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Abstract

Sjöman, M. (2017). Arkeologins visuella gestaltning i lokala dagstidningar 

Sjöman, M. (2017). The Visual Formation of Archaeology in Local Newspapers 

Archaeology is a popular subject which the public has the opportunity to meet in a variety of
contexts. In addition to television documentaries, non-fiction and popular science magazines,
archaeology has even played a significant role in the fictional world. Apart from these sources, you
can also find archaeology in news reports where the newspapers or the tv-stations acts like
mediators of archaeological news based on the archaeological work that is currently ongoing in our
present time. Since it is now a demand on Swedish contract archaeology to communicate it's results,
the news media often gets to play the role as the link between the archaeologists and the public.
This paper is based on an analyse of archaeological news presented in local newspapers. The aim of
the study was to investigate the visual mediation of archaeology to the reader. The results showed
that the visual mediation of archaeological news is not only based on the selection of photos or
illustrations. According to this survey, visual mediation can also be constructed using particular
words that either describe the factual characteristics or words that alludes to the fictional world.
Archaeological news that are channeled through local newspapers tend to reflect a narrow view of
the archaeological discipline. The reason for this can probably be seen as a consequence of the
relationship between archaeology and the society. In order to broaden the currently prevailing image
of the archaeological discipline, this paper arguments for a much closer and more deliberate
collaboration between local news media and archaeologists.
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1. Inledning

I dagens samhälle går det att finna tydliga spår som pekar på att vi människor innehar ett historiskt
intresse och en nyfikenhet på sådant som tillhör det förflutna. Vi använder vår tid för att söka
ledtrådar i en tid som varit med en förhoppning om att möta och förstå de människor som tidigare
levt och verkat på vår jord. Genom att möta människor och ting från en annan tid och ett annat
samhälle ges vi möjligheter att se våra rötter. I längden leder denna process till att vi erhåller
möjligheter till att lära känna oss själva, vilka vi är och varifrån vi kommer. Utvecklingen från det
förflutna fram till våra dagar kan dessutom säga något om hur vår framtid kan tänkas bli.
    Arkeologi är en vetenskap som kan bidra till att ge svar på sådana frågor. För att människor ska
kunna ta del av den kunskap som arkeologin producerar krävs en medveten och anpassad
förmedling. Media och då i synnerhet lokala dagstidningar utgör viktiga kanaler för spridning av
lokala arkeologiska nyheter, vilka baseras på den arkeologi som ofta sker i människors
vardagsmiljö. Förutsättningarna när det gäller informationsutbyte har förändrats kraftigt de senaste
åren som en följd av den pågående IT-utvecklingen. Att ta del av nyheter på nätet och att interagera
via sociala medier har blivit ett vanligt inslag i många människors vardag. 
    Hur förmedlingen av arkeologi ser ut i media har avhandlats i ett fåtal rapporter varav somliga
börjar få några år på nacken. Den här uppsatsen ger en inblick i hur arkeologen och den
arkeologiska verksamheten visuellt gestaltas i lokala dagstidningars nätupplagor. Uppsatsen för
också en problematiserande diskussion angående medias roll som förmedlare av arkeologiska
nyheter. Undersökningen värderas och jämförs med tidigare publicerade avhandlingar och resultatet
kan därav ses som en komplettering till tidigare publicerad forskning och litteratur.

1.1. Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att genomföra en problematiserande studie som berör arkeologins visuella
gestaltning i lokala dagstidningars nätupplagor. Frågeställningarna som ska bidra till att klargöra
detta är följande:

 På vilket sätt framställs arkeologen och den arkeologiska verksamheten i lokala 
dagstidningar utifrån valet av bilder och formuleringen av texter?  

            

 Hur porträtteras och representeras de olika stegen i den arkeologiska arbetsprocessen?

 Vilka tänkbara konsekvenser kan medias representation av bilder och text leda till? 

 Vilken roll har media när det handlar om arkeologisk nyhetsförmedling?
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1.2. Metod

För att underlätta den empiriska studien av arkeologins visuella gestaltning i nätmedia har jag valt
att dela in bilderna i olika kategorier som syftar till att beskriva skilda delar av den arkeologiska
arbetsprocessen. Samtliga kategorier har jag valt att benämna utifrån alfabetets bokstäver A-J, vilket
sammanlagt utgör tio olika kategorier. Eftersom att bilder utgör en central del i en sådan här
undersökning anser jag att det är viktigt att resultatet redovisas detaljerat och tydligt, vilket ett större
antal bildkategorier möjliggör. Samtidigt är kategorierna tillräckligt få för att täcka in de mest
väsentliga motiven utan att göra det alltför krångligt för läsaren. Syftet med bildkategorierna var att
synliggöra kvantitativa fakta som sedan kunde analyseras. För studien av rubriksättningar, bildtexter
och artiklarnas karaktär krävdes också ett kvantitativt anslag för att få en uppfattning om hur ofta
vissa uttryck användes samt om det var några särskilda mönster som återkom. 
  Texter och bilder kan berätta mer än vad de huvudsakligen är avsedda att förmedla. Utifrån
Brymans definitioner har jag valt att tillämpa en semiotiskt analys med syftet att synliggöra tecken
på fiktion i de studerade nyhetsartiklarna (Bryman 2012: 506). Jag har även utfört en kvalitativ
analys av undersökningsmaterialet för att på sådant vis skapa en förståelse för vad det hade att
berätta. Uppsatsen bygger på ett holistiskt synsätt, vilket betyder att helheten ses som större en
summan av delarna. Bildkategorierna, rubrikerna, bildtexterna och artiklarnas karaktär kan
betraktas som delarna, vilka har vägts och jämförts med helheten med syftet att erhålla en så stor
förståelse som möjligt för det ämne som undersökningen omfattar. Forskningsbakgrunden kan
också ses som en beståndsdel i denna helhet. 
   Uppsatsen följer en hermeneutisk metod, vilket betyder att jag som utfört studien har haft ett
ansvar att reflektera över min egen förförståelse om ämnet. Förförståelsen har således varit med och
styrt över de intryck jag fått och de tankar och känslor som sedan följt. Detta utgör dock inget
hinder, utan ska snarare ses som en tillgång som bidrar till en djupare förståelse för ämnet (Patel &
Davidson 2011: 28f). Det kan också tilläggas att den här uppsatsen är skriven utifrån eget intresse i
rollen som studerande. Jag är följaktligen varken yrkesverksam arkeolog eller mediaarbetare, vilket
betyder att jag betraktar ämnet utifrån.
   

1.3. Teoretiska utgångspunkter

Samtliga författare av den forskningsbakgrund som presenteras har byggt sina studier på en rad
olika teoretiska grunder. Nedan följer de infallsvinklar som jag i rollen som uppsatsförfattare
särskilt haft i åtanke.
  Cornelis Holtorfs (2005, 2007) diskussion angående fiktionens inverkan på arkeologisk
förmedling har varit betydelsefullt för att skapa en förståelse för hur disciplinen både framställs och
uppfattas. För att synliggöra hur den yrkesverksamma arkeologen framställs, har även Holtorfs
(2007) klassificering av olika typer av arkeologer varit särskilt användbart. Med syftet att tydliggöra
medias potentiella inverkan på oss, utgår uppsatsen från Carina Johanssons (2009) resonemang
angående mentala föreställningar och hur dessa kan byggas upp utifrån de intryck och tankar som
texter och bilder ger upphov till. Våra sinnen och mentala processer spelar utifrån detta synsätt en
viktig roll. Men för att processerna ska komma igång krävs det följaktligen att vi har något att
reflektera över. Eftersom att många människor dagligen kommer i kontakt med media går det att
konstatera att media och deras sätt att förmedla information utgör en  påverkande faktor på oss. 
   De bilder media publicerar påverkar oss olika starkt och på en rad skilda sätt. I ett arkeologiskt
perspektiv kan Johannes Siapkas (2005) reflektioner om kulturarvets estetiserande effekt ses som
relevant då bilder av forntida konstruktioner och enstaka fynd, utifrån dess yttre kvaliteter, kan
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upplevas som i olika grad tilltalande och intressanta. Bilder av sådant som tilltalar oss kan tänkas 
användas av media som ett verktyg för att locka läsare. För att erhålla en djupare förståelse för vårt 
intresse av att uppleva det förflutna, följer uppsatsen Ove Ronströms (2001) tankar om den lockelse
som kan uppstå i mötet med en annan tid. Ronström betraktar mötet med det historiska kulturarvet
som en tidsresa, där upplevelsen förstärks av att deltagaren relaterar tidsresans intryck med de
intryck som omgärdar personen i vardagen. Till detta synsätt går det även att koppla Björn Horgby
och Dag Lindströms (2002) idéer om det historiska kulturarvets värde och attraktion, vilket höjs om
det förefaller vara utsatt för en betydande gå-förlorat risk. Deras infallsvinkel kan ses som särskilt
relevant med tanke på att den här uppsatsen främst berör uppdragsarkeologi, vilket ofta föregår
olika typer av ingrepp som syftar till förändringar i vår vardagsmiljö.
   

