser att de detekterar i 

tillräckligt stor grad. Vidare frågade jag hur de ser på behovet av specialkompetens vid metalldetektering, 

vilket i Arkeologikonsults fall följdes upp med frågor kring valet att använda externa konsulter. Därefter 

följde en diskussion kring behovet av dokumentation av metalldetektering, som bland annat berörde 

huruvida den bör omfattas av samma förväntningar och krav som vid andra undersökningsmetoder och 

vilken grad av transparens i rapporteringen de anser är rimligt. Därefter redovisade jag i korthet hur mitt 

bedömningssystem är utformat för att sedan ta en diskussion kring analysresultatet. I samband med detta 

visade jag diagram baserade på preliminära analysresultat som gav upphov till diskussioner kring olika 

aspekter av resultatet, tillsammans med möjliga bakomliggande orsaker. Intervjuerna avslutades sedan i en 

diskussion kring hur förbättringspotential skulle kunna uppnås både inom deras specifika verksamheter 

och generellt inom branschen.  

Referaten från intervjuerna redovisas i sin helhet i bilagor. Här följer ett kort sammanfattat referat som 

jämför parternas hållning i utvalda frågor. För att tydliggöra vilka avsnitt som hör till vilken intervju har 

Arkeologikonsult fått en blå textfärg och Arkeologerna en röd. 

5.1 Sammanfattat referat 

Vilken roll har metalldetektering i er verksamhet? I vilka sammanhang används 

det? Endast när det efterfrågas av Länsstyrelsen? 

Ida och Björn från Arkeologikonsult uppgav att metalldetekteringen enligt deras synsätt kan delas in i två 

huvudsakliga kategorier: Detektering som sker inför undersökningar vid utredningar och 

förundersökningar, där det vanligen handlar om detektering i separerade sökstråk – samt vad de kallar 

kontinuerlig detektering vid undersökningar, där detektorn används löpande under arbetet som ett av 

många arbetsredskap, vilket de uppskattade utgör ca 90 % av detekteringen inom verksamheten. De 

uppgav att detektering vid utredningar och förundersökningar i huvudsak utförs när det efterfrågas av 

Länsstyrelsen i förfrågningsunderlagen. I de fall där metalldetektering inte specifikt efterfrågas menade de 

att det visserligen skulle vara möjligt att lägga till metalldetektering i undersökningsplanen, men inte i 

några större mängder då detta sannolikt hade resulterat i att anbudet hade blivit dyrast och att de därmed 

inte hade haft någon chans att vinna uppdraget. De uppgav att de gärna hade sett riktlinjer för i vilka 

sammanhang och i vilken utsträckning detektering bör ske inom uppdragsarkeologin. 
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Magnus från Arkeologerna uppger att de oftast försöker täcka in så stora ytor som möjligt med hänsyn till 

ärendets natur och omfattning. Vid undersökningar utförs yttäckande detektering innan avbaning och 

sedan skiktvis i samband med schaktning. Han upplever att det vid utredningar och förundersökningar mer 

sällan finns en specifik efterfrågan av metalldetektering från Länsstyrelsen, vilket dock inte hindrar dem 

från att detektera så mycket som möjligt både före, efter och i samband med avbaning, då det innebär en 

sådan fördel för möjligheten att hitta daterbart källmaterial. Detektering sker dock inte vid alla ärenden 

och vid mindre ärenden är det inte alltid möjligt att göra en heltäckande detektering. Magnus anser inte att 

ett tillägg av metalldetektering i de ärenden där det inte efterfrågas skulle vara en belastning, utan att det 

bara innebär positiva fördelar, då de fortfarande kan upprätthålla en god avbaningstakt. Detta betonar han 

dock förutsätter att specialiserad personal utför detekteringen, då denna nivå av effektivitet aldrig skulle 

vara möjligt att uppnå med en ovan detektorist. Magnus uppgav att det vore bra om Länsstyrelsen 

specifikt efterfrågade metalldetektering i fler förfrågningsunderlag, gärna redan från utredningsstadiet, då 

det är en viktig och dessutom billig metod för att kunna få grepp om en plats. 

Hur ser ni på behovet av specialkompetens vid metalldetektering? 

Ida och Björn från Arkeologikonsult ansåg att behovet av specialkompetens endast är nödvändigt vid 

detektering av matjord, en hållning jag uppfattade i huvudsak var grundad i det faktum att det förekommer 

mer recent nedskräpning i matjorden. Kontinuerlig detektering där alla metallindikationer ska kontrolleras 

menade de att vem som helst skulle kunna genomföra efter en grundläggande genomgång av 

arbetsredskapet. De ansåg att en erfaren detektorist förmodligen hade utfört arbetet snabbare, men att 

resultatet i princip hade blivit detsamma och påpekade att det inte alltid finns en specialist tillgänglig i fält. 

De menade att vi måste godkänna att de flesta klarar av vissa typer av detektering efter en grundläggande 

instruktion, annars hamnar vi i en situation där allt ska bedömas och det skulle vara svårt att förhålla sig 

till personliga omdömen. De påpekade att folk är olika bra på allt som ingår i arkeologiskt fältarbete och 

ställde sig tvekande till att metalldetektering skulle vara ett specialfall – undantaget detektering av 

matjord. De ansåg att arkeologisk grävning, där vissa missar mer än andra, generellt ställer högre krav på 

erfarenhet och kunskap än metalldetektering. 

Magnus från Arkeologerna betonade vikten av att detekteringen utförs av specialiserad personal. För att 

resultatet ska få något kunskapsvärde och kunna anses vara metodiskt utfört krävs att detekteringen är 

yttäckande och inte används sporadiskt, menade han. Då får vi en spridningsbild med möjligheten att tolka 

fyndkoncentrationer. Vidare ville han problematisera bilden av att det skulle ställa mindre krav på 

detektoristen om detekteringen sker efter avbaning. Han påpekade att det inte alltid handlar om en liten 

anläggning här och där, utan stora kulturlager, äldre markhorisonter och golvlager etc. samt att det ofta 

förekommer skörbränd sten och andra störningar som försvårar arbetet. I stadsnära miljöer är det vanligt 

med störningar från elkablar som ligger nedgrävda lite varstans. Detektering av stadslager är ofta 

komplext med en hel del metaller och ibland ganska tunna lager. Det ställer höga krav på detektorföraren 

att kunna ta tillvara metallen utan att gräva igenom lager och det är ofta svårt att utskilja signalerna. 

Magnus betonade att det handlar om mycket mer än att bara svinga maskinen, om arbetet ska utföras på ett 

bra och effektivt sätt. Man behöver lära sig att lyssna av signalerna och ställa in utrustningen efter 

förutsättningarna. Den enda möjligheten att bli bra på detektering är att detektera, det går inte att läsa sig 

till den erfarenheten. Behovet av specialkompetens menade han är extra tydligt i samband med avbaning 

där en viss avbaningstakt behöver upprätthållas, då man inte kan låta grävmaskinen stå och vänta. Om 

någon i arbetsgruppen vill testa och lära sig mer om metalldetektering får den givetvis göra det i mån av 

tid, men det är alltid någon av oss specialister som är ansvarig för helheten, betonade han. 
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Hur ser ni på behovet av dokumentation och rapportering vid metalldetektering? 

Bör rapporteringen omfattas av samma krav och förväntningar som vid andra 

metoder? 

Ida och Björn från Arkeologikonsult uppgav att det definitivt är viktigt med transparens i rapporteringen. 

De medgav att deras dokumentation av den kontinuerliga detekteringen ibland brister – i den mån att 

detekteringen inte alltid nämns i det fall den inte har gett något resultat. De uppgav att Arkeologikonsult 

redogör för metoderna på en övergripande nivå i metodkapitlet, men att det däremot vanligen inte framgår 

hur de har undersökt varje specifik anläggning. De föreslog att en lösning på detta problem skulle kunna 

vara att ha en kryssruta i anläggningstabellen, eventuellt tillsammans med någon kommentar. Vad gäller 

den kontinuerliga detekteringen vid undersökningar medgav de att rapporteringen visserligen inte är 

speciellt transparent, men påpekade att den inte är mindre transparent än övriga delar av undersökningen 

och att det är mycket som utförs under en undersökning som inte rapporteras i detalj. De ansåg att det 

generellt kan vara väldigt svårt att avgöra utifrån rapporter hur väl arbetet verkligen är utfört, att det märks 

först i det fall man utför en slutundersökning på samma plats. De menade att grävmetodiken i sig är 

väldigt personlig och att olika personer ser olika saker – samtidigt som man inte kan förväntas redogöra 

för alla arkeologers personliga erfarenheter. Vidare finns en tidsaspekt där man inte alltid hinner skriva 

exakt hur man har grävt, varken i fält eller i samband med rapportarbetet. Att det ser ut så här på en 

generell nivå menade de däremot inte betyder att metalldetektering bör hanteras på samma sätt – då det 

finns möjligheter att göra metalldetekteringen mer transparent på ett enkelt sätt, vilket är svårare för själva 

grävningen. Vad gäller detekteringen av matjord uppgav de att avståndet mellan sökstråken vanligen 

noteras. De resonerade sinsemellan huruvida de kanske borde mäta in sökstråken, varpå jag redogjorde för 

den danska innovationen ”sökspår”. Efter att ha tagit del av exemplet utbrast de ”Så gör vi i 

fortsättningen!”. 

