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5 Bedömning av undersökare och under-
sökningsplan 

 
Vid beslut enligt KML om en arkeologisk undersökning har länsstyrelsen ansvar för att avgö-

ra om undersökningen kan förväntas bli av god kvalitet. Att utifrån undersökningsplanen 

bedöma den förväntade kvaliteten på undersökningen är en komplicerad uppgift. Många 

aspekter kan mätas och ställas upp som krav i länsstyrelsens förfrågningsunderlag. Kvalite-

ten på undersökningens innehåll, d.v.s. den kunskap som produceras, är däremot inte möjlig 

att mäta utan kan endast vara föremål för en bedömning. Det finns olika metoder och model-

ler för att göra utvärderingar av undersökningsplaner.  

 

Den undersökare som länsstyrelsen väljer för en undersökning ska vara lämplig för uppgif-

ten. Att utföra arkeologiska undersökningar är en komplex uppgift som kräver ett stort mått 

av speciell kompetens och erfarenhet, både hos den enskilda arkeologen och hos den un-

dersökande organisationen. Olika undersökningar kräver olika kompetenser. Länsstyrelsen 

bör därför inför en undersökning definiera de kompetenskrav som ställs på undersökaren, 

vid ett anbudsförfarande bör det också formuleras tydligt i förfrågningsunderlaget. 

 

När undersökare utses genom direktval sker bedömningen av undersökarens lämplighet 

inför utskicket av förfrågningsunderlaget till undersökaren. Vid bedömning av undersök-

ningsplanen görs sedan en bedömning av personalens kompetens. Vid ett anbudsförfaran-

de görs däremot bedömningen av både den undersökande organisationen och personalen 

först vid bedömningen av undersökningsplanen. Bedömningen av undersökningsplanen 

hänger intimt samman med processen att utse undersökare (se avsnitt 4 Anbudsförfarande 

eller direktval).  

 

5.1 Årlig förteckning över undersökare  
 

Länsstyrelsen ska verka för att en mångfald av undersökare bereds möjlighet att utföra 

undersökningar. Länsstyrelsen behöver därför ha kännedom om de olika undersökare som 

vill vara verksamma i länet. En undersökares lämplighet att genomföra olika typer av under-

sökningar är i regel väl känd av länsstyrelsen om denne verkat i regionen under en längre 

tid. Det kan däremot vara svårare för länsstyrelsen att bedöma en undersökare som nyligen 

etablerat sig. Detsamma kan gälla en mer etablerad undersökare som inte tidigare varit 

verksam i länet. Det sker också fortlöpande förändringar i undersökarnas organisationer vad 

gäller exempelvis personalsammansättning och personalens kompetensutveckling samt 

utrustning, rutiner mm. För att kunna skaffa sig en god kännedom om de undersökare som 

önskar vara verksamma inom länet ska länsstyrelsen ha ett system som ger undersökare 

tillfälle att anmäla intresse för att utföra undersökningar. Ett sådant system bör innebära att 

länsstyrelsen ger undersökarna möjlighet att presentera sig för länsstyrelsen och lämna in 
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uppgifter om sin organisation. Utifrån detta underlag kan länsstyrelsen bedöma om de un-

dersökare som vill verka i länet uppfyller de krav på lämplighet och kompetens som behövs 

för olika typer av undersökningar. Detta är särskilt viktigt vid direktval av undersökare.  

 

En uppmaning att inkomma med uppgifter till länsstyrelsen kan med fördel göras i början av 

året. Nya undersökare kan naturligtvis inkomma med uppgifter senare under året. En för-

teckning över de undersökare som anmält intresse för att utföra undersökningar i länet ska 

årligen insändas till Riksantikvarieämbetet, lämpligen som en summering av inkomna intres-

seanmälningar vid slutet av året. 

