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9 Tillsyn, uppföljning och utvärdering 
 

Tillsyn är ett begrepp som innebär att en myndighet utövar kontroll och granskning av en 

företeelse eller verksamhet (jfr regeringens skrivelse 2009/10:79 En tydlig, rättssäker och 

effektiv tillsyn). Enligt KML har länsstyrelsen ansvar för tillsynen över kulturminnesvården i 

länet medan Riksantikvarieämbetets roll är att inom ramen för sitt överinseende ge länssty-

relsen tillsynsvägledning (1 kap. 2 § KML). I tillsynsvägledningen anger Riksantikvarieämbe-

tet riktlinjer för tillsynen och följer upp att tillsynen inom kulturmiljöområdet fungerar på ett 

tillfredsställande sätt.  

 

Tillsynen kan vara händelsestyrd eller målstyrd. Den händelsestyrda tillsynen innebär att 

länsstyrelsen agerar utifrån en händelse, ofta ett inkommande ärende. Den händelsestyrda 

tillsynen för uppdragsarkeologin innebär att länsstyrelsen följer upp att villkoren i beslutet 

följs. En målstyrd tillsyn är däremot initierad av länsstyrelsen på eget initiativ. För uppdrags-

arkeologin kan det exempelvis innebära besök hos undersökare som ger underlag till lämp-

lighetsprövning eller en utvärdering av uppdragsarkeologin i länet.  

 

Länsstyrelsens ansvar för tillsynen över uppdragsarkeologin har beskrivits i propositionen 

om Uppdragsarkeologi 1996/97:99: ”Länsstyrelsens ansvar upphör inte i och med beslutet 

om undersökning. Länsstyrelsen har det yttersta ansvaret för att en undersökning genom-

förs i enlighet med vad som anges i beslutet och att uppställda kvalitetskrav upprätthålls. 

Därför ska länsstyrelsen öva tillsyn över och följa upp verksamheten.” I propositionen beto-

nas att en förutsättning för att ett system med konkurrens ska fungera är en utvidgad kontroll 

och uppföljning och att det behövs tydliga regler för hur tillsyn och uppföljning av uppdrags-

verksamheten ska bedrivas.   

 

Ett uppdragsarkeologiskt system med konkurrens där kvalitetsaspekterna vid sidan av kost-

naderna utgör ett grundläggande konkurrensmedel fungerar inte utan en regelbunden tillsyn.  

 

 

9.1  Tillsynens syfte 
 
Tillsynen av uppdragsarkeologin består av flera olika delar. Länsstyrelsens ska kontinuerligt 

följa upp att fältarbete och rapportering bedrivs i enlighet med länsstyrelsens beslut. Läns-

styrelsen ska också fortlöpande kontrollera att kostnaderna inte blir högre än motiverat i 

förhållande till undersökningens resultat och vad som angivits i beslutet.  

 

Länsstyrelsen har ansvar för att en uppdragsarkeologisk undersökning genomförs med god 

kvalitet till en rimlig kostnad. Det innebär att länsstyrelsens ansvar stäcker sig längre än att 

kontrollera att undersökningen görs enligt undersökningsplanen. Resultaten från undersök-

ningarna ska vara angelägna, tillgängliga och användbara. Dessutom ska de av riksdagen 

angivna målen för kulturmiljöområdet vara vägledande för tillämpningen. I tillsynen ingår 
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därför även två moment av utvärdering. I första hand ska länsstyrelsen utvärdera av om 

enskilda undersökningar genomförts kostnadseffektivt. Länsstyrelsen ska också utvärdera 

undersökningsverksamheten i länet/regionen i relation till verksamhetens samhällsnytta och 

övergripande mål. 

 

Resultaten från tillsynen syftar även till att ge underlag för länsstyrelsen vid bedömning av 

kommande arkeologiska undersökningar när det gäller vetenskaplig inriktning, genomföran-

de m.m. samt ge grund för lämplighetsprövningen av undersökarna. Tillsynen är mycket 

viktig för funktionaliteten i systemet och den utgör länsstyrelsens möjlighet att kontrollera 

kvaliteten i de arkeologiska undersökningarna. 