Magnus från Arkeologerna betonade att man alltid behöver redogöra för hur man har detekterat så att 

resultatet blir användbart och går att jämföra med andra platser, oavsett i vilket sammanhang 

detekteringen har utförts. Man bör också nämna vilken utrustning man använder och redogöra för 

eventuell selektering. Vid detektering av schakt kan man lägga till kommentarer i schaktbeskrivningarna. 

Områden där man gjort en heltäckande detektering kan mätas in och om vi väljer att inte detektera något 

område måste vi alltid förklara varför, menade han. Vid förfrågan kring hur de hanterar dokumentation av 

separerade sökstråk ansåg Magnus att när man väl detekterar bör den utföras heltäckande utan luckor. 

Magnus uppgav att det händer att han påträffar mycket metall på platser där förundersökningen trots 

uppgift om detektering, inte resulterat i några metallfynd och att man då kan fråga sig hur metalldetektorn 

användes, vilket inte alltid framgår. Vidare finns fall där de haft ett fantastiskt resultat under 

förundersökningen, där sedan slutundersökningen ger en helt annan bild, vilket förmodligen innebär att 

undersökaren inte har detekterat ordentligt. Det räcker inte att säga att man har använt en detektor i fält, 

man behöver precisera hur man har gjort för att resultatet ska bli komparativt och därmed användbart. När 

jag redogjorde för den danska innovationen ”sökspår” menade Magnus att det generellt är jättebra att 

kunna se exakt hur man har gått, speciellt vad gäller stora områden som inte ska avbanas på en gång. Han 

betonade dock att det är ett bland många sätt att redovisa metoden och att huvudsaken är att det framgår 

hur man har genomfört detekteringen. Många gånger räcker med inmätningar och att man med ord 

beskriver hur man har detekterat på en plats. Vissa undersökningsområden är väldigt små, så man utan 

problem kan täcka ytan i två riktningar. På större undersökningsytor kan det vara svårare att hålla koll på 

var man har varit och det är lätt att tappa bort sig om åkern inte är harvad och därmed efterlämnar fotspår. 

Magnus beskrev att man i de fallen kan staka ut områden och detektera i boxar för att säkerställa att all yta 

täcks, men menade att sökspår också skulle kunna vara ett alternativ. 
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Redovisning av och diskussion kring studiens analysresultat 

Vid redovisningen av analysresultatet för Arkeologikonsult var det i huvudsak skillnaden i genomsnittligt 

betyg med/utan extern konsult som genererade en diskussion. De trodde inte att detektoristens 

specialkompetens spelade en avgörande roll, utan att skillnaden i analysresultatet i huvudsak berodde på 

vilken typ av undersökning det rörde sig om. De resonerade kring att det kan vara lättare att rapportera den 

typen av detektering som utfördes i matjord av konsulter, jämfört med den kontinuerliga detekteringen 

efter avbaning. De menade att det hade sett likadant ut om en konsult hade varit med på en undersökning 

och bara detekterat på anläggningsnivå och påpekade att de vid flera tillfällen haft erfarna detektorister 

med vid undersökningarna. 

Vid redovisning av analysresultatet för Arkeologerna diskuterades bland annat varför det framgår så sällan 

framgår vem som har utfört detekteringen i Arkeologernas rapporter, trots att de betonar vikten av 

specialkompetens. Magnus menade att det framgår i de rapporter som skrivs sedan en tid tillbaka och 

hänvisar till eftersläpningen i rapporteringen. Han beskrev att Arkeologerna har vidareutvecklat metoden 

väldigt mycket, vilket kommer bli än mer uppenbart de kommande åren. 

Vad kan göras för att åstadkomma förbättringar vad gäller rapporteringen av 

metalldetektering, inom er verksamhet och på en generell nivå inom branschen? 

Ida och Björn från Arkeologikonsult menade att en öppen diskussion kring metalldetektering, inte bara 

inom utan också mellan firmor skulle kunna vara ett sätt att höja kvaliteten. De var av uppfattningen att 

dokumentationsgraden vid den yttäckande detekteringen är tillräcklig. De ansåg att deras kontinuerliga 

detektering efter avbaning inte kan bli så mycket bättre kvalitetsmässigt vad gäller själva utförandet – men 

att det däremot finns en förbättringspotential vad gäller dokumentation och rapportering. De menade att 

det i grunden är utföraren som bör ta ansvar för att sin rapportering håller god kvalitet, men hade inte 

tackat nej till tydligare riktlinjer. De menade dock att det vore osannolikt att Raä skulle ställa krav på 

specifika metoder och tekniker, då det skulle innebära att alla metoder och tekniker skulle behöva 

specificeras. Istället föreslog de att generella riktlinjer om transparens i rapporteringen skulle kunna vara 

ett bättre alternativ. De hade gärna sett en tydligare kravbild på rapporteringen från Länsstyrelsen, ju 

tydligare desto bättre. 

Magnus från Arkeologerna menade att det inte är hans roll att sätta pekpinnar på hur andra arbetar, men 

menade samtidigt att det vore bra med en högre enhetlighet. Han betonade att det givetvis är bra att ha 

tillgång till rapporter som är utgör ett bra underlag vid planering och kostnadsberäkningar av olika typer 

av undersökningar. Om resultatet från förundersökningen av exempelvis en åkermark visar ett antal 

härdar, stolphål och kulturlager men ingen metall, är det troligt att detta beror på metoden, då metall av 

både yngre och äldre karaktär ofta påträffas i stora mängder. Magnus menade att en utebliven eller dåligt 

utförd metalldetektering resulterar i att det blir mycket svårare att planera för konserveringskostnader och 

fyndhantering, då de istället behöver vända sig till andra liknande lokaler för att kunna göra en 

uppskattning. Om förundersökningen hade genomförts och rapporterats på ett bra sätt hade det såklart 

underlättat vår planering, menade han, men eftersom metalldetektering inte alltid efterfrågas av 

Länsstyrelsen kan man dock inte säga att de utförare som inte använder sig av metoden gör fel. Magnus 

tycker det vore önskvärt att metalldetektering kunde förekomma i fler förfrågningsunderlag, men också att 

det uppföljs så att resultatet verkligen blir användbart och komparativt. Det vore bra om det framgick mer 

specifikt vad som förväntas ingå i en metalldetektering. Om de inser att det är möjligt att hålla god 

avbaningstakt med metoden, kanske det kan ställas krav på andra aktörer att ha samma utförande på 

samma tid med samma kvalitet, menade han. Magnus betonade vikten av att metalldetektorspecialisten 

skriver det kapitel som handlar om metalldetektering, vilket borde vara lika självklart som att exempelvis 

en keramikexpert skriver kapitlet om keramik.   
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6. Slutsats 

Denna studie syftade till att undersöka vilken förbättringspotential som finns i rapportering av 

metalldetektering inom uppdragsarkeologin, samt söka svar kring hur den skulle kunna uppnås. Redan 

genom syftesformuleringen framgår att jag har strävat efter att ha ett konstruktivt förhållningssätt till de 

befarade bristerna i rapporteringen, vilket jag har försökt upprätthålla genom hela studien. Bristerna i 

rapporteringen är således inte blottlagda för att visa att någon har gjort fel, utan för att vi ska kunna förstå 

vad som brister och varför, för att på sikt kunna åstadkomma förbättringar. För att kunna mäta kvalitet 

behöver den först definieras och det finns utom tvivel många olika och kontrasterande uppfattningar om 

vad som utgör god rapportering samt vilka krav som kan och bör ställas i olika sammanhang. Mitt 

bedömningssystem är ett sätt att mäta rapporteringskvalitet, som jag menar ger en god indikation om 

vilken variation och förbättringspotential som finns i materialet, samtidigt som själva betygssättningen 

självklart också är ett resultat av bedömningssystemet i sig.  

Vilken förbättringspotential finns i rapportmaterialet?  

Min studie bekräftar att det finns en anmärkningsvärd förbättringspotential i det analyserade 

rapportmaterialet och kastar ljus över vilka delar av rapporteringen som återkommande uppvisar brister. 

Analysresultatet visar bland annat att vi i 86 % av rapporterna får veta vilka ytor som berördes av 

metalldetektering, men endast i 64 % av fallen kan göra en någorlunda god uppskattning av hur och i 

vilken grad den specificerade ytan undersöktes. Vidare har jag bedömt att det finns en betydande 

förbättringspotential vad gäller förmedling av ambitionsnivå i 57 % av rapporterna. 