 

5.2 Undersökarens lämplighet 
 

Enligt Förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m. ska länsstyrelsen förvissa sig om att 

den som utför en arkeologisk undersökning har tillräcklig kunskap för att utföra undersök-

ningen på ett tillfredsställande sätt. Måttet på en undersökares lämplighet är förutsättningar-

na och förmågan att genomföra en viss undersökning. Länsstyrelsen ska därför bedöma en 

undersökarens lämplighet utifrån följande kriterier: 

 

1. organisation  

2. ekonomiska förhållanden och administrativa rutiner 

3. erfarenhet och måluppfyllelse av tidigare arkeologiska undersökningar 

4. internt kvalitetssäkringssystem och egenkontroll 

5. system för långsiktig kunskapsuppbyggnad och kommunikation 

6. rutiner för upprättande av dokumentation och övrigt primärmaterial 

7. rutiner för hantering och konservering av fornfynd  

 

Det är vidare angeläget att undersökaren är väl förtrogen med gällande lagstiftning på kul-

turmiljöområdet. Det innefattar bl.a. föreskrifter, Allmänna råd och Vägledningen för upp-

dragsarkeologi samt en förståelse av rollfördelningen mellan sektorns olika aktörer (se av-

snitt 2.2 Uppdragsarkeologins parter). 

5.2.1 Undersökarens kompetens 

Undersökarens lämplighet att utföra arkeologiska undersökningar ska bl.a. bedömas utifrån 

organisationens kompetens och erfarenhet. Inför varje undersökning är det av avgörande 

betydelse att länsstyrelsen kontrollerar att undersökaren har tillgång till den kompetens som 

erfordras med hänsyn till undersökningens syfte, inriktning och omfattning. 

 

Att organisationen är  stabil och varaktig är en förutsättning för att undersökaren ska kom-

ma ifråga för att utföra undersökningar. En långsiktig verksamhet kräver en kontinuitet i 

personalsammansättningen. Ett mått på lämplighet kan därför vara hur många tillsvidare 

anställda undersökaren har i förhållande till dem som anställs tillfälligt inför ett särskilt upp-

drag. En väl fungerande organisation bör vidare ha upparbetade kontakter med samarbets-
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partners och underkonsulter, t.ex. laboratorier som kan utföra olika typer av analyser och 

konservering.  

 

Länsstyrelsen bör bedöma om de material och lokaler som används är lämpliga för arkeolo-

giskt arbete. Det avser också teknisk utrustning och programvaror som används vid hanter-

ingen av digital information. Undersökarens lokaler bör vara anpassade för hantering av 

arkeologiskt material, omhändertagande av fynd såsom fyndtvätt och särskilda utrymmen 

lämpliga för förvaring av fynd. För konservering krävs lokaler avsedda för laboratorieverk-

samhet.  

 

Länsstyrelsen ska förvissa sig om att det inte finns ekonomiska hinder för att undersökaren 

ska kunna genomföra undersökningen. Undersökaren ska ha stabila ekonomiska förhål-

landen  och en klanderfri ekonomiförvaltning med en för verksamheten anpassad redovis-

ning. Taxesättning ska vara genomsiktlig och konsekvent. Länsstyrelsen bör förvissa sig om 

att undersökaren inte belastas av skatte- eller avgiftsskulder eller hinder av annan art. Läns-

styrelsen kan kräva att undersökaren själv intygar sin lämplighet genom att uppvisa erforder-

lig dokumentation. Redovisningen ska ske på Skatteverkets blankett SKV 4820 för redovis-

ning av inbetalda källskatter. Länsstyrelsen bör vidare begära in dokument som styrker att 

undersökaren har gällande konsultansvarsförsäkring och vilka belopp denna täcker. Brister i 

undersökarens ekonomi såsom betalningsanmärkningar eller obetalda skatteskulder bör 

medföra att undersökaren bedöms som mindre lämplig att utföra undersökningar. 

 

Undersökarens interna kvalitetssäkringssystem och egenkontroll  bör innefatta ansvars-

förhållanden inom organisationen, administrativa rutiner och ekonomisk redovisning. Vidare 

bör undersökaren kunna uppvisa system och rutiner för kvalitetssäkring av undersökningar-

nas genomförande (se vidare avsnitt 3.3.7 Kvalitetskontroll och ansvarsförhållanden). I do-

kumentationen av systemet bör framgå hur och när länsstyrelsen får information om hur 

undersökningen fortskrider, exempelvis i form av ärendejournal eller avstämningsblanketter, 

liksom hur avvikelser från undersökningsplanen hanteras.  