1.4. Avgränsning

Undersökningen bygger på studier av dagstidningars rapportering av nyheter som berör lokal
arkeologi, vilket betyder att nationella och internationella nyhetsartiklar har uteslutits. Däremot
förekommer det några nyheter som tillhör en lokaltidnings geografiska område, men som även tas
upp av en annan geografiskt angränsande lokaltidning. Ett annat undantag är att jag har valt att ta
med artiklar som berör föreläsningar som sker inom en lokaltidning område, men som egentligen
handlar om arkeologi från andra delar av landet. Att jag valt att ta med sådana artiklar har sin
förklaring i att även om arkeologin handlar om andra delar av landet, anser jag att det trots allt
också sker en slags arkeologi i samband med förmedlingen under föreläsningstillfället. Här har jag
valt att utgå från Riksantikvarieämbetets påpekande att länsstyrelsen kan med stöd från
Kulturmiljölagen kräva att arkeologer förmedlar sina resultat till allmänheten. Föreläsningar kan
utifrån ett sådant krav utgöra en del av det önskvärda förmedlingsarbetet (Riksantikvarieämbetet
2015: 22).
    De enstaka nyhetsartiklar som krävde plusmedlemskap har förbisetts med tanke på svårigheten
för mig att studera dessa artiklar, men också för att de bara når ut till en liten del av den potentiella
läsarskaran. Dagstidningarna som undersökningen bygger på är uteslutande från Götaland och
Svealand. Att det inte förekommer någon Norrländsk tidning i undersökningen beror på att det helt
enkelt inte gick att finna någon tidning som hade ett tillräckligt stort underlag av lokala
arkeologiska nyhetsartiklar.
    Utöver nyhetsartiklarnas bilder har jag även studerat rubriksättningar, bildtexter samt karaktären
av artiklarnas innehåll. Den här delen av undersökningen bygger förvisso på min personliga
uppfattning av enskilda ord och texter, vilket följaktligen kan ha styrts av min förförståelse. Men
anledningen till att jag även inkluderar texter i min undersökning kan förklaras av Johanssons
påstående som lyder att bilder också kan utgöras av mentala föreställningar (Johansson 2009: 29).
Texterna i den arkeologiska nyhetsrapporteringen kan sannolikt vara en komponent som medverkar
till att skapa mentala föreställningar om hur en arkeolog är och vad den arkeologiska verksamheten
ägnar sig åt. 

1.4.1. Källmaterial och källkritik

Forskningsbakgrunden är hämtad från litteratur där författare med akademiska meriter presenterar
sina åsikter. Deras insikter och kunskaper bidrar till att det går att betrakta dessa källor som
relevanta för den undersökning som uppsatsen presenterar. Vid sökningen av tidigare publicerad
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litteratur och forskning, framstod Cornelis Holtorf, Stig Welinder samt till viss del även Bodil
Petterson som de enda forskare vilka hängivet studerat hur arkeologen/arkeologin framställs i media
och populärkultur. Övrig litteratur bidrar till att tydliggöra bilden av arkeologins förhållande till 
sin omgivning, samtidigt som den ger ett bredare diskussionsunderlag som leder till en djupare
förståelse för det ämne uppsatsen avhandlar. 
    Forskningsbakgrunden består av tryckta källor samt rapporter som fanns tillgängliga på nätet.
Källorna är hämtade ur böcker, journaler, avhandlingar och dokument. Merparten av källorna
betraktar jag som förstahandskällor. Även om texten är skriven av någon utomstående utgår jag
ifrån att ursprungsförfattaren har godkänt det material som presenteras. Men om så är fallet är svårt
att veta, vilket betyder att det inte är självklart vad som verkligen är en första- eller andrahandskälla.
En del författare tycks även använda sig av citat från andra publicerade skrifter, samtidigt som de
uppenbarligen vill lägga sin egen prägel på de skrivna texterna. Men med tanke på att det inte finns
några givna svar på de ämnen uppsatsen berör, går det ändå att betrakta de välgrundade åsikterna
som presenteras som lika värdefulla oavsett källans ursprung.
    Det empiriska materialet består av dagstidningars nyhetsartiklar där samtliga artiklar är hämtade
ur tidningarnas nätupplagor. Eftersom att uppsatsen inriktar sig på att synliggöra hur
dagstidningarna presenterar sina arkeologiska nyheter, finns det följaktligen ingen anledning att
ifrågasätta faktan i artiklarna eftersom att den inte är relevant för studien. Utifrån uppsatsens syfte
och frågeställningar går det att betrakta den delen av det empiriska materialet som trovärdigt.
Avsnittet som behandlar rubrikerna, bildtexterna och artiklarnas karaktär bygger på de intryck jag
fick när jag läste igenom artiklarna. Denna subjektiva prägel kan kanske upplevas som en svaghet.
För att undvika alltför djupa tolkningar och personliga värderingar har jag endast valt att beskriva
dessa delar översiktligt. Eftersom att uppsatsens bygger på hermeneutisk metod, går det enligt Patel
och Davidson att betrakta mina intryck och tankar som en tillgång för analysen. Det subjektiva ses
därav varken som ett hinder eller svaghet (Patel & Davidson 2011: 29). 
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2. Forskningsbakgrund

2.1. Arkeologi i media

Att arkeologi har blivit trendigt kan enligt Holtorf förklaras av dess exponering i TV under senare
decennier. Program som Time Team har på ett underhållande sätt lyft fram arkeologerna och
arkeologin till den breda allmänheten. Utöver tv-program, utgör dagstidningar och internet andra
viktiga informationskällor om arkeologi (Holtorf 2007: 54ff). Nyheter som berör mindre och mer
närliggande arkeologiska projekt presenteras i regel i de lokala dagstidningarna. Bilder utgör där en
betydelsefull del i själva förmedlingen och rubriksättningen fungerar i dessa sammanhang som en
viktig komponent för att locka läsare. Den efterföljande artikeltexten förmedlar ofta bilden av det
arkeologiska arbetet som ett sökande efter ledtrådar med syftet att avslöja nya upptäckter och
mysterier (Holtorf 2007: 30ff). 
    De bilder som publiceras i dagstidningar avbildar ofta en arkeolog som arbetar på fyndplatsen.
Grävning och putsning av synliga fynd utgör vanliga motiv. I dagstidningarna är det också vanligt
att det förekommer bilder som visar upp enskilda fynd, eller bilder som visar hela fyndplatsen. De
bilder som används vid arkeologisk rapportering, vilka visar den grävande arkeologen, enskilda
fynd och undersökningsplatsen, stämmer till stora delar också överens med allmänhetens
uppfattning om vad arkeologi är (Holtorf 2007: 45ff).
    Holtorf saknar dock en diskussion om internet och hur arkeologi förmedlas och avbildas inom
detta medie. Archeology Is A Brand! - The Meaning Of Archaology In Contemporary Popular
Culture är visserligen sammanställd år 2007, men hemsidor och liknande var dock välutvecklade
vid denna tid. Holtorf kan visserligen syfta på både tryckta tidningar och tidningars nätupplagor när
han diskuterar arkeologi i dagspressen. Men det framkommer inte med tydlighet i hans presentation
av materialet. Holtorf konstaterar dock att arkeologin är beroende av sin publik. Media utgör där en
viktig kanal för att nå ut till allmänheten. För att nå fram med budskapet krävs det dock att det
uppfattas som intressant, vilket leder till att det i vissa fall kan vara fördelaktigt att sprida en felaktig
bild av verksamheten för att på sådant vis säkra sin publik. Holtorf poängterar också att arkeologer
är flitiga på att använda sig av media, och vissa fall så pass duktiga att de även manipulerar denna
kanal för informationsspridning (Holtorf 2007: 115ff)  
    Stig Welinder för in diskussion i svenskt perspektiv. Han har studerat arkeologisk rapportering i
svenska dagstidningar och tidskrifter. Resultatet av studierna presenteras i artikeln Arkeologi i
massmedia (1997). Welinders studier visade att dagstidningar som Dagens Nyheter publicerar
arkeologiska artiklar utifrån ett nyhets- och underhållningsperspektiv. Artiklarna kan ses som
lärande och uppvisar nästintill aldrig någon kritik mot det som rapporteras. Hela
forskningsprocessen avspeglas sällan i de artiklar som publiceras, utan tyngdpunkten ligger på
själva utgrävningarna, vilket också syns i bildmaterialet till artiklarna. Här framkommer en tydlig
skillnad i jämförelse med populärvetenskapliga tidskrifter som Forskning och Framsteg, vilka ofta
ger inblickar i det efterföljande analys- och labbarbetet. Men Welinder ser dock ingen anledning till
att dagspressen bör följa samma mönster som de populärvetenskapliga tidskrifterna (Welinder 1997:
19ff). 
  Förmedling av arkeologi via nyhetsmedier är dock inte helt oproblematiskt. I artikeln
Kunskapsförmedling vid utgrävningen av ett gravfält i Rissne (2013) diskuterar Lotta Mejsholm
möjliga fallgropar när det handlar om arkeologisk förmedling i nyhetsmedier. Hon menar att
arkeologen som kunskapsförmedlare sällan har kontroll över den berättelse som slutligen når fram 
till läsaren. En risk som då uppstår är att media kan komma att producera sensationsarkeologi 
istället för att redovisa arkeologernas egna och ofta mer nyanserade 
berättelser (Mejsholm 2013: 72). 