Analysresultatet antyder att brister i rapporteringen är vanligast förekommande för information som är 

specifik för metalldetektering. Vi får endast vid en fjärdedel av undersökningarna veta vilka 

metallindikationer som bedömdes vara relevanta att kontrollera, och jag har argumenterat för att det 

sannolikt förekommer ett mörkertal av både medveten och oavsiktlig bortprioritering av 

metallindikationer. Endast vid 14 % av ärendena förekom en fullgod redogörelse för de förutsättningar 

som jag bedömt kan ha en avgörande betydelse för undersökningsresultatet.  

Analysresultatet antyder också att det är dessa metodspecifika aspekter av rapporteringen som skiljer mest 

beroende på om metalldetekteringen är utförd av specialiserad personal eller inte. Min tolkning är att detta 

delvis kan förklaras genom att specialiserad personal har en bättre förmåga att genomföra och 

dokumentera sitt arbete på ett systematiskt och vetenskapligt vis, samt att den detektering som utförs av 

specialiserad personal i högre utsträckning behandlas som ett separat undersökningsmoment. Detta 

mönster förefaller upprepas när vi jämför detekteringens undersökningskontext, där den detektering som 

sker efter avbaning i stor utsträckning brister vad gäller de metodspecifika redogörelserna. Jag har bedömt 

att den detektering som sker efter avbaning i lägre utsträckning utförs av specialiserad personal, och mer 

sällan hanteras som ett separat undersökningsmoment. 

Jag hävdar att min nulägesanalys ger en god överblick av situationen på den uppdragsarkeologiska 

marknaden i Mälardalen, med hänsyn till eftersläpningen i rapporteringen samt med reservation för 

avvikelser inom enstaka organisationer. En oväntad och extrem avvikelse i materialet var att Stiftelsen 

Kulturmiljövård i princip aldrig använder metalldetektering inom sin verksamhet. Då jag inte kan svara på 

om detta är ett isolerat fenomen menar jag att vi måste ha liknande avvikelser i åtanke vid uppskattning av 

den övergripande situationen i landet. Då det inte förefaller finnas någon enhetlig kravbild och efterfrågan 

av metalldetektering i Länsstyrelsernas förfrågningsunderlag finns en risk att lokala organisationer i delar 

av landet inte har följt med i den metodutveckling som har skett det senaste decenniet. 
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Hur kan förbättringspotentialen uppnås? 

Min bedömning är att undersökaren vid merparten av de ärenden där rapporteringen brister, med väldigt 

små medel hade kunnat åstadkomma förbättringar som drastiskt hade höjt värdet och användbarheten av 

undersökningsresultatet. Detta indikerar att orsaken till bristerna är en fråga om rutiner och 

kunskapsresurser snarare än begränsade tidsresurser. Min uppfattning är att kvaliteten av slutprodukten är 

ett resultat av hela ärendeprocessen. Rapporteringskvaliteten är beroende av fältdokumentationen och 

kvaliteten av det utförda arbetet, som i sin tur är beroende av planeringen av undersökningsplanen. 

Kommunikationen mellan detektoristen och rapportförfattaren, i det fall de är olika personer, är rimligtvis 

en kritisk aspekt för rapporteringens kvalitét. Att detektoristen har genomfört och dokumenterat sin insats 

exemplariskt i fält förlorar sin relevans om denna information inte förmedlas på ett bra sätt i 

rapporteringen. I de allra flesta fall där rapporteringen håller god kvalitet är det tydligt att detektoristen 

själv står för beskrivningen av insatsen. Magnus från Arkeologerna betonade vikten av att den ansvariga 

specialisten tar ansvar för detekteringen från början till slut, från anbud till rapportering, ett koncept som 

förefaller ha fungerat mycket väl i dessa ärenden.  

Jag är av uppfattningen att en metalldetektorspecialist har bättre förutsättningar att kunna genomföra, 

dokumentera och rapportera en metalldetektorundersökning med vetenskapligt god kvalitet, vilket 

förefaller stärkas av mitt analysresultat. Det är samtidigt ett faktum att delar av metalldetekteringen inom 

uppdragsarkeologin inte utförs av specialiserad personal. Som framgår genom mina intervjuer 

förekommer olika uppfattningar om behovet av specialkompetens. Magnus från Arkeologerna betonade 

vikten av att detekteringen utförs av specialiserad personal, medan Ida och Björn från Arkeologikonsult 

menade att vi måste acceptera att metalldetektering i vissa sammanhang utförs av personal utan 

specialkompetens, och påpekade att det inte alltid finns en specialist tillgänglig i fält. Jag menar att detta 

är en grundläggande fråga med stor betydelse för hur metalldetektering ska hanteras inom 

uppdragsarkeologin. Vilken betydelse har specialkompetens vid metalldetektering? Är det rimligt att 

Länsstyrelsen inte ställer krav på förkunskap vid metalldetektering? Är det rimligt att det inte finns en 

specialist tillgänglig i fält, eller är det utförarens ansvar att se till att de har tillgång till relevant 

kompetens? Min studie lämnar dessa frågor obesvarade, men jag menar att det är av stor vikt att detta 

diskuteras vidare av alla berörda parter. 

Utifrån mina samtal med representanter från Arkeologerna och Arkeologikonsult uppfattade jag att båda 

parter var överens om att initiativet för förändring borde komma inifrån organisationerna, att de 

uppdragsarkeologiska aktörerna själva bör ta ansvar för kvaliteten av sina produkter. Jag uppfattade att det 

inom båda dessa organisationer pågår ett aktivt arbete för metodutveckling av metalldetektering. 

Arkeologerna förefaller ha ett stort försprång och en generellt högre ambitionsnivå vad gäller både 

utförandet och rapporteringen av metoden. Arkeologikonsult föreföll emellertid väldigt måna om att 

åstadkomma förbättringar och planerar att utbilda sin personal, som framöver i högre grad kommer att 

sköta den detektering som idag utförs av externa specialister. Båda organisationerna stod sig relativt bra i 

analysresultatet, men båda hade även en handfull rapporter i bottenskiktet där kvalitetskontrollen 

uppenbarligen brustit. Jag delar uppfattningen att det vore bra om organisationerna själva tog ansvar för 

kvaliteten av sina metalldetektorundersökningar, men menar att vi inte kan förvänta oss att alla aktörer tar 

samma föredömliga initiativ till förändring, så länge det inte finns någon kravbild att förhålla sig till. Båda 

aktörerna uppgav de att de gärna hade sett att Länsstyrelsen på ett tydligare sätt förmedlade vad som 

förväntas vid metalldetektering, samt att metoden borde efterfrågas oftare i förfrågningsunderlagen.  

Då Länsstyrelsen har det formella ansvaret för att undersökningen och rapporteringen ska hålla 

vetenskapligt god kvalitet, är en avgörande fråga hur de hanterar den ansvarsrollen. Har Länsstyrelserna 

den relevanta kompetensen, eller tillgång till relevant stöd, för att kunna ställa krav på och bedöma 

kvaliteten av rapporteringen vid metalldetektering? Länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala Län avböjde 
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dessvärre att delta i intervjuer i samband med denna studie, men jag hoppas att denna fråga kommer att 

lyftas inom myndigheterna. Tidigare studier indikerar att det finns problem med uppföljningen på en 

generell nivå, där Länsstyrelsen i praktiken mer eller mindre har delegerat kvalitetskontrollen av 

rapporteringen till utförarna själva, utan att själva ta ställning till kvaliteten i rapporteringen (Kritz 

2010:73ff). Min analys visar att det i viss mån förekommer rapporter med uppenbara och allvarliga brister 

i de allra mest grundläggande redogörelserna för metalldetektering, som med all sannolikhet inte skulle 

accepteras vid traditionella undersökningsmetoder. Länsstyrelsen skulle exempelvis aldrig godkänna ett 

rapportmanus med vaga och svävande beskrivningar likt ”vi drog några sökschakt i delar av området”. 

Denna typ av uppenbara brister av grundläggande natur förefaller vara relativt sällsynt, men att sådana 

rapportmanus har godkänts av Länsstyrelsen antyder att metalldetektering inte granskas på samma sätt 

som andra undersökningsmoment. För en handläggare utan specialkunskap om metalldetektering är det 

emellertid en betydligt svårare uppgift att avgöra om rapporten brister i de mer metodspecifika 

redogörelserna, där de största problemen återfinns. 