 

Kvalitetssäkringssystemet bör även omfatta rutiner för att säkerställa ett vetenskapligt ar-

betssätt i undersökningen och en vetenskaplig kvalitetssäkring som kan garantera de veten-

skapliga frågeställningarnas kvalitet och relevans. Kvalitetssäkring av en rapportering kan 

innebära att rapporter och skrifter innan publicering läses av redaktör, chef, extern lektör 

eller t.ex. publiceras i en publikation med s.k. referee-system. Kvalitetssäkringen innebär 

också att undersökaren har rutiner för uppföljning och utvärdering av undersökningar i för-

hållande till undersökningsplanen. Den undersökare som har ett bristfälligt system för kvali-

tetssäkring och egenkontroll eller inte uppfyller de krav som angivits i förfrågningsunderlaget 

kan bedömas som mindre lämplig att utföra arkeologiska undersökningar.  

 

Undersökarens kvalitetssäkringssystem bör omfatta rutiner för dokumentationen  av en 

undersökning. Undersökaren bör redogöra för hur dokumentationen kvalitetssäkras veten-
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skapligt och för hur digital respektive analog dokumentation upprättas och lagras med avse-

ende på exempelvis typ av datorsystem och programvaror. Redogörelsen bör även omfatta 

en beskrivning av undersökarens datasäkerhet i fältsituationen och under rapporteringen.  

 

Dokumentationsmaterial från arkeologiska undersökningar ska bevaras för framtiden i form 

av allmänna handlingar i ett offentligt arkiv som är tillgängligt för myndigheter och forskning 

(se avsnitt 8 Rapportering och dokumentationsmaterial och bilagan Arkivering av arkeolo-

gisk dokumentation). Det är viktigt att mätdata, ritningar och foton upprättas och tas om 

hand på ett tillfredställande sätt. Undersökaren bör därför redogöra för hur urvalet görs av 

vad som ska arkiveras. Det bör framgå vilka rutiner som finns för överlämnande av doku-

mentationsmaterial till arkiv för arkivering. Det bör också framgå om undersökaren har till-

gång till ett eget offentligt arkiv (se avsnitt 3.3.9 Dokumentationsmaterial). 

 

När det gäller fyndmaterial är det särskilt viktigt att undersökaren har rutiner för att hantera 

och förvara fynden på ett godtagbart sätt under tiden de förvaras hos undersökaren (se 

avsnitt 7 Arkeologiskt fyndmaterial). Under rapportarbetet förvars fynden hos undersökaren 

innan de sänds till konservering. Ibland förvaras även fynd hos undersökaren i väntan på 

fyndfördelning till ett museum. Den tid fynden förvaras hos undersökaren kan vara relativt 

lång, ibland flera år. Det är därför synnerligen viktigt att undersökaren har sådana rutiner för 

fyndhantering att fynden inte förstörs. Särskilt känsliga är exempelvis metaller som kräver en 

miljö med anpassad luftfuktighet i form av klimatanpassade rum eller s.k. torrbox. Undersö-

karen ska vidare redogöra för rutiner avseende fynd med konserveringsbehov. Av redogö-

relsen bör framgå i vilka skeden av undersökningen samråd sker med arkeologisk konserva-

tor. Undersökaren bör också redogöra för rutiner för leverens till mottagande museum. Om 

en tillräckligt god hantering av ett visst fyndmaterial inte garanteras kan en undersökare 

bedömas som mindre lämplig att utföra undersökningar av fornlämningar som förväntas ge 

sådana fynd.  

 

Undersökarens erfarenhet av arkeologiska undersökningar är ett mycket viktigt bedöm-

ningskriterium som hör intimt samman med personalens kompetens. När länsstyrelsen be-

dömer en undersökares lämplighet bör man väga in undersökarens erfarenhet av att under-

söka liknande fornlämningskategorier samt undersökningar av liknande svårighetsgrad och 

omfattning. Undersökare kan ha olika kompetens vilket gör dem mer eller mindre lämpliga 

att genomföra olika typer av undersökningar eller undersökningar av olika storlek och kom-

plexitet. En undersökare kan sålunda vara specialiserad på en viss typ av undersökning 

eller ett moment, metod, teknik eller analys. Specialiseringen kan exempelvis gälla en viss 

typ av fornlämning, en region eller tidsperiod. Dessutom kan en undersökare specialisera 

sig på ett visst moment, exempelvis en viss form av rapportering.  

