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Arkeologiska rapporter i Västerbottens län – krav och 
riktlinjer 

 
 
 

1. Bakgrund 

Rapporter från arkeologiska undersökningar har ofta flera olika syften och samma rap- 

porter ska ofta användas i flera olika sammanhang och läsas av flera olika användare. 

Arkeologiska rapporter används bland annat som planeringsunderlag för myndigheter och 

kommuner i samband med exploateringar. Rapporter kan också användas i andra myn- 

dighetssammanhang, exempelvis vid fornminnesregistrering och uppföljning. Förutom 

detta ska rapporterna också vara användbara för forskare, men också kunna läsas och 

förstås av allmänheten. Detta innebär att rapporterna måste anpassas till undersöknings- 

planen och att det är viktigt att rapporterna är tydliga, konsekventa och exakta. 

 
Med syfte att uppfylla dessa krav har Länsstyrelsen i Västerbotten utarbetat riktlinjer för 

länets rapporter. Dessa riktlinjer har sin utgångspunkt ifrån 2 kap. lagen (1988:950) om 

kulturminnen mm (KML), Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseen- 

de verkställigheten av 2 kap. 10-13 §§ lagen (1988:950) om kulturminnen mm, Riksan- 

tikvarieämbetets handbok för uppdragsarkeologi samt en rapport från Riksantikvarieäm- 

betet som behandlar kvalitetsbedömningar av arkeologiska rapporter (Projekt uppdrags- 

arkeologi, rapport nr 2001:3). 

 

Utgångspunkten ska vara att även den som inte har varit delaktig i vare sig fältarbete eller 

rapportproduktion, ska kunna bilda sig en uppfattning om undersökningen enbart utifrån 

rapporten. Det ska gå att förstå var undersökningen ägde rum, hur den genomfördes, samt 

vilka resultaten blev och hur de tolkades. Det ska dessutom bland annat vara möjligt att i 

efterhand lokalisera undersökningsschakt och profiler, samt återfinna dokumentationsma- 

terial och fyndmaterial. 
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Olika typer av undersökningar ställer emellertid skilda krav på rapportens omfattning och 

innehåll. 

• Rapporter från särskilda utredningar och arkeologiska förundersökningar ska 
utformas så att de kan utgöra fullgoda planerings- och beslutsunderlag vid exploate- 
ringar. 

• Rapporter från särskilda undersökningar ska vara användbara för myndigheter, 
forskare och allmänhet. Rapporteringen från denna typ av undersökning kan den ske 
på flera olika sätt, men den ska alltid omfatta en basdokumentation och en slutrap- 
port, där all tidigare rapportering redovisas samt hela undersökningen utvärderas. 

 

En förutsättning för att rapporten ska kunna godkännas är att den överensstämmer med 

undersökningsplanen och Länsstyrelsens förfrågningsunderlag. 

 
Alla skriftliga rapporter ska vara godkända av Länsstyrelsen innan distribuering. 

 
 

Rapportering av uppdragsarkeologiska undersökningar kan man läsa mer om på Riksan- 

tikvarieämbetets hemsida: http://raa.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1235164&dswid=-2550  

 
 
 

2. Förslag till disposition av arkeologiska rapporter 

Nedan redovisas en lämplig disposition för en arkeologisk rapport, där det är angivet vil- 

ka minimiuppgifter som krävs för att rapporten ska kunna godkännas. Variation i rubrik- 

titlar, samt i ordningsföljd kan göras, under förutsättning att all nödvändig information 

finns med i rapporten. Beroende på vilken typ av undersökning och vem undersökaren är, 

kan även vissa justeringar vara nödvändiga att göra. Rapportens omfattning och detaljri- 

kedom bör också anpassas efter undersökningens omfattning och ambitionsnivå i enlighet 

med förfrågningsunderlaget. Det står även undersökaren fritt att lägga till nya rubriker 

och ytterligare uppgifter, förutom de som redogörs för i dispositionen nedan. Det är emel- 

lertid viktigt att de rubriktitlar som väljs tydligt avspeglar textens innehåll. De administ- 

rativa uppgifterna ska dessutom alltid redovisas först. 

http://raa.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1235164&dswid=-2550
http://raa.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1235164&dswid=-2550
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1. Omslag/titelsida 

• Titel: där det klart och tydligt ska framgå vad det rör sig om för typ av undersökning, 
vilken fastighet (alt område), socken, kommun och län som berörs. Berör undersök- 
ningen en eller flera fornlämningar ska också fornlämningstyp och RAÄ-nr (eller till- 
fällig arbetsidentitet) anges. 

• Här bör även undersökningsår (och tryckår om detta skiljer sig från undersöknings- 
året), samt rapportförfattarens namn och institutionstillhörighet anges. 