Jag menar att det vore orimligt att förvänta sig att de enskilda handläggarna har specialiserad kunskap om 

alla förekommande metoder och tekniker. Hur är detta förenligt med en ansvarsroll där de förväntas 

säkerställa att både undersökningen och rapporteringen håller vetenskapligt god kvalitet? Jag förmodar att 

de i någon mån kan lita på att experter vet vad de gör, att exempelvis DNA-analyser eller en 

georadarundersökning utförs av specialiserad personal med ett systematiskt utförande och ett 

vetenskapligt förhållningssätt. Eftersom metalldetektering bevisligen inte alltid utförs av specialiserad 

personal, och inte alltid genomförs och rapporteras med god kvalitet, är det inte möjligt att göra något 

sådant antagande. Under dessa omständigheter menar jag därför att Länsstyrelsens ansvarsroll kräver att 

de aktivt tar ställning till kvaliteten av metalldetekteringen, i både undersökningsplaner och rapportmanus. 

Min uppfattning är att detta endast kan fungera tillförlitligt om handläggarna kan ta stöd i en generell 

vägledning eller kravbild för metalldetektering. Ur mitt perspektiv vore den bästa lösningen att sådana 

riktlinjer är likartade oavsett i vilket Län ärendet utförs och oavsett vilken handläggare som ansvarar för 

ärendet. Riksantikvarieämbetet förefaller dock inte ha för avsikt att framställa några sådana riktlinjer (se 

Andersson & Olsson 2013:213). Representanterna från Arkeologikonsult instämde i att det vore osannolikt 

att ämbetet skulle ta fram riktlinjer för en specifik metod. Därmed lär Länsstyrelserna stå fortsatt ensamma 

att bedöma kvaliteten av metalldetekteringen utan stöd i någon officiell vägledning.  

Jag föreslår därför att Länsstyrelserna i enlighet med Anders Kritz rekommendationer börjar använda de 

verktyg som står till deras förfogande i form av formella och vetenskapliga krav och anvisningar i 

förfrågningsunderlagen, vilket sedan kan fungera som en slags checklista vid uppföljning och 

kvalitetskontroll (se Kritz 2010:50f). Kritz menar att denna typ av krav är så pass många och generella att 

det knappast är rimligt att ange dem i varje enskilt förfrågningsunderlag och att det vore mer praktiskt att 

Länsstyrelsen redovisar dem i en generell kravspecifikation som de kan hänvisa till i 

förfrågningsunderlagen. Han menar också att denna typ av kravspecifikationer med fördel kan upprättas 

gemensamt av flera Länsstyrelser. Med stöd i sådana riktlinjer menar jag att handläggarna skulle vara 

betydligt bättre rusade att uppfylla sin ansvarsroll.  

Min förhoppning är att denna studie kan bidra till att vitalisera metoddebatten och föra upp 

metalldetekteringen på agendan inom de uppdragsarkeologiska organisationerna och Länsstyrelserna. Jag 

tror att förbättringar i rapporteringen kan vara en viktig pusselbit för att kunna uppskatta omfattningen av 

och göra något åt de metodologiska problemen inom uppdragsarkeologin, där betydande delar av de 

förhistoriska metallföremålen fortfarande slängs bort utan undersökning. Om vi skulle börja ställa krav på 

rapporteringen av metalldetektering menar jag att det också kan leda till en kvalitetshöjning av 

undersökningarna i sig, då behovet av ordentlig planering, systematiskt utförande och ett vetenskapligt 

förhållningssätt blir mer tydligt. 
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7. Sammanfattning 

Denna studie behandlar rapportering av metalldetektering inom uppdragsarkeologin, med syfte att 

undersöka vilken förbättringspotential som finns samt hur den skulle kunna uppnås. Studien består av tre 

delar där jag först definierar vad som utgör god rapportering av metalldetektering samt utifrån detta 

utvecklar ett bedömningssystem som kan mäta rapporteringskvalitet i uppdragsarkeologiska rapporter. 

Därefter genomför jag en kvantitativ analys av rapporter från fyra av de största uppdragsarkeologiska 

organisationerna i Mälardalen. Till sist genomför jag intervjuer med två av de studerade 

uppdragsarkeologiska organisationerna för att söka möjliga förklaringar till analysresultatet. 

Analysresultatet bekräftar att det finns en anmärkningsvärd förbättringspotential i rapportmaterialet och 

kastar ljus över vilka delar av redogörelserna som återkommande uppvisar brister. Analysresultatet 

antyder att brister i rapporteringen är vanligast förekommande för information som är specifik för 

metalldetektering, exempelvis redogörelser för selektering bland metallindikationer samt undersökningens 

förutsättningar. Analysresultatet antyder också att det är dessa metodspecifika aspekter av rapporteringen 

som skiljer mest beroende på om metalldetekteringen är utförd av specialiserad personal eller inte. 

Resultatet visar också att det i viss mån även förekommer uppenbara och allvarliga brister i de allra mest 

grundläggande redogörelserna för metalldetektering, som med all sannolikhet inte skulle accepteras vid 

traditionella undersökningsmetoder. 

Analysen visar exempelvis att vi i 86 % av rapporterna får veta vilka ytor som berördes av 

metalldetektering, men endast i 64 % av fallen kan göra en någorlunda god uppskattning av hur och i 

vilken grad den specificerade ytan undersöktes. Endast vid en fjärdedel av undersökningarna får vi veta 

vilka metallindikationer som bedömdes vara relevanta att kontrollera och endast vid 14 % av 

undersökningarna förekom en fullgod redogörelse för de förutsättningar som jag har bedömt kan ha en 

avgörande betydelse för undersökningsresultatet.  

Detektoristen som utförde arbetet eller dennes erfarenhet beskrivs i 41 % av rapporterna, vilket tyder på en 

relativt utbredd uppfattning om att förkunskap har en betydelse vid metalldetektering. Detta följdes upp i 

samband med intervjuerna, där det visade sig finnas stora skillnader i uppfattningen om behovet av 

specialkompetens mellan representanterna från Arkeologikonsult och Arkeologerna. Utifrån intervjuerna 

framgår att båda parter gärna hade sett att Länsstyrelsen på ett tydligare sätt förmedlade vad som förväntas 

vid metalldetektering, samt att metoden borde efterfrågas oftare i förfrågningsunderlagen. Båda parter 

betonade dock att de uppdragsarkeologiska aktörerna själva bör ta ansvar för kvaliteten av sitt arbete. 

Då Länsstyrelsen har det formella ansvaret för att undersökningen och rapporteringen ska hålla 

vetenskapligt god kvalitet är en avgörande fråga hur de hanterar den ansvarsrollen. Har Länsstyrelserna 

den relevanta kompetensen, eller tillgång till relevant stöd, för att kunna ställa krav på och bedöma 

kvaliteten av rapporteringen vid metalldetektering? Tidigare studier indikerar att Länsstyrelsen i praktiken 

mer eller mindre har delegerat kvalitetskontrollen av rapporteringen till utförarna själva. Jag argumenterar 

för att Länsstyrelsens ansvarsroll kräver att de aktivt tar ställning till kvaliteten av metalldetekteringen, i 

både undersökningsplaner och rapportmanus. 

Jag menar att de enskilda handläggarna på Länsstyrelserna inte kan förväntas ha specialiserad kunskap om 

alla förekommande metoder och tekniker. Därför argumenterar jag för att kvalitetskontrollen endast kan 

fungera tillförlitligt om handläggarna kan ta stöd i en generell vägledning eller kravbild för 

metalldetektering. Jag föreslår att Länsstyrelserna gemensamt tar fram kravspecifikationer för 

metalldetektering som kan fungera som en slags checklista vid uppföljning och kvalitetskontroll.  
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1. Analysresultat i tabellformat 

Kolumnerna 2-5 visar betygssättning enligt den tregradiga skalan (0 = Inte alls, 1 = Delvis, 2 = Helt). 

Kolumnerna 7-13 redovisar förekomsten av komponenterna (0 = Nej, 1 = Ja). 
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AK_2012.2310  1 0 1 0 25% 1 0 0 0 0 0 0 

Accepterade delvis opreciserad yta. Då insatsen har en betydande omfattning hade det varit rimligt med en närmare beskrivning av 
ambitionsnivå och tillvägagångssätt. Bortsåg från detektoristens namn i bildundertext. 

AK_2013.2408 2 0 1 1 50% 1 0 1 0 0 0 0 

Då ytans tillgänglighet var begränsad hade uppgift om tidsinsats på ett avgörande sätt förbättrat möjligheten att uppskatta insatsen omfattning 

AK_2013.2661  2 2 1 2 88% 1 0 1 1 1 0 1 

Då det rör sig om en relativt stor insats hade ambitionsnivån och eventuellt det systematiska utförandet varit rimligt att beskriva. Utfördes en 
komplett yttäckande detektering? Trots noterade brister i delar av redogörelsen tilldelas 2 metodpoäng, efter en bedömning av helheten. 
Uppgift om arbetstid hade dock på ett avgörande sätt förbättrat möjligheten att uppskatta insatsens ambitionsnivå/omfattning 

AK_2013.2682 2 2 1 1 75% 1 0 1 0 0 0 0 

Ambitionsnivån framgår relativt väl genom metodkapitlet, men uppgift om tidsinsats hade på ett avgörande sätt förbättrat möjligheten att 
upsskatta insatsens omfattning. 