 

För att resultaten snabbt ska kunna göras tillgängliga bör undersökaren organisera fält- och 

rapportarbetet effektivt samt ha en hög måluppfyllelse  i undersökningarna. Länsstyrelsen 

bör lägga stor vikt vid måluppfyllelsen för de undersökningar som undersökaren tidigare 
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genomfört. Bedömningen bör utgå från länsstyrelsens kontinuerliga uppföljning (se avsnitt 

9.5 Uppföljning av den enskilda undersökningen). God kvalitet i en undersökning uppnås 

genom hög måluppfyllelse i genomförandet i förhållande till undersökningens syfte och in-

riktning. Måluppfyllelsen utvärderas i förhållande till undersökningsplanen avseende exem-

pelvis kostnader, tidplan, vetenskapliga frågeställningar och målgrupper. Hur undersökaren 

har förvaltat de givna förutsättningarna och lyckats anpassa undersökningen efter eventuella 

förändrade förutsättningar under arbetets gång är naturligtvis också avgörande för målupp-

fyllelsen. En undersökare som vid upprepade tillfällen uppvisat problem med att slutföra 

undersökningar, både avseende fältarbetets genomförande och rapporteringens färdigstäl-

lande, bör bedömas som mindre lämplig att utföra arkeologiska undersökningar. Det mest 

allvarliga missförhållandet är om undersökaren påträffas med vetenskaplig oredlighet, d.v.s. 

om fakta om undersökningen hittas på, att uppgifter stjäls eller kopieras utan att källan om-

nämns eller att resultat förvrängs eller analyseras på ett missvisande sätt. 

 

Det är mycket viktigt att resultat och kunskap från arkeologiska undersökningar inte stannar 

hos den enskilda undersökaren utan kommer kulturmiljövården och samhället till del. Vid 

bedömning av kompetens ska särskilt beaktas om undersökaren har väl utvecklade system 

och rutiner för långsiktig kunskapsuppbyggnad och kommunikation . Undersökarens 

system för kommunikation kan vara en kommunikationsplan som visar hur undersökaren 

arbetar med kunskapsöverföring och kommunikation inom kulturmiljövårdssektorn och med 

andra grupper i samhället. Det kan exempelvis innebära att undersökaren publicerar och ger 

ut skrifter som har en vidare spridning än rapporter vanligtvis har. Ett annat mått på sådan 

kompetens är i vilken utsträckning företagets personal deltar med föredrag på konferenser 

inom Sverige och internationellt. Andra former av kunskapsöverföring kan vara att driva eller 

delta i projekt, samarbeten eller nätverk med andra institutioner. Den långsiktiga kunskaps-

uppbyggnaden kan exempelvis komma till uttryck i vetenskapliga program eller egna forsk-

ningsprojekt. Det kan också vara ett långsiktigt arbete tillsammans med andra aktörer för att 

integrera resultaten från arkeologiska undersökningar i regionens kunskapsuppbyggnad. 

Det kan också vara fråga om egen metodutveckling - huruvida man bedriver utveckling av 

arkeologiska metoder, utveckling av datasystem och andra tekniska hjälpmedel, rapport- 

och informationsutveckling m.m. Ett annat viktigt kompetenskriterium kan vara undersöka-

rens program för utveckling av personalens kompetens. Undersökare som inte aktivt söker 

kommunicera resultaten från de undersökningar som utförs och inte satsar på metodutveck-

ling, kunskapsuppbyggnad och kompetensutveckling kan ses som mindre lämpade att utföra 

arkeologiska undersökningar.  