 

Långsiktigt kan länsstyrelsen på grundval av resultaten från uppföljning och utvärdering 

bilda sig en uppfattning om hur den uppdragsarkeologiska verksamheten i länet/regionen 

fungerar. Utvärderingar av den samlade uppdragsverksamheten som görs med vissa inter-

vall bör relateras till bl.a. de långsiktiga kunskapsmål som gäller för den arkeologiska verk-

samheten, men också användas för att förbättra kommunikationen med olika intressenter i 

länet/regionen (se avsnitt 9.5 Utvärdering). 

 

Även för undersökarens del är det väsentligt att följa upp och kontrollera att den initiala be-

dömningen och planeringen av den arkeologiska undersökningen varit relevant. Ett internt 

kvalitetssäkringssystem och egenkontroll för att löpande kontrollera att kvaliteten är god kan 

fånga upp brister och ge incitament till kvalitetsutvecklingsinsatser avseende metodutveck-

ling, prioritering, effektivisering och rationalisering i undersökningsprocessens alla led, kom-

petensfrågor, precisering av såväl näraliggande som mer långsiktiga kunskapsmål m.m. (se 

avsnitt 3.3.7 Kvalitetskontroll och ansvarsförhållanden och avsnitt 5.2 Undersökarens lämp-

lighet). Ett eget kontrollsystem är således ett viktigt instrument för undersökaren och bör 

vara en del av det kvalitetssäkringsarbete som är nödvändigt för att kunna komma i åtanke 

för att utföra undersökningsuppdrag. Undersökarens löpande egenkontroll utgör också ett 

viktigt underlag för länsstyrelsens tillsyn av det enskilda projektet. 

 

En formalisering av uppföljningen gagnar såväl länsstyrelsen som undersökaren, bl.a. ge-

nom att båda parter då är införstådda med uppföljningens innehåll och periodicitet. Att an-

vända uppföljningsplaner för de enskilda arkeologiska undersökningarna är ett lämpligt sätt 

att formalisera och dokumentera länsstyrelsens uppföljning (se avsnitt 9.4.3 Uppföljnings-

plan). 

 

9.2 Länsstyrelsens tillsynsplan  
 
Enligt regleringsbrevet från finansdepartementet (fr.o.m. 2003) ska länsstyrelsen upprätta 

tillsynsplaner för samtliga tillsynsområden som sedan ska återrapporteras efter sakområde. 

Enligt regleringsbrevet ska länsstyrelsen bedriva tillsyn över kulturhistoriskt värdefulla miljö-

er, byggnader och fornminnen m.m. 
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Tillsynsplanerna utgör avsiktsförklaringar för tillsynen i respektive län och de ska uppdateras 

årligen. Tillsynsplanerna för kulturmiljöområdet kan se olika ut. I flera län beskriver tillsyns-

planerna framförallt vård och skydd av fornlämningar. Det är lika viktigt att den uppdragsar-

keologiska verksamheten omfattas av dessa tillsynsplaner och att tillsynen kopplas till kra-

ven i föreskrifterna.  

 

9.3  Redovisning av utförd tillsyn 
 
För Riksantikvarieämbetets centrala uppföljning är det önskvärt att länsstyrelsernas redovis-

ning av utförd tillsyn avseende uppdragsarkeologi görs på ett likartat sätt så att en överblick 

över verksamheten kan erhållas. Riksantikvarieämbetet har tagit fram en blankett för detta 

ändamål (se Förlaga: Redovisning av utförd tillsyn av uppdragsarkeologiska undersökning-

ar.) På blanketten sammanställs utförd tillsyn av den uppdragsarkeologiska undersöknings-

verksamheten, där följande redovisas:   

• undersökningstyp  

• fornlämningstyp  

• undersökningens storlek i kostnad (<5 Pbb, 5-20 Pbb och > 20 Pbb) 

• när uppföljningen genomförts (under fältarbete, under rapportering etc.) och antal 

uppföljningstillfällen. 

Kopia av tillsynsplan, tillsynsrapporten och/eller blankett bör vara Riksantikvarieämbetet 

tillhanda senast den 1 mars året efter att tillsynen utförts. Uppgifterna ligger till grund för 

Riksantikvarieämbetets uppföljning av tillämpningen av KML i ett nationellt perspektiv. 

 
 

9.4 Uppföljning av den enskilda undersökningen 
 
Genom en systematisk uppföljning får länsstyrelsen möjlighet att säkerställa att varje under-

sökning genomförs på det sätt som angivits i länsstyrelsens beslut och kan på ett planerat 

sätt hålla sig informerad om eventuella avvikelser från undersökningsplanen.  

