
DIK:s etiska riktlinjer för arkeologer  
Vi arkeologer är verksamma inom samhällets civila, privata och offentliga delar. Vi påverkas av de 

föreställningar och förhållningssätt till det förflutna som finns i vår omvärld. Detta måste arkeologer 

förhålla sig till oavsett hur vi gör arkeologi.  

De sätt som historien och förhistorien värderas och används på i samtiden är viktiga då uppfattningar om 

det förflutna påverkar hur människor förstår sig själva och betraktar andra. Arbetet med att skapa och 

sprida berättelser om det förflutna samt att bevara och beskriva dess lämningar är på så sätt en del av 

samhällets maktutövning. Vårt arbete sker därför inte enbart för sin egen skull utan måste förstås i 

bredare sammanhang.  

Många röster gör sig hörda angående det förflutna och dess lämningar. Det innebär att vi som arkeologer 

hamnar i konfliktfyllda situationer som kräver svåra och aktiva ställningstaganden.  

Etisk problematik är alltid närvarande och måste därför ständigt hanteras av arkeologer.  

Dessa riktlinjer är framtagna på initiativ av DIK och är tänkta att fungera som stöd och vägledning 

oberoende av hur arkeologi bedrivs.  

 

Arkeologer respekterar mänskliga rättigheter och verkar för att demokratiska värden 

upprätthålls  

Det innebär att ingen diskriminering får ske på grund av ålder, etnicitet, kön, handikapp, sexuell läggning, 

nationalitet, religion, etc.  

 

Arkeologer verkar inom de ramar och riktlinjer som ställts upp av samhället  

Det innebär att lagar, praxis och beslut följs samt att god vetenskaplighet och ekonomisk ansvarsfullhet 

eftersträvas.  

 

Arkeologer tar hänsyn till de etiska dilemman som kan uppstå till följd av det arkeologiska arbetet  

Det innebär att etiska frågor i förhållande till samtida intressen beaktas vid hantering av såväl platser som 

fynd av mänskliga kvarlevor och artefakter.  

 

Arkeologer tar hänsyn till kulturmiljön, såväl som naturmiljön  

Det innebär arbete i bred samverkan för en hållbar utveckling.  

 

Arkeologer är ärliga i sina kontakter med omvärlden och värdesätter yrkesmässig integritet  

Det innebär att utsagor, bedömningar och tolkningar som görs kan granskas och användas av såväl andra 

arkeologer som samhällets övriga aktörer.  

 

Arkeologer är ansvarsfulla i sin yrkesutövning.  

Det innebär ett professionellt förhållningssätt, det vill säga att alltid vara väl uppdaterad om såväl 

forskning, metoder som relevant lagstiftning och omvärldens förväntningar. 