5.2.2 Personalens kompetens 

Olika undersökningar ställer olika krav på personalens kompetens. Det är personalens 

sammansättning av olika kompetenser som avgör vilka undersökningar undersökaren har 

förutsättningar att utföra. Undersökningar av komplexa fornlämningar ställer höga krav på 

medverkande arkeologers kompetens. I andra fall kan särskild specialistkompetens vara 

avgörande. Länsstyrelsen ska bedöma om undersökaren har erforderlig kompetens för den 
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aktuella undersökningen, avseende både utbildning och erfarenhet. Utbildningskrav för den 

arkeologiska personalen innebär grundexamen med inriktning på arkeologi, minst motsva-

rande fil. kand. med 90 högskolepoäng i arkeologi, alternativt 60 gamla högskolepoäng. För 

personal i arbetsledande ställning krävs mångårig erfarenhet av arkeologiska undersökning-

ar samt dokumenterad vetenskaplig kompetens, gärna i form av en högre akademisk exa-

men eller aktiva forskarstudier. För arbetsledare är projektledarutbildning synnerligen värde-

fullt. De medverkande arkeologerna bör ha en förmåga att vetenskapligt behandla ett käll-

material samt god förmåga att uttrycka sig i skrift. Särskilt viktig är den ansvariga arkeolo-

gens erfarenhet av rapportering, publicering och kunskapsöverföring av resultat från under-

sökningar. Även övrig personal bör redovisas med avseende på utbildning och erfarenhet. 

 

Eventuella underkonsulters kompetens kan vara viktig för undersökningsresultatens kvalitet, 

t.ex. för analyser, konservering eller avgränsade moment av undersökningen. Länsstyrelsen 

bör därför också fästa uppmärksamhet på utbildning och erfarenhet för de underkonsulter 

som anlitas av den undersökare som utses att utföra undersökningen.  

 

Det finns undersökningstyper som kräver en mer specifik kompetens, såsom undervattens-

arkeologi och arkeologiska utredningar. För undervattensundersökningar krävs praktisk 

erfarenhet av arkeologiskt fältarbete under vatten liksom särskild dykkompetens i form av 

professionell dykutbildning, som lägst i form av s.k. certifikat A (se Kulturmiljövård under 

vatten Rapport från Riksantikvarieämbetet 2008:5). 

 

Att det material som rapporteras in till FMIS håller hög kvalitet är avgörande både för en 

rättssäker tillämpning av KML och för forskningen. Länsstyrelsen bör därför fästa särskild 

uppmärksamhet på kompetensen hos den som ska utföra särskilda utredningar. Utredaren 

arbetar dessutom ofta ensam. För den som ska utföra en särskild utredning är förmågan att 

självständigt inventera fram, bedöma och beskriva olika typer av fornlämningar viktiga kom-

petenskrav. Lika viktigt är att utredaren har erfarenhet av att med hjälp av sökschakt hitta 

fornlämningar dolda under mark.  

 

5.3 Bedömning av undersökningsplan 
 

Vid såväl direktval som anbudsförfarande ska länsstyrelsen bedöma om undersökningspla-

nen kan förväntas resultera i en undersökning av god kvalitet som motsvarar den i förfråg-

ningsunderlaget angivna ambitionsnivån. God kvalitet i en undersökning kan sägas uppnås 

genom hög måluppfyllelse, då undersökaren förmår förvalta givna förutsättningar på ett 

optimalt sätt.  

 

Att utvärdera undersökningsplaner ställer höga krav på länsstyrelsen. När det gäller kompe-

tens för bedömning av specifika forskningsfrågor vid en komplicerad arkeologisk undersök-

ning kan det ibland vara av vikt för länsstyrelsen att ta hjälp av kompetens från andra läns-

styrelser eller externa organisationer.  
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5.3.1 Direktval 

Vid direktval ska länsstyrelsen inledningsvis bedöma om en inlämnad undersökningsplan 

uppfyller samtliga skall-satser som angivits i förfrågningsunderlaget. Länsstyrelsen ska där-

efter avgöra om undersökningsplanen kan resultera i en kostnadseffektiv undersökning, 

d.v.s. en undersökning av god kvalitet till en rimlig kostnad och som motsvarar den av läns-

styrelsen angivna ambitionsnivån. Bedömningen ska baseras på såväl undersökarens lämp-

lighet, de preciserade frågeställningar och genomförande som undersökaren föreslagit i 

undersökningsplanen, som kostnaden för undersökningen (se avsnitt 5.2 Undersökarens 

lämplighet). Om länsstyrelsen bedömer att undersökningsplanen inte kan resultera i en 

undersökning som är kostnadseffektiv kan länsstyrelsen överlägga med undersökaren om 

justeringar i undersökningsplanen. 