 

Länsstyrelsen ska kontinuerligt följa upp att fältarbete och rapportering bedrivs i enlighet 

med länsstyrelsens beslut och det där bilagda förfrågningsunderlaget och undersöknings-

planen. Länsstyrelsens tillsyn över den arkeologiska undersökningen innefattar dels en 

löpande uppföljning under både fältarbets- och rapporteringsfasen, dels en granskning och 

bedömning av rapporteringen inklusive en utvärdering av resultaten. Utvärderingen avser 

såväl den vetenskapliga måluppfyllelsen som kvaliteten i genomförandet.  

 

Vid uppföljningen bör länsstyrelsen kontrollera hur undersökningen genomförs och hur kost-

naderna för undersökningen förlöper. I samband med uppföljningen kan en diskussion föras 

mellan länsstyrelsen och undersökaren om eventuella omprioriteringar och uppkommande 
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problem. Tillsynen av den enskilda undersökningen omfattar dessutom länsstyrelsens 

granskning och godkännande av rapporteringen.  

 

Undersökarens system för kvalitetssäkring ska redovisas i undersökningsplanen och den 

egenkontroll som undersökaren ska genomföra under undersökningen kan sedan ligga till 

grund för länsstyrelsens uppföljning. Undersökaren ska där redovisa hur kvaliteten i under-

sökningen ska säkras (se avsnitt 3.3.7 Kvalitetskontroll och ansvarsförhållanden). Undersö-

karens kvalitetssäkringssystem bör omfatta samtliga moment i undersökningsplanen, såväl 

fältarbetets genomförande som rapporteringen. Ett sådant system för kvalitetskontroll är ofta 

tillräckligt som grund för länsstyrelsens fortlöpande tillsyn. Graden av uppföljning och vid 

vilka tidpunkter den ska ske ska anges av länsstyrelsen i förfrågningsunderlaget (se avsnitt 

3.3.3 Tidpunkter). 

  

9.4.1 Uppföljningens omfattning  
Flera faktorer bör vara avgörande för uppföljningens omfattning såsom: undersökningens 

storlek och komplexitet, ambitionsnivån samt de förväntade vetenskapliga resultatens bety-

delse. Stora och kostnadsintensiva undersökningar kräver följaktligen en tillsyn som omfat-

tar en mer ingående och kontinuerlig uppföljningsinsats än små och mindre komplicerade 

undersökningar. Undersökningsplaner, särskilt för stora och innehållsrika undersökningar, 

kan innehålla ställningstaganden som kan behöva preciseras eller revideras under under-

sökningens gång (se avsnitt 3.3.8 Målgrupper och rapportering).  

 

Det är lämpligt att uppföljningen äger rum i anslutning till för undersökningsprocessen avgö-

rande skeden såsom exempelvis: efter röjning, när avbaningen är klar, efter rensning, under 

undersökning av strategiska anläggningar/ytor, i halvtid, när fältarbetet är avlutat, inför kon-

servering, inför val av analyser, inför rapportering, under rapportering etc. 

 

Det mesta av länsstyrelsens uppföljning sker ofta genom en dialog med undersökaren via 

telefon och e-post eller i form av granskning av inkomna handlingar. Vid större eller kompli-

cerade undersökningar krävs dock att länsstyrelsen spelar en aktiv roll genom att genomföra 

fältbesök eller besiktningar under undersökningens gång. Uppföljningsmöten är också vikti-

ga under rapporteringsfasen. Inför dessa möten bör undersökaren skicka in dokumentatio-

nen av sin egenkontroll av den aktuella undersökningen. Vid enkla och okomplicerade un-

dersökningar kan det vara tillräckligt att länsstyrelsen tar del av undersökarens dokumenta-

tion och på grundval av den avgör om ett vidare agerande från länsstyrelsens sida behövs. 

Tidpunkter för när dokumentationen ska lämnas till länsstyrelsen och vad den ska innehålla 

ska framgå av förfrågningsunderlaget.  