8



    Anders Högberg ger ett närmare exempel på arkeologins förhållande till lokaltidningar i artikeln
Kommunikation, uppdragsarkeologi och kravspecifikationer (2013). Han förklarar att innan en
utgrävning påbörjades vid Stortorget i Malmö, anordnades ett möte där arkeologer informerade en
tidningsredaktionen angående utgrävningen. Den aktuella redaktionen nappade på förslaget om att
samarbeta med arkeologerna. De följde sedan upp arkeologernas arbete genom att löpande
publicera artiklar om utgrävningen. Tidningens grafiker gjorde även färgillustrationer av
arkeologernas tolkningar, vilka publicerades i artiklarna. Förmedlingen av utgrävningen blev på det
här sättet kostnadseffektivt, samtidigt som det fick ett stort publikt värde då det var många som gavs
möjlighet att ta del av arkeologernas kunskap (Högberg 2013:63f). Betraktar man ett sådant slags
förmedlingsarbete ur ett arkeologiskt perspektiv, framgår det att lokala nyhetsartiklar även kan vara
användbara för spridning av information angående visningar och andra publika event. Detta
eftersom att informationsspridning i nyhetsartiklar har visat sig ofta fungera bättre än vanliga
annonser, vilka lätt dränks bland övrig annonsering i dagspressen (Mejsholm 2013: 72)
   Den yrkesverksamma arkeologen utgör en viktig del i den bild av arkeologisk verksamhet som
förmedlas till läsaren. Holtorf förklarar att denne arkeolog i vissa fall figurerar som en skattjägare,
äventyrare eller detektiv. Andra varianter som förekommer är arkeologen som gör de stora
upptäckterna samt den som vårdar forntida lämningar och fyndplatser. Av dessa typer är det
framförallt de sistnämnda och då i synnerhet den vårdande arkeologen som figurerar i dagspressen
(Holtorf 2007: 63ff). 
  Bodil Petterson för ett liknande resonemang i avhandlingen Indiana Jones på Birka- Om
arkeologisk popularisering och forskning (1994). Hon framhåller att arkeologer har en tendens att
framställas som grävare eller skattjägare, vilka ständigt gör nya upptäckter och finner fynd som
sedan analyseras. Petterson tillägger också att arkeologen kan te sig som något originell samtidigt
som denne präglas av en stor entusiasm och noggrannhet (Petterson 1994: 64). George Gerber
utvecklar Petterssons diskussion i artikeln SCIENCE ON TELEVISION: How It Affects Public
Conceptions (1987). Han menar att undersökningar pekar på att fiktionen utgör en starkt bidragande
faktor till att cementera den stereotype bilden av vetenskapsmannen som en något säregen figur,
vilken bara lever för sin forskning och inte har några särskilda intressen förutom sitt arbete (Gerber
1987: 113f).      

2.1.1. Synen på arkeologi

Undersökningar pekar på att arkeologi ofta associeras med det förflutna och då i synnerhet till
enskilda föremål, ruiner och forntida civilisationer/kulturer. Allmänheten tycks också i hög grad
koppla den arkeologiska disciplinen till historia och kulturarv. Holtorf menar dock att det
förekommer skillnader i resultaten mellan olika undersökningar. Men en slutsats som flera studier
har kommit fram till är att människor uppskattar att både få ta del av arkeologi och att få delta i
arkeologisk verksamhet (Holtorf 2007: 55ff)
   Mats Engström presenterar en svenskt undersökning i antologin Arkeologi och samhälle (2009).
Undersökningen berör människors syn på arkeologi. Resultat av undersökningen visar att
yrkesverksamma arkeologer och representanter från allmänheten har olika uppfattningar angående
den arkeologiska verksamhetens syften och potential. Utifrån resultatet drar Engström slutsatsen att
arkeologer bör arbeta mer aktivt för att bredda bilden av disciplinen och dess möjligheter. Det
handlar inte om att rätta allmänhetens felaktiga bilder, eller tvärtom att man som arkeolog skall 
anpassa sig helt och hållet till vad allmänheten önskar sig, utan det handlar snarare om att man bör 
verka för ett närmande mellan allmänhetens och arkeologernas skilda föreställningsvärldar
(Engström 2009: 65ff).
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2.2. Fiktionens arkeologi 

I artikeln Learning from Las vegas (2005) resonerar Cornelis Holtorf kring arkeologins inverkan på
utformningen av de temaparker som t.ex. går att finna i Las Vegas i USA. Han menar att miljöer
som är uppbyggda med inspiration av Indiana Jones äventyr, anspelar på människors behov av att
drömma sig bort från den gråa vardagen. Framförallt tjänar de ett gott syfte för besökarna genom
den stimulerande miljö som temaparker kan erbjuda. Den här typen av stimulerande förmedling
behöver inte vara sämre än vanlig traditionell undervisning. För enligt Holtorf kan traditionell
undervisning innehålla nog så mycket falskheter som en följd av samtidens inverkan på urvalet av
det som ska förmedlas (Holtorf 2005: 6ff).
     Som kontrast till Holtorfs positiva inställning om temaparker och förmedlingen av arkeologi som
mysterier och äventyr, framhåller Lynne Sebastian att verklighetens arkeologi är nog så spännande
trots avsaknaden av Indiana Jones fiktion. I artikeln The Awfull Truth of Archaeology (2003) skriver
hon att denna spänning bygger på arkeologins förmåga att skapa direktkontakt mellan oss som lever
nu och människor från det förflutna. Lynne Sebastian anser att fiktionens arkeologi är för fixerad av
ting. Istället för detta förespråkar hon en arkeologi som sätter människan och mänsklighetens
gemenskap i fokus. Arkeologin skulle utifrån denna synvinkel ges förutsättningar till att bli
tillräckligt intressant för att därmed kunna klara sig från fiktionens klichéer (Sebastian 2003: 36f).  
   Enligt Riksantikvariämbetets rapport Uppdragsarkeologins publika sida (2005) utgör media en
betydande faktor när det gäller spridning av klichéartade beskrivningar av arkeologin, arkeologen
och den förhistoria som grävs ut. Förmedlingen av spänning och mystik till publiken går många
gånger som en röd tråd genom den arkeologi som kommuniceras ut till publiken. I likhet med
Holtorfs resonemang beskrivs Indiana Jones som en karaktär som tycks ha smittat av sig och
påverkat hur den arkeologiska disciplinen och den enskilda arkeologen porträtteras. Känslor av
exotism och förmedling av information ses som centrala begrepp, vilka beskriver allmänhetens
uppfattning om vad arkeologi innebär (Andersson, Aronson & Petterson 2005: 30ff). 