 
2. Administrativa uppgifter 

 

• Länsstyrelsens dnr 
• Institutionens dnr 
• Finansiär 
• Fornlämningsnummer (eller 

tillfällig arbetsidentitet) 
• Kommun 
• Socken 
• Undersökningstyp (vid slut- och 

forskningsundersökningar ska det 
anges om det rör sig om en hel- 
eller delundersökning) 

• Datering, samt dateringsmetod 
(14C, m ö h, fynd mm) 

• Typ av fornlämningsobjekt (en- 
ligt RAÄ:s praxis) 

• Undersökt yta (m2, m3) 
• Undersökningens höjd (m ö h) 
• Fynd – uppgifter om fynd påträf- 

fades eller inte, antal fynd, om 
fynden togs till vara, var fynden 
förvaras fram till fyndfördelning 

• Antal fältdagar, samt datum för fältar- 
betet 

• Antal rapportdagar 
• Antal dagar för fyndhantering 
• Utgrävningsledare 
• Deltagare 
• Underkonsulter 
• Undersökningsområdets koordinater – 

exempelvis i områdets nordöstra och syd- 
västra hörn (anges i rikets nät, SWEREF 
99 TM) 

• Undersökningens koordinatsystem – dvs 
om det valda koordinatsystemet vid under- 
sökningen t ex har varit lokalt eller om man 
använt rikets nät 

• Dokumentation - var dokumentationen 
(inkl digital dokumentation) förvaras 

• Övrig dokumentation och prover - var 
olika typer av prov och osteologiskt mate- 
rial som tillvaratagits i samband med un- 
dersökningen förvaras 

 
3. Innehållsförteckning 

 
4. Sammanfattning 
• Kort sammanfattning av undersökningens bakgrund, syfte, metod, resultat, tolkningar 

och utvärdering. 
 

5. Inledning 
• Bakgrund: orsak till undersökningens genomförande, uppdragsgivare mm. 
• Miljöbeskrivning: fornlämningsmiljö, naturmiljö 
• Tidigare undersökningar i området 
• Koppling till forskningsläget 
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6. Syfte 
• Undersökningens mål 
• Frågeställningar 

 
7. Metod 
• Redogörelse för och motivering av tillvägagångssätt/metoder 
• Redogörelse för och motivering av ev. prioriteringar som gjorts under arbetets gång. 
• Redogörelse för och motivering av ev. avvikelser från undersökningsplan eller ur- 

sprungliga syften 
 

8. Resultat 
• Kort redogörelse och sammanställning av resultaten (kan göras med beskrivande text, 

bilder, diagram mm) 
 

9. Tolkning och utvärdering 
• Frågeställningarna ska besvaras 
• Koppling av resultaten till forskningsläget 
• Utvärdering av undersökningen 
• Rapporter från särskilda utredningar och arkeologiska förundersökningar ska 

även innehålla en bedömning av området eller fornlämningarnas potential för vidare 
undersökningar 

 
10. Referenser 
• Vedertagna referenssystem ska användas 
• Referens- och källredovisningen ska vara konsekvent 

 
11. Bilagor 
• Ritningar 
• Ritningsförteckning (alla ritningar, inte bara de som redovisats i rapporten, ska finnas 

med här) 
• Fyndförteckning 
• Fotoförteckning 
• 14C-rapporter, inkl kalibreringskurva….mm…. 

 
 

3. Krav på rapporternas innehåll 

Förutom disposition och innehåll finns även vissa krav på utformningen av kartmaterial, 

ritningar och andra, mer tekniska detaljer, för att rapporten ska bli tydlig och användbar 

även i andra sammanhang. 
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Rapporten ska innehålla kartor som visar var undersökningen ägt rum. Dessa kartor ska 

visa undersökningsområdet på åtminstone regional och lokal nivå. Dessutom får dessa 

kartor gärna kompletteras med en karta med nationell nivå. Detta är nödvändigt för att 

visa var i länet och på vilken lokal/plats undersökningen har ägt rum. Dessa kartor ska 

uppvisa både norrpil och skala. Det ska även anges från vilken karta utsnittet är hämtat 

(fastighetskartan, blå kartan etc). De kartor som presenteras i rapporten ska vara kopplat 

till rikets nät (SWEREF 99 TM), t ex genom ett rutnät eller med koordinater i kartans 

nordöstra och sydvästra hörn. 

 

När det gäller ritningar ska också dessa ha en hierarkisk indelning. Det ska alltid finnas 

en övergripande planritning där alla lämningar, schakt, profiler samt framträdande topo- 

grafiska företeelser och liknande finns utritade. Det ska sedan vara möjligt att koppla 

denna planritning till mer detaljerade plan- och profilritningar. Ritningarna ska alla ha en 

norrpil samt en skala (angiven med skalstreck eller med siffror) som är lämplig för sitt 

syfte. När det gäller profilritningar ska det tydligt framgå från vilket väderstreck profilen 

är ritad (t ex från NV). Alla ritningar ska dessutom innehålla en teckenförklaring till de 

tecken som används. Samtliga ritningar ska även kunna kopplas samman med rikets nät. 

Detta gäller också i de fall där ett lokalt koordinatsystem använts. 

 
I rapporten ska det tydligt framgå relationen mellan fynd, anläggning, undersöknings- 

nivå (RN) och undersökningsyta. Detta kan exempelvis anges i fyndlistan på detta sätt: 

 
Fyndnr Typ Material Anm X Y Z Anläggning Schakt/ 

profil 
RN 

1 Skrapa Kvartsit  1234567 1234567 45 1 2 1 



6 
 

 
 
 
 
 
 

4. Referenser 

Riksantikvarieämbetet, 2015. Vägledning för tillämpning av kulturmiljölagen - 
Uppdragsarkeologi Rapportering, förmedling och arkeologiskt 
dokumentationsmaterial. Riksantikvarieämbetet 2015-07-02. 

 

2 kap. lagen (1988:950) om kulturminnen mm (KML) 
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