AK_2013.2760  2 0 2 1 63% 1 0 1 1 0 0 0 

Med anledning av den ringa och avbrutna insatsen godtas avsaknaden av beskrivet tillvägagångssätt och ambitionsnivå. 

AK_2014.2486 2 0 2 0 50% 1 0 0 0 0 0 0 

Bristfällig beskrivning av metod och ambitionsnivå godtas med tanke på ärendets ringa omfattning 

AK_2014.2793 1 0 0 0 13% 0 0 0 0 0 0 0 

Opreciserad yta "kring höjden". Det hade varit rimligt med ytterligare precisering av tillvägagångssätt och ambitionsnivå. 

AK_2014.2830  1 0 1 0 25% 1 0 0 0 0 0 0 

Bristfällig beskrivning av tillvägagångssätt och ambitionsnivå. "flera stråk". Uppgift om tidsinsats hade på ett avgörande sätt förbättrat 
möjligheten att uppskatta insatsens omfattning. 

AK_2015.2829  2 1 2 1 75% 1 1 1 1 0 0 1 

Redogörelserna för detektormodell och selektering omfattar endast de delar av detekteringen som utfördes av externa konsulter. Därav endast 
1 poäng för selektering och förutsättningar. 

AK_2015.2837 2 2 2 2 100% 1 1 1 1 0 0 1 

  

AK_2015.2867 2 2 2 2 100% 1 1 1 1 0 0 1 

  

AK_2015.2915 2 0 2 0 50% 1 0 0 0 0 0 0 

Tämligen ringa insats, kräver inte näramre beskrivning av tillvägagångssätt eller ambitionsnivå 

KM_2013_25 2 0 2 1 63% 1 0 0 0 0 0 1 

Närmare beskrivning av tillvägagångssätt och ambitionsnivå bedömdes ej nödvändig med anledning av ärendets ringa omfattning. Framgår inte 
att detekteringen utfördes av amatörarkeologer. 

KM_2014_42 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 

Obefintlig beskrivning av utförd detektering. Framgår endast genom fyndtabellen 
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KM_2014_46 1 0 0 0 13% 0 0 0 0 0 0 0 

Närmare precisering av tillvägagångssätt och ambitionsnivå hade varit rimligt med tanke på den relativt stora ytan 

SAU_2013_17 1 2 0 1 50% 0 0 0 0 0 1 1 

Opreciserad yta. En närmare beskrivning av detekteringens ambitionsnivå hade varit rimlig 

SAU_2013_4 1 0 1 1 38% 1 0 0 0 0 0 1 

Delvis oklar ambitionsnivå (vid detekteringen av matjorden vid Rasbo 635). Då det röde sig om stora ytor hade en närmare beskrivning av 
tillvägagånssätt och ambitionsnivå varit lämpligt 

SAU_2013_5 2 0 1 1 50% 1 0 0 0 1 0 1 

Ambitionsnivån för den inledande "översiktliga" detekteringen av L2 är oklar. Sammantagen bedömning av rapporten som helhet ger dock trots 
detta 2 metodpoäng. Uppgift om tidsinsats för den inledande avsökningen hade på ett avgörande sätt påverkat möjligheten att uppskatta 
omfattningen av insatsen, därav endast 1 omfattningspoäng. 

SAU_2013_6 1 0 1 1 38% 1 0 0 0 0 0 1 

Accepterade delvis opreciserad yta. "området runt…", "delar av påträffade lager", "kulturlager söktes av översiktligt". Förefaller vara en 
osystematiskt genomförd detektering. Under förutsättningarna hade det varit rimligt att ytterligare precisera ambitionsnivån/omfattningen, 
därav endast 1 metodpoäng, och 1 omfattningspoäng 

SAU_2013_9 1 0 1 0 25% 1 0 0 0 0 0 0 

Opreciserad beskrivning av ambitionsnivå. Trots den relativt ringa insatsen har jag bedömt att det hade varit rimligt med en mer precis 
beskrivning. Oklart om det avser en komplett genomgång av matjorden i de berörda schakten. Därav endast 1 metodpoäng. Då ambitionsnivån 
inte framgår på annat vis hade uppgift om arbetstid på ett avgörande sätt påverkat möjligheten till en uppskattning av insatsens omfattning. 

SAU_2014_1  2 0 2 0 50% 1 0 0 0 0 0 0 

Då ambitionsnivån framgår relativt väl anses uppgift om tidsinsats överflödigt. 

SAU_2014_10 2 0 2 1 63% 1 0 0 0 0 1 1 

Då ambitionsnivån framgår relativt väl godtas avsaknad av uppgift om tidsinsats.  

SAU_2014_11  1 0 1 1 38% 1 0 0 0 0 0 1 

Bristande beskrivning av den inledande detekteringen av ytskiktet "Inledningsvis söktes undersökningsområdet av med metalldetektor". Med 
tanke på den relativt stora ytan hade det varit rimligt att ytterligare precisera tillvägagångssätt och ambitionsnivå. Uppgift om tidsinsats hade på 
ett avgörande sätt förbättrat möjligheten att bedöma insatsens omfattning. Då ambitionsnivån inte var möjlig att uppskatta utdelades 1 
metodpoäng. Beskrivning av övriga delar av insatsen dock ok.  

SAU_2014_2 1 0 0 1 25% 0 0 0 0 0 0 1 

Ej avgränsad undersökningsyta. Oklar ambitionsnivå. Trots att det förefaller vara en relativt ringa insats har jag bedömt att det hade varit rimligt 
med en närmare precisering av insatsen. 

SAU_2014_22 1 0 1 0 25% 1 0 0 0 0 0 0 

Oklar ambitionsnivå. "Alla schakt och anläggningar genomsöktes med metalldetektor". Avsöktes endast botten av schakten eller genomfördes 
en komplett inventering av matjorden genom en skiktvis detektering? Då ambitionsnivån inte framgår hade uppgift om tidsinsats på ett 
avgörande sätt förbättrat möjligheten att uppskatta insatsens omfattning. Trots den relativt ringa omfattningen har jag bedömt att det hade 
varit rimligt med en mer precis beskrivning. 

SAU_2014_28 2 2 1 2 88% 1 0 1 1 1 0 1 

Trots delvis oprecis och svårbedömt tillvägagångssät och ambitionsnivå tilldelas 2 metodpoäng efter en bedömning av rapporten som helhet. 
Delvis ambitiös redogörelse. Uppgift om tidsinsats hade på ett avgörande sätt förbättrat möjligheten att bedöma insatsernas omfattning. 

SAU_2014_4 2 0 1 1 50% 1 0 1 0 0 0 1 

Ambitionsnivån framgår relativt väl för vissa delar av insatsen. För andra delar är ambitionsnivån svår att bedöma, i synnherhet vid 
detekteringen av ytskikt där uppgift om tidsinsats på ett avgörande sätt hade förbättrat möjligheten att uppskatta insatsens omfattning. Därav 
endast 1 omfattningspoäng. 

SAU_2015_11 2 0 1 1 50% 1 0 0 0 0 0 1 

Delvis opreciserad yta. "Anläggningstäta ytor". Därav 1 omfattningspoäng. Då insatsen förefaller vara av ringa omfattning godtas delvis oprecis 
beskrivning av tillvägagångssät och ambitionsnivå. 
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SAU_2015_3 2 0 1 0 38% 1 0 0 0 0 0 0 

Delvis opreciserad yta. "Valda lageravsnitt". Därav utdelades endast 1 omfattningspoäng. Avsaknaden av uppgift om tidsinsats godtas med tanke 
på undersökningens natur och ringa omfattning. 

UV_2013_100 2 0 1 1 50% 1 0 0 0 1 0 0 

Svårbedömd rapport. Ospecificerade urval och avnitt detekterades. Jag väljer att godta detta som en fullgod beskrivning av metod, då det 
osystematiska tillvägagångssättet öppet redovisas. De gör inga anspråk på att ha utfört en systematiskt utförd eller yttäckande detektering. 
Uppgift om tidsinsats hade dock på ett avgörande sätt förbättrat möjligheten att uppskatta insatsens omfattning. 

UV_2013_21 2 0 2 0 50% 1 0 0 0 0 0 0 

Undersökningsområdet godtas som rumslig avgränsning med tanke på den tämligen ringa ytan. Ingen närmare redogörelse för tillvägagångssät 
eller ambitionsnivå bedömdes nödvändig. 