2.3. Förmedling av kulturarvsupplevelser

I Agenda Kulturarvs programförklaring (2004) fastslås det att god tillgång till kulturhistorisk
kunskap utgör en rättighet i ett demokratiskt samhälle. Ett argument för detta är att eftersom att alla
människor har rätt till en åsikt, ska de även ges rätt till en insikt. Det påpekas visserligen att
kulturarvet ska bevaras och brukas, men samtidigt ges det inte någon tydlig förklaring till hur
arbetet ska genomföras för att uppnå dessa mål. Men en viktigt komponent i arbetet tycks vara att
inspirera och engagera allmänheten (Agendakulturarv 2004: 7ff). 
  Undersökningar pekar på att allmänheten utgör en viktig komponent inom kulturarvets
verksamhetsområde. I Riksantikvarieämbetets Kommentar till Statistiska centralbyråns slutrapport
mars 2002 framgår det att 83% av de tillfrågade ser program med historiskt innehåll på TV och
59% läser litteratur som behandlar historiska ämnen. 64% anger att de ofta funderar över historiska
spår i landskapet och 69% svarade att de gärna besöker kulturmiljöer, museer och kulturbyggnader, 
en eller flera gånger per år (Riksantikvarieämbetet 2002: 3). Allmänheten tillskrivs också som en 
avgörande komponent för den arkeologiska disciplinens existens. Den slutsatsen drar Göran
Burenhult i artikeln Arkeologi-för vem? som publicerades i Fornvännen (1975). Det han framförallt
poängterar är betydelsen av allmänhetens inställning till den arkeologiska verksamheten. Burenhult
menar att en viktig del i det hela är att arkeologin bör hålla en god kommunikation till allmänheten
på en rad skilda nivåer (Burenhult 1975: 239). 
  En god kommunikation är en förutsättning för ett lyckat förmedlingsarbete. I rapporten
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Uppdragsarkeologi: rapportering, förmedling och arkeologiskt dokumentationsmaterial (2015)
påpekar Riksantikvarieämbetet att länsstyrelsen kan med stöd från Kulturmiljölagen ställa krav på
att resultaten av arkeologiska undersökningar måste förmedlas till allmänheten. Förmedling bör ske
med syftet att erbjuda människor delaktighet, bildning och upplevelser. Att enbart tillämpa
vetenskapliga fördjupningar och basrapporter är dock inte att eftersträva, utan det kan också komma
att krävas populärvetenskaplig förmedling för att på sådant vis nå ut till en bredare publik.
(Riksantikvarieämbetet 2015: 22f). Bodil Petterson fastslår i sin avhandling Indiana Jones på
Birka- Om arkeologisk popularisering och forskning (1994) att hon kan urskilja två slags
populariseringsideal, varav det ena kan sägas vara upplevelsebaserat och det andra faktabaserat. Av
dessa två är det den upplevelsebaserade som idag tycks vara den trend som råder. Utifrån detta
synsätt framkommer det också tydligt att det skett en förskjutning från faktapresentation och
läroboksinlärning till en pedagogik som bygger på sinnesförnimmelser och engagemang. Petterson
pekar dock på en möjlig problematik med den här typen av popularisering. Hon menar att en flitig
och underhållande förmedling av arkeologi kan leda till att dess publik uppfattar den arkeologiska
forskningen som alltför enkel och problemfri (Petterson 1994: 15ff). 
    I liket med Bodil Petterson, lyfter även Owe Ronström fram trenden med upplevelser. Ronström
förklarar i artikeln Kulturarvspolitik: Vad skyltar kan berätta (2001) att bildning ofta får stå tillbaka
som en reaktion på upplevelseturismens stadiga tillväxt. Utifrån detta synsätt går det att betrakta
tidsresan som det centrala inom kulturarvsindustrins upplevelseturism. Upplevelsen av tidsresor
bygger på en separation mellan olika slags tider där inte bara resan bakåt i tiden ses som
upplevelsens huvudmål, utan även färden tillbaka till nutiden är nog så viktig för att tillfredsställa
tidsresans resenärer. Kärnan i tidsresans lockelse återfinns i den stimulans som uppkommer i de
tvära kasten mellan olika slags tid. Att det överhuvudtaget sker en pendling mellan olika slags tid
beror enligt Ronström på att deltagaren ständigt relaterar tidsresans upplevelser med de intryck som
omger besökaren i den vanliga vardagen (Ronström 2001: 15f). I artikeln Återupptäckten av
industrisamhället (2005) utvecklar Robert Willim resonemanget angående upplevelser och tidsresor
genom att införa termen ”armchair nostalgia” som kan kopplas till konsumtion och marknadsföring.
Armchair nostalgia myntades av antropologen Arjun Appadurai och beskriver frammaningen av
nostalgiska känslor som inte är relaterade till personens egna minnen. Ur denna känsla växer det
följaktligen fram en lockelse till dåtiden (Willim 2005: 155). 

2.3.1. Värden och autenticitet

I artikeln På naturliga äventyr i kulturarvet (1999) ger Barbro Svensson en möjlig förklaring till
varför vi människor finner en stark dragningskraft till dåtiden och sådant som inkluderas i det
historiska kulturarvet. Att det historiska kulturarvet är användbart beror enligt Svensson på att det
hör samman med det förflutna, vilket vi människor uppfattar som något okänt och därav exotiskt
och annorlunda. Utifrån detta resonemang framstår det exotiska och annorlunda som ett attraktivt
värde (Svensson 1999: 123f). Björn Horgby och Dag Lindström utvecklar diskussionen i artikeln 
Begreppet kulturarv- något för historievetenskapen? (2002). De menar att det historiska 
kulturarvets värde uppvisar en tendens till att öka om det förekommer en påtaglig gå-förlorat risk. 
En annan värdehöjande faktor är förekomsten av estetiska kvaliteter. Värdet stiger dessutom med
tilltagande ålder och gynnas av sådant som kan betraktas som unikt och genuint, vilket för oss
människor inger en känsla av autenticitet (Horgby & Lindström 2002: 312f). Svante Beckman för
också en diskussion angående kulturarvens värde i artikeln Vad vill staten med kulturarvet? (1993).
Beckman menar att vår känsla av vördnad för våra förfäder utgör en bidragande orsak till att vi
lägger ett stort värde i att dokumentera även de lämningar som egentligen ter sig tämligen
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oansenliga. Han ser en förklaring till uppkomsten av dessa känslor i deras starka koppling till
griftefridens etiska grundval (Beckman 1993: 36f). 