 

Vid mycket små undersökningar kan uppföljningsinsatserna inskränka sig till att när under-

sökningen är avslutad kontrollera de faktiska undersökningskostnaderna i relation till de 

beräknade, en uppgift som undersökaren alltid ska lämna, samt att göra en bedömning av 

hur de i rapporten redovisade resultaten utfallit i förhållande till undersökningens syfte.  
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Det är särskilt viktigt att länsstyrelsen följer upp genomförandet av förundersökningar som 

görs inför en eventuell särskild undersökning så att dessa blir de fullgoda underlag som 

behövs för fortsatta ställningstaganden. Länsstyrelsens uppföljning bör här alltid innebära 

fältbesök samt eventuellt också en muntlig genomgång av de i rapporten redovisade resulta-

ten (se avsnitt 2.5 Arkeologisk förundersökning).  

 

9.4.2 Kontroll av kostnader 
Länsstyrelsen har ansvar för att fortlöpande kontrollera att kostnaderna inte blir högre än 

motiverat i förhållande till undersökningens resultat och vad som angivits i beslutet. Det är 

viktigt att länsstyrelsen löpande begär en ekonomisk prognos där upparbetade kostnader i 

förhållande till beslutad budget redovisas. Ett överskridande av den i beslutet angivna kost-

naden kan i vissa fall aktualisera statens kostnadstagande enligt 2 kap. 14§ KML ( Jfr avsnitt 

2.7 Kostnader och kostnadsansvar).  

 

Länsstyrelsen ska kontrollera hur det slutliga faktiska utfallet förhåller sig till den beslutade 

kostnaden. Länsstyrelsen ska inom sitt tillsynsansvar särskilt beakta att företagaren inte är 

skyldig att betala för mer än den tid som verkligen gått åt för undersökningen inklusive rap-

porteringen. Om den upparbetade kostnaden underskrider den beslutade ska företaget 

endast betala för den upparbetade kostnaden (prop. 1987/88:104 s. 81). Lämpligen kan en 

klausul om detta också tas in i avtalet mellan företagaren och den undersökande enheten. 

Undersökaren bör inte få slutfakturera en undersökning förrän rapporteringen är avslutad 

och godkänd. För att kontrollera de faktiska kostnaderna bör länsstyrelsen i förfrågningsun-

derlaget begära att undersökaren skickar in en kopia av slutfakturan. 

 

9.4.3 Uppföljningsplan  
Hur länsstyrelsen avser att följa upp en undersökning bör framgå redan i förfrågningsunder-

laget genom att de viktigaste uppföljningspunkterna anges. Länsstyrelsen bör sedan upprät-

ta en uppföljningsplan för varje mer omfattande undersökning. För att inte förväxlas med 

länsstyrelsens övergripande tillsynsplaner bör termen uppföljningsplan användas för de 

planer som används för att följa upp en enskild undersökning. 

 

I det enskilda fallet bör uppföljningen givetvis utformas med utgångspunkt från den aktuella 

undersökningsplanen. Med fördel kan länsstyrelsen använda Förlaga för uppföljningsplan 

som utgångspunkt. Förlagan är utformad som en enkel tabell där huvudet innehåller identi-

tetsuppgifter inklusive diarienummer, undersökare samt undersökningens startdatum och 

slutdatum för fältarbete respektive rapportering. I tabellens första kolumn anges de planera-

de uppföljningstillfällena i form av punkter. I kolumnen Utförd uppföljning anges datum för 

uppföljningen och i kolumnen Dokumentation anges hur uppföljningen är dokumenterad. 

 

Dokumentationen från varje uppföljningstillfälle bör utgöras av ett protokoll alternativt av 

tjänsteanteckning som upprättats av länsstyrelsen och av handlingar som inkommit till upp-
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följningsmötet från undersökaren såsom kvalitetssäkringsdokumentation och ekonomisk 

redovisning. Alla bilagor bör redovisas i tabellen. Uppföljningsprotokollet ska redovisa upp-

följningens resultat i form av en avstämning av aktuella uppföljningspunkter med kommenta-

rer. Protokollet ska godkännas och skrivas under av både länsstyrelse och undersökare.  

 

9.4.4 Uppföljningspunkter 
Nedanstående punkter är förslag på vad som bör tas upp vid uppföljning av en enskild un-

dersökning. 

 

1. Att företagarens åtaganden följs avseende markåtkomst och andra praktiska ar-

rangemang i samband med undersökningen.  

 

2. Att undersökningen genomförs med den personal som angivits i undersökningspla-

nen. Personalens kompetens är en väsentlig förutsättning för kvaliteten i undersök-

ningen. Förändringar i projekt- eller arbetsledning kan inverka på undersökningen 

och kontinuiteten genom undersökningens olika moment. Undersökaren måste där-

för snarast meddela länsstyrelsen vid byte av projektledning eller större förändring-

ar i personalsammansättning. Det gäller även byte av underkonsulter. 