UV_2013_22 2 0 2 1 63% 1 0 0 1 0 0 0 

Med tanke på undersökningens natur och ringa omfattning godtas avsaknaden av uppgift om tidsinsats 

UV_2013_86 2 0 1 0 38% 1 0 0 0 0 0 0 

Ovanligt god metodreflektion, men delvis oklar ambitionsnivå gav 2 metodpoäng efter en samlad bedömning av rapporten som helhet. Uppgift 
om tidsinsats hade på ett avgörande sätt förbättrat möjligheten att uppskatta insatsens omfattning. 

UV_2014_125  2 2 2 1 88% 1 1 0 1 1 0 0 

  

UV_2014_142 1 0 0 0 13% 0 0 0 0 0 0 0 

Oklar ambitionsnivå samt rumslig avgränsning. Detektering både före och efter avbaning? Komplett inventering av matjorden genom skiktvis 
detektering? Avsöktes enbart schakt eller även omgivande ytor? Då ambitionsnivån inte framgår tydligt hade uppgift om tidsinsats på ett 
avgörande sätt förbrättrat möjligheten att uppskatta insatsens omfattning. 

UV_2014_26 2 2 2 2 100% 1 0 1 1 1 0 1 

Ambitionsnivån framgår tydligt, uppgift om tidsinsats inte nödvändig för att uppskatta omfattningen av insatsen. 

UV_2014_53 2 2 2 1 88% 1 1 1 0 0 0 0 

Bortsåg från detektoristens namn i bildundertext. 

UV_2014_71 2 0 2 1 63% 1 0 1 0 0 0 0 

Ringa insats (dumphög). Närmare beskrivning av tillvägagångssätt och ambitionsnivå bedömdes ej nödvändigt.  

UV_2014_95 2 2 2 2 100% 1 0 1 1 1 1 0 

Ambitionsnivån framgår tydligt, uppgift om tidsinsats inte nödvändig för att uppskatta omfattningen av insatsen.  

UV_2014_Lejsta 1 0 2 0 38% 1 0 0 0 0 0 0 

Utebliven beskrivning av tillvägagångssät och ambitionsnivå godtogs med tanke på den tämligen ringa omfattningen, vilket gav 1 metodpoäng. 
Undersökningsytan godtogs som rumslig avgränsning. 

UV_2015_25 1 0 2 0 38% 1 0 0 0 0 0 0 

Utebliven beskrivning av tillvägagångssät och ambitionsnivå godtogs med tanke på den tämligen ringa omfattningen, vilket gav 1 metodpoäng. 
Undersökningsytan godtogs som rumslig avgränsning. 

UV_2015_27 1 0 1 0 25% 1 0 0 0 0 0 0 

Accepterade delvis opreciserad yta. "område kring smedjan". Oklar ambitionsnivå. Komplett inventering av matjorden genom skiktvis 
detektering? Då det rör sig om en insats av betydande omfattning hade en närmare beskrivning varit rimlig. Uppgift om arbetstid hade på ett 
avgörande sätt förbättrat möjligheten att uppskatta insatsens omfattning.  

UV_2015_42 2 0 1 0 38% 1 0 0 0 0 0 0 

Då ambitionsnivån framgår relativt väl anses uppgift om tidsinsats överflödigt.  

UV_2015_70 2 0 2 1 63% 1 0 0 0 0 0 1 

Då det rör sig om en relativt ringa insats och ambitionsnivån framgår relativt väl godtas avsaknaden av tidsinsats. Då undersökningen utfördes av 
en enskild arkeolog betraktades detektoristen vara indirekt namngiven.  
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2. Referat av intervju med 

Arkeologikonsult 

Deltagare: Olle Södergren, Ida Söderström och Björn Hjulström.  

Referatet godkändes den 18/12 2015. 

Intervjun med Arkeologikonsult tog ca 60 minuter och genomfördes på Arkeologikonsults kontor i 

Upplands Väsby, den 1/12 2015. Jag fick träffa Ida Söderström och Björn Hjulström, som sköter 

merparten av den metalldetektering inom verksamheten som inte utförs av externa konsulter. 

Metalldetekteringen kan enligt deras synsätt delas in i två huvudsakliga kategorier: Detektering som sker 

inför undersökningar vid utredningar och förundersökningar, där det vanligen handlar om detektering i 

sökstråk, samt vad de kallar kontinuerlig detektering vid undersökningar, där detektorn används löpande 

under arbetet som ett av många andra arbetsredskap. De uppskattade att ca 90 % av detekteringen inom 

verksamheten utgörs av kontinuerlig detektering. Detektering i samband med utredningar och 

förundersökningar utförs i huvudsak när det efterfrågas av Länsstyrelsen i förfrågningsunderlaget. 

Arkeologikonsult har erfarit att efterfrågan av metalldetektering har gått i vågor, och att intresset har varit 

lågt en period, men att det just nu förefaller finnas en uppåtgående trend där det återigen efterfrågas lite 

oftare. De påpekade att intresset för metalldetektering varierar beroende på vilken Länsstyrelse som är 

uppdragsgivare. I de fall där metalldetektering inte efterfrågas av Länsstyrelsen i förfrågningsunderlaget 

menade de att det visserligen skulle vara möjligt att lägga till metalldetektering i undersökningsplanen, 

men inte i några större mängder. Även om man kan tycka att det är en kostnadseffektiv metod så kostar 

det pengar, och det hade sannolikt resulterat i att anbudet hade blivit dyrast, och att de därmed inte haft 

någon chans att vinna uppdraget, menade de. De uppgav att de gärna hade sett riktlinjer för i vilka 

sammanhang och i vilken utsträckning detektering bör ske inom uppdragsarkeologin.  

Vid diskussion kring behovet av specialkompetens vid metalldetektering ansåg de att det endast är 

nödvändigt vid detektering av matjord, en hållning jag uppfattade i huvudsak var grundad i det faktum att 

det förekommer mer recent nedskräpning i matjorden. Kontinuerlig detektering där alla metallindikationer 

ska kontrolleras menade de att vem som helst skulle kunna genomföra efter en grundläggande genomgång 

av arbetsredskapet. De ansåg att en erfaren detektorförare förmodligen hade utfört arbetet snabbare, men 

att resultatet i princip hade blivit detsamma och påpekade att det inte alltid finns en specialist tillgänglig i 

fält. De menade att vi måste godkänna att de flesta klarar av vissa typer av detektering efter en 

grundläggande instruktion, annars hamnar vi i en situation där allt ska bedömas, och det skulle vara svårt 

att förhålla sig till personliga omdömen. De påpekade att folk är olika bra på allt som ingår i arkeologiskt 

fältarbete och ställde sig tvekande till att metalldetektering skulle vara ett specialfall, undantaget 

detektering av matjord. De ansåg att arkeologisk grävning, där vissa missar mer än andra, generellt ställer 

högre krav på erfarenhet och kunskap än metalldetektering.  

På frågan varför Arkeologikonsult har valt att anlita specialiserade externa konsulter för att utföra 

metalldetektering uppgav de att detta till stor del beror på vad för slags projekt det rör sig om, och vad 

som står i undersökningsplanen. Att de vid planeringen av projekt resonerar kring huruvida de har tid att 

låta en av Arkeologikonsults arkeologer ägna tid åt metalldetektering, eller om det skulle bli för 

tidspressat. De återkopplade också till det upplevda behovet av specialkompetens vid detektering av 

matjord. Vid förfrågan uppgav de att de nyligen har diskuterat att åka på metalldetektorutbildningar i 

Danmark men menade att det också skulle kunna vara relevant att ta in en extern expert till kontoret för att 

utbilda arbetsgruppen.  
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Därefter diskuterades synen på behovet av rapportering vid metalldetektering, där de valde att inleda med 

att medge att deras dokumentation av den kontinuerliga detekteringen ibland brister, i den mån att 

detekteringen inte alltid nämns i det fall den inte har gett något resultat. De uppgav att Arkeologikonsult 

redogör för metoderna på en övergripande nivå i metodkapitlet, men att det däremot vanligen inte framgår 

hur de har undersökt varje specifik anläggning. De föreslog att en lösning på detta problem skulle kunna 

vara att ha en kryssruta i anläggningstabellen, eventuellt tillsammans med någon kommentar. Jag undrade 

huruvida metalldetektering bör omfattas av samma förväntningar jämfört med andra metoder, och vilken 

nivå av transparens som är rimlig att ha i rapporteringen. De menade att det definitivt är viktigt med 

transparens i rapporteringen. Vad gäller detekteringen av matjord uppgav de att avståndet mellan 

sökstråken vanligen noteras. De resonerade sinsemellan huruvida de kanske borde mäta in sökstråken, 

varpå jag redogjorde för den danska innovationen kring sökspår och visade upp ett exempel (se avsnittet 

Sökspår: förslag till ny dokumentationsmetod). Efter att ha tagit del av exemplet utbrast de ”Så gör vi i 

fortsättningen!”.  