2.4. Kulturarvets visuella gestaltning

Johannes Siapkas menar i artikeln Det förgångna som utställning (2010) att vårt närmande till det
förgångna genom de materiella lämningarna har en estetiserande effekt. Han påpekar sedan att
arkeologins estetiska dimension framstår som särskilt tydlig i museiutställningar, framförallt i de
fall då skulpturer ställs ut (Siapkas 2010: 171). Även om Siapkas främst hänvisar till utställningar,
går det sannolikt att också tillskriva bilder av föremål och samlingar en snarlik estetiserande effekt
på betraktaren. Till detta går det att koppla Ola W. Jensens diskussion i artikeln Konsten att
konstruera ett kulturarv: Om fornlämningar och den antikvariska forskningens historia (2005). Han
menar att vi har ett materiellt kulturarv som vi på olika sätt kan förhålla oss till. Detta materiella
kulturarv förvaltas i sin tur av olika institutioner, där själva förvaltningen bygger på att det sker ett
kontinuerligt urval där det bestäms vilka delar av det materiella kulturarvet som anses vara värt att
bevara (Jensen 2005: 27ff). Den här typen av selektiv förvaltning riskerar dock att skapa en
förvrängd och avgränsad bild av vårt kulturarv, som en följd av att vissa materiella lämningar lyfts
fram samtidigt som annat hamnar i skymundan. Estetiskt tilltalande lämningar innehar sannolikt
gynnsamma förutsättningar till att bli synliggjorda, oavsett deras egentliga historiska betydelse.
     Medias val av bilder och text kan också ge upphov till liknande inkluderingar och exkluderingar.
I avhandlingen Visby visuellt- Föreställningar om en plats med utgångspunkt i bilder och kulturarv
(2009) påpekar Carina Johansson att bilder utgörs av något man kan betrakta, antingen i form av
visuella gestaltningar eller avbildningar. Men bilder kan också utgöras av något mentalt och kan då
snarare liknas vid föreställningar. Bilder är följaktligen inte bara visuella, utan de formas genom
våra sinnen, från upplevelser, texter, samtal och drömmar. Allt detta är med och formar s.k.
mindscapes, vilket kan beskrivas som något som är mentalt förankrat i fysiska gestaltningar,
samtidigt som det också är igenkännbart och delat av fler. Medias sätt att förmedla information via
bilder och text utgör starkt påverkande faktorer vilka är med och förprogrammerar och påverkar vår
förförståelse (Johansson 2009: 29ff). 
    Bilder avbildar dock inte enbart det vi kan se i verkligheten. Det är ett resonemang som Karin
Becker för när hon presenterar sina studier som berör vårt förhållande till den visuella omgivning
som omgärdar oss. I artikeln Att synliggöra fältet: Fotografi och reflexiv etnografi (2004)
argumenterar hon för att vi människor alltid ser selektivt. I miljöer som är obekanta för oss söker
blicken febrilt efter ting som vi känner igen och kan identifiera. När vi möter välbekanta miljöer
behöver vi inte göra någon sortering bland de visuella intrycken, eftersom att ögonen mer eller
mindre går på ”autopilot”. Becker hävdar dock att fotografier kan få det bekanta till att bli till något
främmande. För till skillnad från vårt selektiva seende, tar inte kameran hänsyn till om en miljö är
bekant eller obekant. Allt som fastnar på fotografiet omvandlas från ett tredimensionellt rörligt fält
till en platt yta, vilket betyder att allting också jämställs visuellt. Det som fastnar på fotografiet
kommer vi således att se med andra ögon än vad vi gör i verkligheten, vilket i sin tur möjliggör att
vi kan inhämta ny visuell information från bildmaterialet (Becker 2004: 150ff). 
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3. Presentation av undersökningen

3.1. Bildkategorierna

Inspiration till relevanta bildkategorier har jag funnit i Holtorfs (2007) resonemang där han
framhåller att bilder ofta visar hela den arkeologiska undersökningsplatsen, eller så avbildar de en
arkeolog som arbetar. Han tillägger också att det är vanligt med bilder som endast visar upp
enskilda fynd. Dessa motiv som Holtorf nämner återfinns i bildkategorierna B, C och D. Utifrån
Holtorfs diskussion ansåg jag följaktligen att det också var relevant att ha med en bildkategori (A)
som fick representera bilder som tydligt avsåg att visa planering, prospektering eller arkeologer som
övervakade bygg- och anläggningsarbeten. Sådant som i regel föregår motiven i bildkategorierna C
och D. Med tanke på att det enligt Holtorf är populärt att avbilda enskilda fynd, ansåg jag att det var
relevant att också ha med en kategori som omfattar bilder som endast avbildar arkeologisk
utrustning, samt en kategori med bilder som enbart visade arkeologer som poserade framför
kameran. Bilderna som tillhör de här kategorierna är placerade under bokstäverna E och F.
   Människors upplevelser och delaktighet som bl.a. Riksantikvarieämbetet (2015) och Svensson
(1999) diskuterar kring har fått stå som modell för kategori G. I den kategorin valde jag att placera
in bilder som avbildade besökare/deltagare eller bilder som visade arkeologer som tydligt
förmedlade information till en lyssnande publik. Även Stig Welinder gav inspiration till en
bildkategori. Welinders (1997) påpekande att tidningen Forskning och Framsteg ger inblickar i
analysen av det arkeologiska materialet ligger till grund för kategori H som berör inomhusarbete i
t.ex. arkiv, labb och kontor. 
    Holtorf (2007) menar att Time Team har lyft fram arkeologin och gjort den trendig. Även jag har
funnit inspiration från Time Team. Eftersom att Time Team ofta låtit illustrera och rekonstruera det
förflutna utifrån grävresultat och kartor, fann jag det relevant att även ta med en kategori som kan
sägas motsvara detta. Under kategori I ligger följaktligen bilder som antingen visade kartor,
illustrationer eller olika former av rekonstruktioner.   
   Utöver kategorierna A-I har jag även valt att ta med en kategori med ”övriga bilder” (J).
Kategorin övriga bilder innehåller bilder som jag upplevde var svårplacerade utifrån syftet med min
undersökning. Bilderna i kategori J består av antingen motiv som inte tydligt visade vad de avsåg
att förmedla, eller motiv som inte alls hade med arkeologi att göra. För att bilderna skulle kunna
placeras under kategori A-I krävde jag att de klart och tydligt framgick vad motiven föreställde.
Svårtolkade motiv placerades direkt i kategori J.    
   

3.1.1. Förklaring av bildkategorierna

A= Planering/prospektering ute i fält eller inne i byggnader. Undersökningar som sker ovan jord 
eller innan schakt öppnas. Inkluderar mätningar med t.ex. markradar/magnetometer och 
metalldetektor etc samt övervakning av bygg- och anläggningsarbeten.

B= Översiktsbild av undersökningsområde/grävplats och schakt från före, under eller efter 
grävning. Inkluderar även bilder över fornlämningar/fornlämningsområden ovan mark. Arkeologer 
kan förekomma på bilderna men de är då inte synligt arbetande.
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C= Arkeolog/er som arbetar. Grävande, putsande, antecknande, inmätningar med totalstation, 
sållning samt sökande med metalldetektor i öppna schakt etc. Inkluderar även öppning och 
stängning av schakt med grävmaskin. 

D= Detaljer av schakt som innehåller fynd, antingen lösa föremål eller fasta konstruktioner. 
Inkluderar även närbilder på fynd som placerats eller hålls upp för fotografering.

E= Bilder som enbart visar arkeologisk utrustning.

F= Arkeolog/er som poserar framför kameran. Antingen vid eller utanför 
undersökningsplats/grävplats.

G= Besökare på bilder som antingen tittar, lyssnar eller deltar i någon aktivitet. Inkluderar även 
arkeologer som synligt förmedlar information till besökare på eller utanför 
undersökningsplats/grävplats.

H= Inomhusarbete i t.ex. labb, arkiv eller på kontor. 

I= Kartor, illustrationer och rekonstruktioner. 

J= Övriga bilder. Bilder som ej passar in i ovanstående kategorier. Inkluderar svårplacerade bilder 
eller bilder som inte alls har något med arkeologi att göra.

3.2. Arkeologi i dagstidningars nätupplagor

Sammanlagt har jag gått igenom 10 dagstidningars nätupplagor och sökt efter lokala arkeologiska
nyhetsartiklar. I varje dagstidning har 15 artiklar studerats. Eftersom att min undersökning inte har
för avsikt att utgöra en total genomgång av alla de arkeologiska nyhetsartiklar som publicerats de
senaste åren, ansåg jag att 150 artiklar bör utgöra ett tillräckligt underlag för att ge en inblick i hur
arkeologisk nyhetsrapportering visuellt gestaltas i dagstidningars nätupplagor.
  Nio av de tio tidningar som undersökningen bygger på går under benämningen lokala
dagstidningar. Den som inte är inräknad bland dessa är GP (Göteborgs-Posten) som täcker en större
region. Men eftersom att GP tar upp nyheter som har anknytning till Göteborgsområdet har jag låtit
betrakta den som en lokaltidning. I de tio dagstidningarnas nätupplagor som jag har gått igenom var
det inga större problem söka fram 15 artiklar som handlade om lokal arkeologi. Samtliga av dessa
artiklar har blivit publicerade inom tidsperioden Januari 2013 – Juli 2016, vilket gör att det går att
betrakta dem som nya och därav relevanta för en undersökning som syftar till att ge en aktuell
inblick i arkeologisk nyhetsförmedling. De sökord jag använt mig av samt länkar till valda artiklar
presenteras i bilaga 1.
    Nyheter som berör arkeologi framstod i undersökningen som ämnen vilka dagstidningarna inte
drar sig för att rapportera om. Under arbetets gång framkom det också att dagstidningarna i regel
använder en eller flera bilder som komplement till artiklarnas skrivna text. Det totala antalet bilder i
de undersökta artiklarna uppgår till 465. Av de 150 nyhetsartiklar som jag sammanlagt gick igenom
var det endast tre som inte hade någon bild alls. 
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3.3. Fördelningen av bilder per kategori