 

3. Avstämning mot undersökningsplanen under fältarbete. Utredningar och förunder-

sökningar ska utgöra fullgoda underlag för att länsstyrelsen ska kunna fatta beslut 

om ärendets fortsatta hantering. Det är därför viktigt att länsstyrelsen kontrollerar 

att undersökningsplanen följs. Länsstyrelsen kan behöva stämma av eventuell forn-

lämningsförekomst eller en fornlämnings omfattning och karaktär genom fältbesikt-

ning. Länsstyrelsen bör också följa upp att en särskild undersökning fortlöpande 

anpassas efter fornlämningen vad gäller vetenskapliga frågeställningar, priorite-

ringar, metoder, fyndstrategi, och kommunikativa insatser, vilket är centralt för det 

förväntade vetenskapliga utfallet/resultatet av en undersökning. Avvikelser från un-

dersökningsplanen ska dokumenteras. I de fall naturvetenskapliga analyser är pla-

nerade att utgöra en del av metoden vid fältarbetet är det viktigt att resultaten och 

utnyttjandet av dem följs upp. Det är också angeläget att samverkan sker med kon-

servator i den utsträckning som behövs för att säkra att fyndstrategin kan följas. 

Förändrade förutsättningar kan ha betydelse för företagarens kostnadsansvar.  

 

4. Att tidsplanen följs. Avvikelser från tidsplanen kan medföra ökade kostnader och 

konsekvenser för företagarens planering.  

 

5. Att kostnaderna för undersökningen hålls. Att kostnaderna för undersökningen är 

rimliga fastställs i länsstyrelsens beslut. Som en del av den kostnadskontroll som 

åligger länsstyrelsen ingår att fortlöpande (vid uppföljningstillfällena) begära in en 

ekonomisk redovisning över undersökningens upparbetade kostnader samt en 

kostnadsprognos i förhållande till ursprunglig beslutad budget.  
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6. Rutiner för dokumentation. Rutiner för dokumentation och dokumentationssäkerhet 

är avgörande för vilket material som kan användas i rapporteringen och som kom-

mer att tillföras arkiv. Vilken dokumentation upprättas och i vilka situationer? Be-

skrivning, inmätning, foto, ritning, teckning? Hur ser datasäkerheten i fält ut? Görs 

daglig säkerhetskopiering? Finns säkerhetsskåp? Se även under punkten nedan. 

 

7. Rutiner för fyndhantering. Att fynden hanteras på ett sådant sätt att de inte utsätts 

för mekanisk och kemisk nedbrytning. Fynden ska förvaras klimatriktigt och i låsta 

utrymmen. 

 

8. Rapporteringen. Avstämning bör göras av rapporteringens innehåll, omfattning och 

tidplan. Vid större undersökningar kan det förekomma att rapporteringens närmare 

inriktning och former preciseras först när resultat av fältarbetet föreligger. En viktig 

punkt är hur resultaten ska presenteras för de aktuella målgrupperna. 

 

9. Granskning och godkännande av rapportering. Undersökaren ska sända manus för 

rapporteringen till länsstyrelsen för godkännande innan publicering.  

 

10. Måluppfyllelse och faktiska kostnader. När undersökningen är avslutad ska under-

sökaren redovisa måluppfyllelse i förhållande till undersökningsplanen samt de fak-

tiska kostnaderna. Vid särskilda undersökningar redovisar och utvärderar undersö-

karen undersökningens samtliga moment i en slutrapport.  

 

 

9.5 Utvärdering 
 
Syftet med uppdragsarkeologin är att till ett rimligt pris skapa relevant kunskap om det för-

flutna på ett sätt som uppfyller vetenskapens krav om genomlyslighet och granskningsbar-

het, samt att kommunicera kunskap och insikter på ett sätt som främjar kulturmiljösektorns 

samhällsuppdrag. Att utvärdera om syftet uppnåtts, dvs. måluppfyllelsen, är nödvändigt för 

att kunna upprätthålla verksamhetens kostnadseffektivitet. 