5.3.2 Anbudsförfarande 

Vid ett anbudsförfarande ska länsstyrelsen genomföra sin bedömning av inkomna under-

sökningsplaner i tre steg (se avsnitt 4.2 Anbudsförfarande). Först öppnas de kuvert som 

innehåller undersökningsplaner utan tidsåtgång och kostnader. En kontroll görs av att un-

dersökningsplanerna är fullständiga samt att alla skall-satser i förfrågningsunderlagets krav-

specifikation har besvarats. I nästa steg görs en utvärdering av de undersökningsplaner som 

uppfyllt skall-satserna utifrån de kvalitetskriterier som angivits i förfrågningsunderlaget. 

Länsstyrelsen ska här ta ställning till vilka undersökningsplaner som bedöms kunna resulte-

ra i en undersökning av god kvalitet som motsvarar den av länsstyrelsen angivna ambitions-

nivån. I det sista steget öppnas kuverten med kostnadsberäkningarna. En prisjämförelse 

görs mellan de undersökningsplaner som bedömts kunna resultera i en undersökning av 

god kvalitet. Därefter antas den mest kostnadseffektiva undersökningsplanen, d.v.s. den 

plan som länsstyrelsen bedömer borgar för god kvalitet till rimlig kostnad. Kostnaden ska 

varken vara högre eller lägre än vad som kan motiveras utifrån undersökningens syfte och 

inriktning.  

 

Det finns möjlighet för länsstyrelsen att förkasta ett orealistiskt anbud som därmed utgår ur 

bedömningen. I förfrågningsunderlaget bör därför anges att anbud med alltför låg kostnad 

eller beräknad tidsåtgång i relation till beskriven arbetsinsats eller undersökningens omfatt-

ning kan komma att förkastas. Viktigt vid bedömningen av undersökningsplanen är att göra 

en kontrollberäkning av om den faktiska arbetsinsatsen i fält är rimlig, dvs. hur många m3 

eller m2 en arkeolog förutsätts kunna undersöka per dag.  

 

Vid ett anbudsförfarande ska utvärderingen av undersökningsplanerna redovisas i ett utvär-

deringsprotokoll som biläggs beslutet. 

5.3.3 Bedömning av kvalitetskriterier 

 

Vid ett anbudsförfarande ska bedömningen av undersökningsplanen göras utifrån de kvali-

tetskriterier som angivits i förfrågningsunderlaget. Följande kvalitetskriterier bör prövas: 
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frågeställningarnas och rapporteringens relevans i förhållande till undersökningens syfte och 

inriktning, metod/genomförande samt undersökarens lämplighet och kompetens (se avsnitt 

5.2 Undersökarens lämplighet). Vid direktval kan länsstyrelsen med fördel använda samma 

kriterier.  

 

Vilka kriterier som är viktiga vid bedömningen av undersökningsplanen är avhängigt under-

sökningstypen och vilket syfte undersökningen har, fornlämningstypen, kunskapsläget osv. 

(se avsnitt 2 Det uppdragsarkeologiska systemet). I vissa fall kan exempelvis genomföran-

det vara överordnat medan det i andra fall är priset som är av avgörande betydelse. Det är 

därför viktigt att länsstyrelsen rangordnar kvalitetskriterierna efter angelägenhetsgrad.  

 

Länsstyrelsen bör bedöma undersökningsplanen avseende kvaliteten, både i sin helhet, 

liksom i de enskilda delarna. Vid bedömningen bör länsstyrelsen göra en samlad bedömning 

av undersökningens relevans och trovärdighet.  

 

Vid bedömningen av undersökningens genomförande  ska länsstyrelsen ta ställning till om 

de preciserade frågeställningar  och förslag till metoder  som undersökaren föreslagit är 

lämpliga för den aktuella undersökningen. Länsstyrelsen ska bedöma om undersökningens 

syfte och inriktning (gäller endast särskild undersökning) såsom de formulerats i förfråg-

ningsunderlaget omsätts på ett relevant sätt i undersökningsplanens frågeställningar och val 

av metoder.  

 

Det är viktigt att bedöma frågeställningarnas relevans i förhållande till fornlämningens kun-

skapspotential. Undersökningsplanens beskrivning av genomförandet bör visa att fornläm-

ningens potential utnyttjas på ett fullödigt sätt. Frågeställningar och metoder bör vara opera-

tiva och fruktbara, d.v.s. och att undersökningen kan förväntas ge svar på de frågor som 

ställs. 