I kategori A återfinns 10 bilder, vilket motsvarar 2% av det totala bildmaterialet. Att publicera bilder
som visar arkeologer som utför planering och prospekteringsarbete föreföll vara tämligen ovanligt.
Jag fann två artiklar med bilder som enbart hade illustrerats med motiv från kategori A. Ett par
artiklar stack också ut från mängden då de enbart handlade om den delen av den arkeologiska
arbetsprocessen som kategori A berör. Bland de artiklar som inte innehöll bilder på sådana
aktiviteter fanns det dock några som i texten berättade om prospektering och liknande förberedande
undersökningar.
    I kategori B återfinns 47 bilder, vilket motsvarar 10% av det totala bildmaterialet. Översiktsbilder
som visar hela undersöknings- eller grävplatsen var motiv som dök upp med jämna mellanrum i
nyhetsartiklarna. Ofta sågs motiv tillhörande kategori B tillsammans med bilder från andra
kategorier, särskilt kategorierna C och D. Översiktsbilder tycktes i dessa fall fungera som ett slags
tillägg till de övriga bilderna. Några artiklar hade enbart bilder som jag placerade in i kategori B,
vilka utgjordes av artiklar som antingen handlade om enskilda fornlämningar eller kommande
arkeologiska projekt.
    I kategori C återfinns 124 bilder, vilket motsvarar 27% av det totala bildmaterialet. Utifrån det
sammanräknade resultatet från samtliga dagstidningar, visade det sig att bilder tillhörande kategori
C var det mest förekommande motivvalet. Bilder av arbetande arkeologer vid en
undersökningsplats/grävplats, antingen i eller vid öppna schakt var dessutom också spridda över
störst antal artiklar. Merparten av artiklarna som innehöll bilder motsvarande kategori C, innehöll
också bilder från andra kategorier och då framförallt bilder från kategori D. Trots samtliga artiklars
varierande innehåll, nämndes utgrävning eller undersökning frekvent i texterna, vilket också syntes
i bildmaterialet.
     I kategori D återfinns 114 bilder, vilket motsvarar 25% av det totala bildmaterialet. Att visa upp
fynd var följaktligen det näst vanligaste bildmotivet i de studerade nyhetsartiklarna. Bilder
tillhörande kategori D var spridda över en nästan lika stor mängd artiklar som kategori C. Några
artiklar hade enbart bilder tillhörande kategori D, men mest vanligt var att kombinera dessa med
bilder från kategori C, följt av kategori F och G. Fynd nämndes frekvent i artiklarnas rubriker,
innehåll och bildtexter.
     I kategori E återfinns 5 bilder, vilket motsvarar 1% av det totala bildmaterialet. Bilder av enbart
arkeologisk utrustning framgick som ett ovanligt motivval i arkeologisk nyhetsrapportering. Två av
bilderna tillhörde en och samma nyhetsartikel, övriga var spridda med en bild per artikel. Alla bilder
tillhörande kategori E kombinerades med bilder från andra kategorier. Arkeologisk utrustning
nämndes då och då bland de genomgångna artiklarna och fanns även med som en del av motivet på
bilder från andra kategorier, i synnerhet bilder tillhörande kategori C. 
    I kategori F återfinns 46 bilder, vilket motsvarar 10% av det totala bildmaterialet. Arkeologer
som på ett eller annat sätt poserar framför kameran utan att vara synligt arbetande var ett lika
vanligt motiv som översiktsbilder bland de nyhetsartiklar som jag studerade. Några artiklar hade
enbart bilder tillhörande kategori F. Den typen av artiklar hade oftast karaktären av intervju. Annars
var det mest vanligt att artiklar som innehöll bilder av poserande arkeologer också innehöll bilder
som motsvarade någon av de andra kategorierna.
   I kategori G återfinns 33 bilder, vilket motsvarar 7% av det totala bildmaterialet. Av min
undersökning framgick det att det inte var alltför vanligt att publicera bilder av besökare eller motiv
som föreställde förmedlande arkeologer. Det förekom ungefär lika många artiklar som enbart hade
kategori G bilder som artiklar med kategori G bilder där det också ingick bilder tillhörande andra
kategorier. Artiklarna som innehöll kategori G bilder handlade nästan uteslutande om visningar,
besökscentran, föreläsningar eller temadagar. Ord som kan kopplas till besökare, deltagare eller
förmedling nämndes regelbundet i dessa artiklar. 
     I kategori H återfinns 8 bilder, vilket motsvarar 2% av det totala bildmaterialet. Bilder av labb
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eller annat inomhusarbete var en sällsynt företeelse Sammanlagt var det tre artiklar som innehöll
bilder ur kategori H. En av dessa artiklar stack ut då den var illustrerad med 6 stycken bilder som
visade labbarbete. Men labbarbetet utgjorde dock inte huvudtemat för artikeln, utan det nämndes i
samband med textens huvudsakliga innehåll. Labb, arkiv- och analysarbete nämndes även i andra
artiklar, men lyftes aldrig riktigt fram.
    I kategori I återfinns 25 bilder, vilket motsvarar 5% av det totala bildmaterialet. Att publicera
nyhetsartiklar med bilder av kartor, rekonstruktioner och illustrationer föreföll vara ungefär lika
vanligt som att inkludera bilder av besökare i artiklarna. Däremot var det bara en artikel som enbart
handlade om sådant som tillhör kategori I. Bilder tillhörande kategori I var spridda bland de
genomgångna artiklarna och kunde ses som ett tillägg till andra förekommande bildmotiv. Endast
två artiklar hade enbart med bilder som jag placerade i kategori I 
   I kategori J återfinns 53 bilder, vilket motsvarar 11% av det totala bildmaterialet.  De flesta av
bilderna som jag placerat under kategori J kan utifrån min studie ses som utfyllnad i artiklarna då de
antingen berättar otydligt eller ingenting alls om varken arkeologer eller den arkeologiska
arbetsprocessen. Däremot kan bilder under kategori J förstärka budskapet i artiklarnas rubriker och
innehåll, vilket jag tagit i beaktande. Likaså kan de även förmedla annan viktig information till
läsaren. Bilder som motsvarade kategori J var tämligen spridda över nyhetsartiklarna. Av samtliga
undersökta artiklar var det fem som enbart hade bilder som motsvarade kategori J.
  

3.3.1. Fördelningen av bilderna i tabellformat

Kategori              A        B        C        D        E        F        G        H        I        J        

Antal bilder        10       47     124     114       5        46       33       8        25      53       

Fig 1. Tabell över fördelningen av bilderna utifrån de nyhetsartiklar jag har gått igenom. I tabellen
har jag slagit ihop bilderna från samtliga dagstidningar och räknat ihop det totala antalet bilder
per kategori. I bilaga 2 redovisar jag varje tidning för sig.