Vad gäller den kontinuerliga detekteringen vid undersökningar medgav de att rapporteringen visserligen 

inte är speciellt transparent, men påpekade att den inte är mindre transparent än övriga delar av 

undersökningen, och att det är mycket som utförs under en undersökning som inte rapporteras i detalj. De 

ansåg att det generellt kan vara väldigt svårt att avgöra utifrån rapporter hur väl arbetet verkligen är utfört, 

att det märks först i det fall man utför en slutundersökning på samma plats. De menade att grävmetodiken 

i sig är väldigt personlig, och att olika personer ser olika saker, samtidigt som man inte kan förväntas 

redogöra för alla arkeologers personliga erfarenheter. Vidare finns en tidsaspekt där man inte alltid hinner 

skriva exakt hur man har grävt, varken i fält eller i samband med rapportarbetet. Att det ser ut så här på en 

generell nivå menade de däremot inte betyder att metalldetektering bör hanteras på samma sätt, då det 

finns möjligheter att göra metalldetekteringen mer transparent på ett enkelt sätt, vilket är svårare vad gäller 

själva grävningen.  

Vid redovisning av de preliminära analysresultaten var det i huvudsak skillnaden i genomsnittligt betyg 

med/utan extern konsult som genererade en diskussion. De trodde inte att detektorförarens 

specialkompetens spelade en avgörande roll, utan att skillnaden i analysresultatet i huvudsak berodde på 

vilken typ av undersökning det rörde sig om. De resonerade kring att det kan vara lättare att rapportera den 

typen av detektering som utfördes av konsulter, jämfört med den kontinuerliga detekteringen efter 

avbaning. De menade att i det fall en konsult hade varit med på en undersökning och bara detekterat på 

anläggningsnivå hade det sett likadant ut, och påpekade att de vid flera tillfällen haft erfarna detektorister 

med vid undersökningarna.  

Samtalet avslutades i en diskussion kring vilken förbättringspotential som finns, både inom 

Arkeologikonsults verksamhet och på en generell nivå inom branschen, samt hur den skulle kunna uppnås. 

De menade att en öppen diskussion kring metalldetektering, inte bara inom utan också mellan firmor 

skulle kunna vara ett sätt att höja kvaliteten. De ansåg att deras kontinuerliga detektering efter avbaning 

inte kan bli så mycket bättre kvalitetsmässigt vad gäller själva utförandet, men att det däremot finns en 

förbättringspotential vad gäller dokumentation och rapportering. De var av uppfattningen att 

dokumentationsgraden vid den yttäckande detekteringen är tillräcklig. De ansåg att det i grunden är 

utföraren som bör ta ansvar för att sin rapportering håller god kvalitet. De hade inte tackat nej till 

riktlinjer, men menade att det vore osannolikt att Raä skulle ställa krav på specifika metoder och tekniker, 

då det skulle innebära att alla metoder och tekniker skulle behöva specificeras. Istället föreslog de att 

generella riktlinjer om transparens i rapporteringen skulle kunna vara ett bättre alternativ. De hade gärna 

sett en tydligare kravbild på rapporteringen från Länsstyrelsen, ju tydligare desto bättre.  
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Författarens kommentar angående intervjun med Arkeologikonsult: 

Intervjun med Arkeologikonsult genomfördes i ett tidigt skede av arbetet. Då undersökningskontexten för 

de studerade ärendena inte framgick utifrån mitt preliminära analysresultat, samt då jag vid tidpunkten för 

intervjun inte var tillräckligt insatt i materialet, kom samtalet att utgå ifrån uppfattningen skillnaderna i 

analysresultatet med/utan konsult i huvudsak speglade skillnader i undersökningskontext. Att merparten 

av den detektering som utfördes av Arkeologikonsults egen personal förmodades handla om kontinuerlig 

detektering efter avbaning, medan detekteringen utförd av externa konsulter i huvudsak omfattade 

avsökning av matjord genom sökstråk. Detta har i efterhand visat sig vara ett delvis felaktigt antagande, då 

tre fjärdedelar av de ärenden där Arkeologikonsult detekterat själva, helt eller delvis berör detektering som 

är jämförbar med de ärenden där detekteringen utförts av externa konsulter, vilket avser detektering av 

större sammanhängande ytor i vad som kan betraktas som separata undersökningsmoment.  



 

8 

 

3. Referat av intervju med 

Arkeologerna 

Deltagare: Olle Södergren, Magnus Lindberg. 

Referatet godkändes den 21/12 2015. 

Intervjun genomfördes under ca 90 minuter på kulturhuset i Stockholm den 16/12 2015. Vid 

introduktionen till studien noterade Magnus att omfånget av mitt material missar några av de större 

ärenden som utförts under de senaste åren med anledning av eftersläpningen i rapporteringen. Bland annat 

genomfördes de stora undersökningarna i gamla Uppsala under 2012-2013, vars rapporter ännu inte är 

publicerade, och där omfattande detektering utfördes som sysselsatte metalldetektorspecialisterna inom 

organisationen under större delar av säsongerna. Först när situationen inom det stora projektet tillät har 

specialisterna haft möjlighet att åka ut på andra ärenden. Magnus är tillsammans med Maria Lingström 

Arkeologernas metalldetektorspecialister inom verksamheten i Mälardalen, och är delaktiga redan från 

anbudsstadiet vid planering av detekteringen inom flera av ärendena. En tredje specialist är under 

upplärning och kommer att kunna ta egna mindre ärenden framöver. Vid behov kan de också ta in 

metalldetektorspecialister från organisationens kontor i Lund. 

Vid förfrågan kring vilken roll metalldetektering har i Arkeologernas verksamhet och i vilka sammanhang 

detektering utförs uppgav Magnus att de oftast försöker täcka in så stora ytor som möjligt med hänsyn till 

ärendets natur och omfattning. Vid slutundersökningar utförs yttäckande detektering innan avbaning, och 

sedan skiktvis i samband med schaktning. Vid utredningar och förundersökningar finns det mer sällan en 

specifik efterfrågan av metalldetektering från Länsstyrelsen, vilket han betonade inte hindrar 

Arkeologerna att detektera så mycket som möjligt både före, efter och i samband med avbaning, då det 

innebär en sådan fördel för möjligheten att hitta daterbart källmaterial. Detektering sker dock inte vid alla 

ärenden, och vid mindre ärenden är det inte alltid möjligt att göra en heltäckande detektering. 

Detekteringen kan också behöva anpassas efter vilken plats ärendet berör, och undersökningsytans 

tillgänglighet. 

När jag undrade huruvida detektering i de ärenden där det inte efterfrågas innebär att anbudet landar på en 

högre prisnivå, menade Magnus att det inte har någon avgörande skillnad, och betonade att de kan hålla en 

snabb avbaningstakt även vid skiktvis detektering. Han ställde sig frågande till varför man skulle göra 

avkall på detektering när det ändå går att upprätthålla avbaningstakten. Han betonade dock att detta 

förutsätter att specialiserad personal utför detekteringen, då denna nivå av effektivitet aldrig skulle vara 

möjligt att uppnå med en ovan detektorförare. Magnus menade att det är högst relevant att detekteringen 

utförs av kunnig personal som är medveten om vad den gör. Grävningar där detekteringen utförs 

sporadiskt av personer utan specialkompetens framstår mer som en skattjakt än en metod, där alla 

detekterar när de själva känner för det. Om detektering sker först när det redan är avbanat och klart och 

endast över anläggningar, tappar man matjordens och impedimentmarkens fyndmaterial. Magnus 

berättade att vissa har uppfattningen att metalldetektering bara handlar om att svinga maskinen och att den 

gör jobbet åt dig. Han betonade att det krävs mycket mer än så om arbetet ska utföras på ett bra och 

effektivt sätt. Man behöver lära sig att lyssna av signalerna och ställa in utrustningen efter 

förutsättningarna. Personer som är ovana med en detektor riskerar att ställa in detektorn med inställningar 

som selekterar bort järnsignaler. Den enda möjligheten att bli bra på detektering är att detektera, det går 

inte att läsa sig till den erfarenheten. Behovet av specialkompetens, menade han, är extra tydligt i samband 

med avbaning där en viss avbaningstakt behöver upprätthållas, man kan inte låta grävmaskinen stå och 
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vänta. Om någon i arbetsgruppen vill testa och lära sig mer om metalldetektering får den givetvis göra det 

i mån av tid, men det är alltid någon av oss specialister som är ansvarig för helheten, betonade han. 