 

Länsstyrelsen ska ta ställning till om undersökningen kan förväntas uppnå vetenskapligt god 

kvalitet (se avsnitt 2.6.2 Kvalitet i särskilda undersökningar). Med vetenskapligt god kvalitet 

avses att genom ett vetenskapligt arbetssätt och utifrån fornlämningens kunskapspotential 

skapa meningsfull kunskap. Undersökningens frågeställningar är avgörande för resultatet. 

De frågeställningar som väljs styr vilka material undersökningen tar fram och vilka tolkningar 

som är möjliga att göra. Länsstyrelsen bör bedöma forskningsperspektiv och de vetenskap-

liga frågeställningarnas relevans utifrån aktuell forskning och kunskapsbehov. Ett alltför 

rutinmässigt förhållningssätt i val av frågeställningar kan riskera att leda till att resultaten från 

undersökningen endast bekräftar ett rådande forskningsläge. En ytterligare dimension kan 

vara frågeställningarnas samhällsrelevans, d.v.s. hur undersökaren lyckas sätta undersök-

ningen i relation till aktuella frågor i samhällsdebatten. 
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Länsstyrelsen ska bedöma om beskrivningen av de olika momenten i genomförandet kan 

kopplas till frågeställningarna. Metoder och prioriteringar bör tydligt förhålla sig till undersök-

ningens syfte, ambitionsnivå, inriktning och frågeställningar.  

 

Undersökningarna ska genomsyras av ett vetenskapligt arbetssätt och undersökarens upp-

gift är att finna de mest lämpade metoderna för att undersöka fornlämningen. Alla metoder 

är inte lämpliga för alla fornlämningar och situationer. Ett oreflekterande angreppssätt kan 

innebära att man går miste om möjligheterna att erhålla ny information i det arkeologiska 

materialet. Metodvalet kan även ses som ett uttryck för en värdering av vilken information 

undersökningen kan tänkas ge. Olika metoder ger olika möjligheter att uppfatta och registre-

ra den information en fornlämning rymmer. Det är också angeläget att metodutveckling sker, 

d.v.s. att nya metoder prövas vid undersökningar av olika fornlämningstyper. 

 

Undersökningsplanen ska tydligt redovisa om olika delar av undersökningsytan undersöks 

med olika metodik. De prioriteringar som görs ska redovisas, t.ex. om delar av fornlämning-

en undersöks intensivt respektive extensivt och i sådant fall med vilka metoder samt om 

vissa delar eventuellt inte undersöks alls. 

 

Länsstyrelsen bör särskilt uppmärksamma det teoretiska metodresonemanget, d.v.s. hur 

undersökaren förklarar vilka källmaterial och vilka egenskaper i dessa som kan användas för 

att besvara frågeställningarna. Det kan handla om förväntade mönster, strukturer och förhål-

landen i materialet från undersökningen, om både kvantitativa och kvalitativa antaganden 

om exempelvis utbredning av anläggningar och föremål samt vad dessa representerar och 

symboliserar.   

 

Analyser, speciella bearbetningar och fördjupningsstudier bör motiveras och tydligt relateras 

till undersökningens preciserade frågeställningar. Om undersökaren förespråkar en ny me-

tod/analys som inte är allmänt känd bör den presenteras så utförligt att länsstyrelsen har 

möjlighet att bedöma den.  

 

I länsstyrelsens bedömning av undersökningsplanen ingår även att granska att den av un-

dersökaren föreslagna fyndstrategin  är utformad i enlighet med anvisningarna i förfråg-

ningsunderlaget (se avsnitt 7 Arkeologiskt fyndmaterial). Särskild vikt bör läggas på bedöm-

ningen av fyndstrategins förslag på hur det förväntade fyndmaterialets ska kunna utnyttjas i 

tolkningen av undersökningen. Länsstyrelsen ska vidare ta ställning till om undersökarens 

bedömning av förväntat fyndmaterial förefaller rimlig och om motiveringarna är relevanta för 

vad som ska tas tillvara liksom eventuella prioriteringar för selektion. Det är även väsentligt 

att länsstyrelsen bedömer om insatserna för konservering är väl avvägda.  