3.4. Rubriker, bildtexter samt artiklarnas karaktär

Nyhetsartiklarnas rubriker följde ett liknande mönster i samtliga dagstidningars nätupplagor.
Rubrikernas innehåll uppvisade tydliga karaktärer beroende på vad de avsåg att förmedla till
läsaren. Den mest förekommande typen av rubrik syftade direkt till de upptäckter eller fynd som
gjorts. Antingen nämndes bara orden fynd och upptäckt eller så berättade rubriken mer preciserat
om vad som hade hittats. Någon gång nämndes också vad arkeologerna söker efter och vad de
förväntar sig att kunna finna. Rubriker som på ett eller annat sätt berättar om arkeologers arbete
förekom också regelbundet. Ibland syftade rubrikerna till vad som gjorts, men de förekom också
rubriker som berättar om vad som görs i detta nu samt vad som planeras att göras. Vissa rubriker
kunde dock både innehålla budskap om arkeologers verksamhet samt information om fynd. En
annan typ av rubrik var den som ville förmedla något om historien, antingen om händelser som ägt
rum eller avgränsade historiska epoker. Oftast rörde det sig då om berättelser med anknytning till
lokalhistoria. 
    Ett antal rubriker hade en tydlig karaktär av att vilja upplysa och informera läsaren om något
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särskilt. I flera fall handlade det om information som kan sägas beröra den publika delen av
arkeologin. Utöver detta förekom det också rubriker med tydlig samhällsinformation angående
pågående eller planerade byggen, se bilaga 3. Bland de övriga rubrikerna syntes några som väckte
frågor samt en del som uppmanade till vidare läsning. Det går således att konstatera att det förekom
en informerande ton i ett antal rubriker. En krydda av sensation, spänning och detektivarbete lyste
också igenom i några rubriksättningar. Av samtliga undersökta artiklar var det endast en som hade
en rubrik som direkt syftade på besökare/deltagare. I bilaga 4 ges en mer detaljerad fördelning av
rubrikernas karaktär.
   Bland nyhetsartiklarna fanns det bilder som helt och hållet saknade bildtexter och det förekom
även bildtexter som kan betraktas som undermåliga då de sannolikt lämnar en hel del frågetecken
hos läsaren. Men i överlag fanns det dock en god representation av bildtexter till artiklarnas utvalda
bilder. Merparten av bildtexterna beskrev på ett kortfattat sätt vad bilderna visade upp. Ibland
fungerade bildtexterna även som en slags förlängning av artikelns budskap. I de flesta fall fann jag
bildtexterna som relevanta och sammanhörande med det som bildmaterialet avsåg att visa upp för
läsaren. Några texter var betydligt mer informativa än andra och förmedlade inte bara vad bilderna
visade upp utan de inkluderade även tekniska detaljer. De tekniska detaljer som framförallt
förklarades i bildtexterna berörde det arbete som arkeologerna ägnade sig åt på bilderna. Däremot
förekom det i flera fall en brist på förklaringar av den arkeologiska utrustning som syntes på
bilderna. Bilder av fynd hade i allmänhet adekvata texter vilka berättade för läsaren om föremålet/
föremålen eller de strukturer och byggnadskonstruktioner som grävts fram och nu låg synliga i
schakten. Men även när det kom till bilder med tydliga fyndmotiv, förekom det också bilder som
helt saknade text. Några bildtexter hade en tydlig förklarande karaktär, men som helhet föreföll
merparten av bildtexterna som beskrivande.
  Innehållet i artiklarna uppvisade för det mesta en koppling till det utvalda bildmaterialet,
rubrikerna och de förekommande bildtexterna. Innehållet varierade dock stort som en följd av de
vitt skilda nyheter artiklarna avsåg att förmedla till läsaren. Men oavsett variationen i texternas
innehåll, framträdde ändå flera återkommande likheter vid betraktelsen av artiklarnas karaktär och
budskap. Eftersom att jag lät avgränsa de arkeologiska nyhetsartiklarna i min undersökning till att
endast omfatta arkeologiska nyheter som hade lokalanknytning, utgjorde följaktligen lokalhistoria
ett centralt ämne i merparten av de studerade artiklarna. Något som dessa artiklar hade gemensamt
med varandra var ett budskap om att värna om det som har varit men också vikten av att lyfta fram
och föra vidare våra förfäders historia. Betydelsen av att värna om våra förfäder syntes särskilt
tydligt i de nyhetsartiklar som berörde funna gravar och framgrävda skelett. Ett liknande budskap
gick till viss del även att finna i artiklar som tydligt berättade om vårt gemensamma kulturarv och
hur det bör förvaltas. De historiskt återberättande nyhetsartiklarna pekade ut antingen delar av vår
gemensamma historia, eller så lyfte de fram och återberättade små och i vissa fall mer personligt
präglade episoder. Nyhetsartiklarna anspelade även på tanken om att vi människor kan föras
närmare historien och få en glimt av den via arkeologiska fynd och historiska föremål. I flera
nyhetsartiklar hade textförfattaren vävt in både frågor och en krydda mystik i texterna, vilket kunde
ses som aningen spänningshöjande. Oavsett vad artikeln egentligen handlade om framträdde letande
och upptäckter som något särskilt väsentligt. 
   Upplysningar om att arkeologi är en vetenskap med koppling till andra vetenskaper lät några
artiklar synliggöra i små faktarutor, medan en del vävde in det i texten. Arkeologins förhållande till
samhället i övrigt var något som återkom regelbundet i nyhetsartiklarnas innehåll. I synnerhet kunde
den karaktären ses i de artiklar som verkligen lyfte fram vikten av uppdragsarkeologiska
undersökningar i samband med bygg- och anläggningsarbeten. Hur arkeologin förhåller sig till
samhället i övrigt kunde också ses i artiklar som handlade om besökande och deltagande människor
i samband med visningar, föreläsningar och temadagar. I ett antal nyhetsartiklar gavs också
upplysningar om kommande visningar och evenemang. Några nyhetsartiklar hänvisade även till
vidare läsning på länkade hemsidor och bloggar, se bilaga 3. 
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4. Analys och diskussion

4.1. Bilden av arkeologisk verksamhet i lokala dagstidningar

Undersökningens resultat ligger i linje med Holtorfs (2007) resonemang där han pekar ut bilder
föreställande arkeologer som arbetar på fyndplatsen samt bilder av fynd som vanliga motiv vid
arkeologisk nyhetsrapportering. Enligt Holtorf är det även vanligt med bilder som visar upp hela
grävplatsen. Bilder som visar upp hela grävplatsen motsvaras av kategori B som med sina 47 bilder
utgör det tredje vanligaste motivet. Men den typen av bilder var ändå långt ifrån lika vanligt
förekommande som bilder motsvarande kategori C och D, vilka tillsammans utgör över 50% av det
totala bildmaterialet. En förklaring kan återfinnas i avgränsningen där jag under kategori B endast
tagit med översiktsbilder som inte visar arbetande arkeologer. Utan avgränsningen hade sannolikt
ett antal bilder som jag placerat i kategori C också kunnat placerats i kategori B. 
   Att motiv som motsvarade kategori C och D var vanligt förekommande kan förklaras av Welinder
(1997) som framhåller att tyngdpunkten för arkeologisk nyhetsrapportering ligger på själva
utgrävningen. Bilden av arkeologin som dagstidningarnas nätupplagor ger stämmer även överens
med Holtofs (2007) påstående att arkeologi av allmänheten ofta associeras med grävande och fynd
samt studier av det förflutna. Enligt Johansson (2009) är media och deras val av bilder en starkt
påverkande faktor som förprogrammerar och påverkar vår förförståelse och våra mentala
föreställningar. Bilder som upprepas befästs i vårt mentala sinne och kan då tänkas vara med och
bidra till att skapa s.k. mindscapes, alltså något som är mentalt förankrat i fysiska gestaltningar,
samtidigt som det är igenkännbart och delat av fler. Johanssons resonemang kan följaktligen ses
som en bidragande orsak till allmänhetens uppfattning om vad arkeologi är.  Att media flitigt
publicerar bilder av grävande och fyndfinnande arkeologer bidrar sannolikt till allmänhetens
föreställning om att arkeologi främst handlar om sådant. 
    Utifrån undersökningen går det att konstatera att rubrikernas budskap och artiklarnas innehåll kan
medverka till att stärka bilden om vad arkeologi är. Om rubriken tydligt anspelar på arkeologer,
grävande och fynd ger det onekligen en bild av att detta är synonymt med arkeologi.
Undersökningen visade att den typen av rubriker var vanligt förekommande. Enligt Holtorf (2007)
utgör rubriksättningen också en viktig komponent för att locka läsare. Att nämna fynd eller
detaljerat berätta om vad som söks eller vad som har hittats, kan sannolikt locka fler till att läsa
artikeln. Säkerligen gäller detta även för rubriker och artiklar som kryddats med lite extra spänning
och mystik. Bilder av fynd kan troligen också fungera som lockbete för att fånga läsare. Att bilder
av fynd innehar attraherande faktorer kan härledas till Siapkas (2010) diskussion angående
materiella lämningars estetiserande effekt. Arkeologin har utifrån detta synsätt en estetisk
dimension som återfinns i själva fynden. Dessutom kan de i regel gamla, genuina och orörda fynden
ses som en autentisk del av kulturarvet, vilket enligt Horgby och Lindström (2002) bidrar till ett för
oss människor tilltalande värde.