 

9.5.1 Den enskilda undersökningen 
Redan när länsstyrelsen fattar beslut om en undersökning bedömer länsstyrelsen om un-

dersökarens undersökningsplan kan resultera i en kostnadseffektiv undersökning, dvs. upp-

fyller kraven om god kvalitet till rimlig kostnad. När undersökningen är avslutad ska länssty-

relsen sedan utvärdera om undersökningen uppnått vetenskapliga resultat av god kvalitet 

och om resultaten i övrigt nått en hög måluppfyllelse (informationsinsatser m.m.) inom den 

beslutade kostnadsramen.  Utvärderingen innebär på en grundläggande nivå att länsstyrel-

sen ska jämföra resultatet/utfallet av undersökningen med undersökningsplanen. Men läns-

styrelsen kan också på grundval av den löpande uppföljningen och rapporteringen bilda sig 

en uppfattning om resursfördelning i olika delar av undersökningen. Prioriterades rätt saker? 
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Även om undersökningens fältdel är väl genomförd är det ett betydelsefullt kvalitetskriterium 

hur källmaterialet har bearbetats och presenterats. Det är därför viktigt att länsstyrelsen 

kontrollerar att basdokumentationen redovisar undersökningsresultaten på ett systematiskt 

och vetenskapligt korrekt sätt (se avsnitt 8 Rapportering och dokumentationsmaterial samt 

Rapport om rapporter. Gustavsson & Magnusson Staaf 2002). Länsstyrelsens granskning 

av rapporter bör därför koncentreras på:  

• de antikvariska kraven och den vetenskapliga inriktningen och kunskapsuppbygg-

naden 

• grad av måluppfyllelse i förhållande till undersökningsplanen 

• undersökarens redogörelse för gjorda prioriteringar, genomförda vetenskapliga 

överväganden och valda metoder  

• om redovisningen av undersökningen är lättförståelig och genomsiktlig, dvs. att un-

dersökningsprocessen lätt kan förstås och följas i text och figurmaterial.  

 

En utvärdering som syftar till att bedöma hur god måluppfyllelsen varit beträffande att nå 

avsedd målgrupp kan i den enskilda undersökningen främst göras på grundval av den redo-

görelse som ska finnas i basdokumentationen och i förekommande fall i slutrapporten (jfr 

avsnitt 8 Rapportering och dokumentationsmaterial). Undersökaren ska här bedöma hur väl 

informations- och kommunikationsinsatser har genomförts i relation till intentionerna i under-

sökningsplanen.  

 

För att utvärdera effekterna av denna typ av insatser behöver det emellertid gå en tid efter 

att undersökningen avslutats. En sådan utvärdering bygger lämpligen på olika utvärde-

ringsmetoder såsom intervjuer och enkäter. 

  

9.5.2 Verksamhetens mål och samhällsnytta 
Länsstyrelsen ska med vissa intervall följa upp och utvärdera den uppdragsarkeologi som 

bedrivits i länet/regionen i förhållande till det övergripande syftet med uppdragsarkeologin.  

 

Fornlämningarnas betydelse i samhället tydliggörs av den kunskapstillväxt som genereras 

av arkeologiska undersökningar och de upplevelser och reflektioner hos människor som 

fornlämningsmiljöer och arkeologiska undersökningar på olika sätt ger upphov till. I dag är 

uppdragsarkeologin en av de största källorna till ny arkeologisk kunskap och kommunikation 

av denna kunskap. Centralt i arbetet med att utvärdera verksamheten är att det övergripan-

de syftet med uppdragsarkeologin hålls levande och kan utvecklas.  

 

Uppdragsarkeologin är samtidigt en del av den nationella kulturpolitiken och omfattas av de 

syften och mål som samhället genom riksdag och regering ställt upp för denna (se avsnitt 

2.1 Uppdragsarkeologins syfte). Länsstyrelsen bör kunna redovisa den uppdragsarkeologis-

ka verksamheten i relation till de kulturpolitiska målen (prop. 2009/10:3) Målet bör vara att 
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verksamheten och resultaten efterfrågas och tas om hand i samhället (av forskare, länssty-

relse, kommun, skolor, hembygdsföreningar och övriga intresserade samhällsgrupper).  

 

Ett viktigt utvecklingsarbete inom uppdragsarkeologin i detta sammanhang är arbetet med 

att ta fram handlingsprogram för uppdragsarkeologin i ett län/en region (se avsnitt 1.4.2 

Kunskapsunderlag). Se även Angelägna berättelser - inriktningsdokument för handlingspro-

gram inom uppdragsarkeologin. 2012. 

  