För att resultatet ska få något kunskapsvärde och kunna anses vara metodiskt utfört krävs att detekteringen 

är yttäckande, och inte används sporadiskt. Om detekteringen är yttäckande får vi en spridningsbild med 

möjligheten att tolka fyndkoncentrationer. Vidare ville Magnus problematisera bilden av att det skulle 

ställa mindre krav på detektorföraren om detekteringen sker efter avbaning. Han var av uppfattningen att 

även metalldetektering efter avbaning kräver specialistkompetens. Han påpekade att det inte alltid handlar 

om en liten anläggning här och där, utan stora kulturlager, äldre markhorisonter och golvlager etc. samt att 

det ofta förekommer skörbränd sten och andra störningar som försvårar arbetet. I stadsnära miljöer är det 

vanligt med störningar från elkablar som ligger nedgrävda lite varstans. Detektering av stadslager är ofta 

kompext med en hel del metaller och ibland ganska tunna lager. Det ställer höga krav på detektorföraren 

att kunna ta tillvara metallen utan att gräva igenom lager, och det är ofta svårt att utskilja signalerna. 

När jag undrade huruvida han anser att Arkeologerna detekterar i tillräcklig grad svarade Magnus att han 

tycker att de med fördel kunde detektera ännu mer, men påpekade samtidigt att han förmodligen är lite 

jävig i sin roll. Han menade dock att det vore bra om Länsstyrelsen specifikt efterfrågade 

metalldetektering i fler förfrågningsunderlag, gärna redan från utredningsstadiet, då metalldetektering är 

en viktig och dessutom en billig metod för att kunna få grepp om en plats. Magnus anser att 

metalldetekteringen borde betraktas som en naturlig del av arkeologin. Vid diskussion kring varför 

efterfrågan av metalldetektering förefaller skilja sig beroende på län föreslog Magnus att det kanske skulle 

kunna bero på vilka tidigare erfarenheter de har i länet. Om detektering utförs systematiskt ger det ofta ett 

intressant resultat, vilket i sig kan skapa mer efterfrågan. Men däremot om detekteringen inte utförs 

metodiskt risken stor att resultatet inte ger så mycket, vilket kanske kan få motsatt effekt på efterfrågan. 

När jag frågade huruvida rapporteringen av metalldetektering bör omfattas av samma krav och 

förväntningar som andra metoder instämde Magnus. Han underströk att man alltid behöver redogöra för 

hur man har detekterat så att resultatet går att jämföra med andra platser, vilket gäller oavsett om 

detekteringen har skett på ytan eller skiktvis. Man bör också nämna vilken utrustning man använder och 

redogöra för eventuell selektering. Vid detektering av schakt kan man lägga till kommentarer i 

schaktbeskrivningarna. Områden där man gjort en heltäckande detektering kan mätas in, och om vi väljer 

att inte detektera något område måste vi alltid förklara varför. Vid förfrågan kring hur de hanterar 

dokumentation av separerade sökstråk ansåg Magnus att när man väl detekterar ska det vara heltäckande, 

och inte finnas luckor. Magnus uppgav att det händer att han påträffar mycket metall på platser där 

förundersökningen trots uppgift om detektering, inte resulterat i några metallfynd. Då kan man fråga sig 

hur metalldetektorn användes, vilket inte alltid framgår. Vidare finns fall där de haft ett fantastiskt resultat 

under förundersökningen, där sedan slutundersökningen ger en helt annan bild, vilket förmodligen innebär 

att undersökaren inte har detekterat ordentligt. Det räcker inte att säga att man har använt en detektor i fält, 

man behöver precisera hur man har gjort för att resultatet ska bli komparativt och därmed användbart. 

När jag redogjorde för den danska innovationen ”sökspår” menade Magnus att det generellt är jättebra att 

kunna se exakt hur man har gått, speciellt om det är stora områden och med många detektorister. Han 

betonade dock att det är ett bland många sätt att redovisa metoden, och att huvudsaken är att det framgår 

hur man har genomfört detekteringen. Den danska metoden är sannolikt mycket bra i områden som inte 

ska avbanas på en gång, menade han. Det innebär att man kan återkomma längre fram och samtidigt veta 

hur man gått vid det senaste tillfället. Många gånger räcker med inmätningar och att man med ord 

beskriver hur man har detekterat på en plats. Vissa undersökningsområden är väldigt små, där man utan 

problem kan täcka ytan i två riktningar. På större undersökningsytor kan det vara svårare att hålla koll på 

var man har varit, och det är lätt att tappa bort sig om åkern inte är harvad och därmed lämnar fotspår. I de 

fallen kan man staka ut områden och detektera i boxar för att säkerställa att man täcker all yta, men 
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sökspår skulle också kunna vara ett alternativ. Magnus beskrev en av sommarens undersökningar där de 

var fem detektorförare som bearbetade stora arealer. Där satte de upp stagkäppar och detekterade box för 

box, och mätte in ytorna de hade avsökt varje dag. 

Vid redovisning av analysresultatet för Arkeologerna diskuterades bland annat varför det framgår så sällan 

framgår vem som har utfört detekteringen i Arkeologernas rapporter, trots att de betonar vikten av 

specialkompetens. Magnus menade att det framgår i de rapporter som skrivs sedan en tid tillbaka och 

hänvisar till eftersläpningen i rapporteringen. Han beskrev att han och Maria under de senaste åren har 

vidareutvecklat metoden väldigt mycket, tillsammans med övriga kollegor på kontoret. De har både 

undersökt hur de kan utföra detekteringen på ett bättre sätt och hur metod och resultat kan göras mer 

åskådligt för läsaren. Han har jobbat där från och till sedan 2010, och påpekar att han inte var med i 

rapportstadiet de första åren. Han betonade vikten av att metalldetektorspecialisten skriver det kapitel som 

handlar om metalldetektering, vilket borde vara lika självklart som att exempelvis en keramikexpert 

skriver kapitlet om keramik, självfallet i samråd med projektledare och rapportansvarig. Så försöker vi 

jobba hos oss, vilket kommer bli än mer uppenbart de kommande åren, menade han. Vidare uppgav han 

att det finns god kompetens även på en del andra kontor inom organisationen, och att de strävar efter 

samarbeten, kompetensutveckling och utbyter personal för att kompetensen ska spridas vidare. Han 

betonar dock att det självklart finns utrymme för förbättringar. 

Vid förfrågan kring hur rapporteringskvaliteten skulle kunna höjas generellt i branschen ansåg Magnus att 

det inte är hans roll att sätta pekpinnar på hur andra arbetar, men menade samtidigt att det vore bra med en 

högre enhetlighet. Han betonade att det givetvis är bra att ha tillgång till rapporter som är utgör ett bra 

underlag vid planering och kostnadsberäkningar av olika typer av undersökningar. Om resultatet från 

förundersökningen i exempelvis en åkermark visar ett antal härdar, stolphål och kulturlager, men ingen 

metall, är det troligt att detta beror på metoden, då metall av både yngre och äldre karaktär ofta påträffas i 

stora mängder, menade han. Magnus säger att en utebliven eller dåligt utförd metalldetektering resulterar i 

att det blir mycket svårare att planera för konserveringskostnader och fyndhantering, då de istället behöver 

vända sig till andra liknande lokaler för att kunna göra en uppskattning. Om förundersökningen hade 

genomförts och rapporterats på ett bra sätt hade det såklart underlättat vår planering. Eftersom 

metalldetektering inte alltid efterfrågas av Länsstyrelsen kan man dock inte säga att de utförare som inte 

använder sig av metoden gör fel, eftersom de följer den kravspecifikation som lagts fram. När jag undrade 

huruvida han önskar tydligare signaler från Länsstyrelsen kring vad som förväntas av rapporteringen vid 

metalldetektering angav han att han tycker det vore önskvärt att metalldetektering kunde förekomma i fler 

förfrågningsunderlag, men också att det uppföljs så att resultatet verkligen blir användbart och 

komparativt. Magnus påpekade att en del länsstyrelser i ökande grad efterfrågar metalldetektering, och att 

det är en bra början, men att det vore bra om det framgick mer specifikt vad som förväntas ingå i en 

metalldetektering. Det kanske hade lett till en uppskärpning på alla fronter, vilket på sikt skulle kunna leda 

till ny kunskap, menade han. 

Magnus berättade att många har åsikten att metalldetektering tar för lång tid, något han inte alls håller med 

om. Han betonade återigen att de har en bra avbaningstakt även fast de detekterar, och att allt faller 

tillbaka på om detekteringen utförs av en expert eller inte. Om man i framtiden inser att det är möjligt att 

hålla den här takten med den här metoden och det här upplägget, då kanske krav kan ställas på andra 

aktörer att ha samma utförande på samma tid med samma kvalitet. Vid förfrågan kring om det 

förekommer något utbyte mellan firmor uppgav Magnus att de i huvudsak fokuserar på sin egen 

verksamhet, men att de utåt givetvis alltid försöker förmedla hur användbar metoden är. Magnus anser att 

Arkeologerna är duktiga på det de gör, men också att de alltid försöker fortsätta vidareutveckla både sig 

själva och metoden. En viktig aspekt är att specialisterna är en integrerad del i planeringen inför ärenden. 

Vi rådfrågas av projektledarna och får lägga upp hur detekteringen ska utföras, berättade han. 