 

Undersökningen ska ge meningsfull kunskap som kan användas av myndigheter, forskning-

en och allmänhet (se avsnitt 2 Det uppdragsarkeologiska systemet). Länsstyrelsen ska med 

detta som utgångspunkt ta ställning till den strategi för rapportering  som presenteras i 
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undersökningsplanen. Det är viktigt att undersökningsplanens förslag till utformning av rap-

porteringen beskriver hur resultaten ska kunna nå de i förfrågningsunderlaget utpekade 

målgrupperna (se avsnitt 8 Rapportering och dokumentationsmaterial). Relevansen för den 

rapportering som föreslås i undersökningsplanen avgörs av undersökningens syfte och 

inriktning, liksom i vilket avseende den motsvarar den ambitionsnivå som angivits i förfråg-

ningsunderlaget. Det är viktigt att de produkter som rapporteringen ger står i relation till 

undersökningens omfattning. Rapporteringen från stora undersökningar bör förväntas ge 

mervärden för samhället.  

 

Länsstyrelsen bör också bedöma strategin för rapporteringen avseende vilket dokumenta-

tionsmaterial undersökaren avser lämna in till arkivering. Undersökningsplanen behöver 

innehålla en tydlig redogörelse för urvalet av dokumentationsmaterial för arkivering, både 

avseende omfattning och format (exempelvis arkivbeständigt papper) se bilagan till avsnitt 8 

Arkivering av arkeologisk dokumentation. 

5.3.4 Kostnad och kostnadseffektivitet 

Efter bedömningen om en undersökningsplan kan resultera i en undersökning av god kvali-

tet tar länsstyrelsen ställning till om undersökningen kan förväntas bli kostnadseffektiv, d.v.s. 

uppnår god kvalitet till en rimlig kostnad. Kostnaden för en kostnadseffektiv undersökning 

ska varken vara högre eller lägre än vad som kan motiveras utifrån undersökningens syfte 

och inriktning. Arbetsföretagets ekonomi ska inte ligga till grund för vad som bedöms som en 

rimlig kostnad (prop. Kulturmiljövård 1987/88:104).  

 

Länsstyrelsen bör inledningsvis kontrollera att undersökningsplanens kostnadsberäkning 

omfattar undersökningens samtliga moment. Kostnaderna bör redovisas som en logisk 

konsekvens av undersökningens syfte, inriktning, ambitionsnivå, prioriteringar m.m. och 

redovisas på ett sådant sätt att det är möjligt för länsstyrelsen att bilda sig en uppfattning om 

kostnadernas rimlighet. Länsstyrelsen ska avgöra om det råder balans mellan kostnad och 

genomförande, d.v.s. att undersökaren förmår genomföra undersökningen enligt undersök-

ningsplanen för den kostnad som angivits. För anbudsförfaranden se ovan 5.3.2 Anbudsför-

farande samt avsnitt 4.2 Anbudsförfarande. 

 

Bedömningen om kostnadsberäkningen är realistisk gäller både den tidsåtgång som beräk-

nats för olika moment och kostnader för exempelvis analyser, grävmaskiner och konser-

vering. Särskilt viktig är relationen mellan fältarbetets omfattning och undersökningens rap-

portering. Den beräknade tiden för rapporteringen måste vara tillräcklig för att ta om hand 

det förväntade resultatet från fältarbetet. Det omfattar också resurser för publicering och 

eventuella specialstudier och analyser. Det är viktigt att länsstyrelsen tar ställning till om 

fördelningen av tid är rimlig och om undersökningsplanens kostnadsberäkning har en balans 

mellan kostnader/tid för fältarbetet och rapporteringen. Om tiden för rapportering blir för 

knapp i relation till fältarbetstiden försämras undersökningens möjligheter att uppnå god 

kvalitet. För en kostnadseffektiv undersökning krävs att tillräckliga resurser läggs på under-
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sökningens rapportering, d.v.s. att undersökningen kan förväntas ge mervärden i samhället. 

För en kostnadseffektiv undersökning är det också viktigt att undersökningens resurser 

motsvarar fornlämningens potential. 

 

 