4.1.1. Utgrävningar och fynd- verktyg för tidsresor?

Att presentera fynden och tydligt beskriva dem i bildtexterna, vilket i regel också var fallet enligt
min studie, kan säkerligen bidra till att läsaren intresserar sig för innehållet och det budskap som
förmedlas. Läsaren möter på detta sätt i artikeln en annan tid, vilket kan kopplas till Ronströms
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(2001) diskussion om tidsresans betydelse för skapandet av stimulerande kulturarvsupplevelser. Här
ligger också Willims diskussion angående ”Armchair nostalgia” och möjligheten att med visuella
intryck locka fram en känsla av att befinna sig i en annan tid. Bilder av själva grävandet kan då ses
som resan bakåt i tiden, medan bilder av fynd får symbolisera resans slutdestination. Enligt
Ronström är jämförelsen mellan dåtiden och nutiden en viktig del i den typen av upplevelser.
Sådana upplevelser kan välskrivna och välillustrerade nyhetsartiklar bidra till, då läsaren alltid
befinner sig i nutiden samtidigt som denne tar del av dåtiden. Att det tycks ha varit särskilt populärt
att publicera arkeologiska artiklar som främst innehöll grävande och fynd kan möjligen förklaras av
resonemanget om tidsresans lockelse. Men om det har skett medvetet från medias sida, eller om det
beror på suget från allmänheten och möjligen även journalisternas egen önskan att resa i tid och
rum, är dock svårt att svara på. Om en tidsresa ska bli komplett krävs det också att det finns en
historia att berätta. Flera av artiklarna som jag studerade följdes upp av nya artiklar med
uppdateringar som för det mesta innehöll nytt bildmaterial, vilka kan sägas bygga på och förlänga
den historiska berättelsen. Att publicera uppföljande artiklar ligger dessutom helt i linje med
Welinders (1997) påstående där han menar att förutom själva utgrävningen, rapporterar
dagstidningar även om resultatet av denna. 
   

4.2. Fiktionens inverkan på arkeologisk nyhetsförmedling

Bilderna i de olika artiklarna var tagna i vitt skilda miljöer, där vissa miljöer kan skapa associationer
till fiktionens värld. En sådan miljö kunde ses i artikeln ”Magiskt fynd sätter ljus på domkyrkans
historia” som publicerades i VLT (Västmanlands läns tidning) den 20/11-2015. De aningen dunkla
artikelbilderna visade en undersökning inifrån Västerås domkyrka. Rubriken förstärker dessutom
känslan av spänning och mystik då den nämner ordet ”magiskt” i samband med ordet ”fynd”. Här
går det således att finna en viss koppling till de Indiana Jones inspirerade miljöer som Holtorf
(2005) resonerar kring, vilka enligt honom kan fungera som en tillflyktsort från den gråa vardagen.  
   Även Andersson, Aronson & Petterson (2005) framhåller Indiana Jones som en karaktär som
tycks ha smittat av sig och påverkat hur den arkeologiska disciplinen och den enskilda arkeologen
porträtteras. I undersökningen kunde detta ses i flera artiklar som anspelade på spänning, varav
några av dessa hade även rubriker som förstärkte det budskapet genom att lyfta fram ord som
”jakt”, ”skattjakt” och ”spaning”, se bilaga 3. Sebastian (2003) menar dock att arkeologin kan vara
nog så spännande och intressant utan fiktionens inverkan. Enligt henne skulle detta kunna uppnås
genom att flytta fokus från tingens värld, för istället anspela mer på sådant som ligger närmare oss
själva som mänskliga individer. Att helt flytta fokus och koncentrera sig på ett avgränsat område
kan dock enligt Jensen (2005) riskera att skapa en förvrängd och avgränsad bild av vårt kulturarv.
Vissa lämningar samt delar av mänsklighetens historia kommer då att lyftas fram, vilket samtidigt
sker på bekostnad av annat som väljs bort och hamnar i skymundan. 
    Rapporteringen av arkeologiska nyheter i lokala dagstidningar pekar på att det finns ett intresse
för den arkeologi som äger rum i människors vardagsmiljö. Att det finns ett intresse stöds av
Riksantikvarieämbetet (2002) som menar att det finns en större andel historiskt intresserade än icke
historiskt intresserade. En förklaring till detta återfinns sannolikt i Svenssons (1999) och Sebastians
(2003) resonemang där de framhåller att kulturarvets attraktion återfinns i synen på det förflutna
som något spännande, exotiskt och annorlunda. Utifrån synsättet att det förflutna attraherar oss
människor, framstår möjligen fiktionen som mer viktig för den som förmedlar än vad det egentligen
är för allmänhetens intresse av det förflutna själv. Att media inkluderar fiktion i nyhetsartiklarna
kan sannolikt ses som en strategi för att sprida artiklar och locka läsare på en mediaarena som
präglas av hård konkurrens. Enligt Andersson, Aronson & Petterson (2005) kan denna inblandning
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av fiktion i arkeologin ha gett upphov till den känsla av äventyr och exotism som ofta omgärdar den
arkeologiska verksamheten.
   I de studerade nyhetsartiklarna framstod den arkeologiska nyheten i de flesta fall som tämligen
ordinär. Nyhetsartiklarna berörde främst lokal uppdragsarkeologi och det var sannolikt få av
nyheterna som fått vidare spridning utanför den lokala dagstidningens spridningsområde. Några
rubriker och artiklar visade dock tecken på den sensationsarkeologi som Mejsholm (2013) lyfter
fram, vilket betyder att media kryddar nyheterna och då möjligen bortser från arkeologernas egna
och ofta mer nyanserade berättelser. Att krydda nyheten lite extra bidrar sannolikt inte enbart till att
locka läsare, utan det kan också ses som en strategi för att synliggöra hembygden på en nationell
arena, se bilaga 3.

4.3. Bilden av arkeologen i lokala dagstidningar

Gerber (1987) lyfter fram fiktionen som en starkt bidragande faktor till att cementera bilden av den
typiske vetenskapsmannen som en udda figur som bara lever för sitt arbete. Att arkeologen
framställs som något säregen till sin karaktär instämmer även Petterson (1994) i. Men hon
nyanserar också bilden av arkeologen när hon påpekar att denne präglas av entusiasm och
noggrannhet. Enligt Petterson framställs arkeologen som en fyndfinnande sökare och grävare,
vilken gör nya upptäckter, inte sällan likt en detektiv eller skattjägare. Holtorf (2007) framhåller
också skattjakt, äventyr och detektivarbete som typiska kännetecken för en arkeolog. Däremot
menar han att i dagspressen är det främst arkeologen som vårdar forntida lämningar och fyndplatser
som är mest synlig.
   Hur arkeologerna är som personer kan inte undersökningen ge svar på. Men entusiasmen lyste
igenom och utifrån bildmaterialet och texterna framstod arbetet som arkeologerna ägnade sig åt som
både analytiskt och noggrant. Visst fanns det även spår av spänning och detektivarbete, samtidigt
som flera arkeologer i nyhetsartiklarna lyfte fram vikten av de upptäckter som gjorts. Men
arkeologerna framstod i merparten av de studerade nyhetsartiklarna som vårdande och verksamma
för att bevara spåren av vårt förflutna, vilket ligger i linje med Holtorf (2007) påstående att det är
den vårdande karaktären som oftast figurerar i dagspressen.  
   Att den vårdande och värnande arkeologen syntes mest bland artiklarna kan förklaras av vår
mänskliga natur. För enligt Beckman (1993) känner vi en känsla av vördnad för våra förfäder, vilket
hör ihop med griftefridens etiska grundval. Visst syntes vördnaden särskilt i samband med bilder
som visade upp skelett och gravfynd. Men denna vördnad går säkerligen också att koppla till vår
syn på materiella lämningar. Som Horgby och Lindström (2002) påpekar uppvisar också
kulturarvets värde en tendens till att öka om det förekommer en påtaglig gå-förlorat risk. Flera av de
nyhetsartiklar jag studerade handlade om undersökningar som utförts innan planerade bygg- och
anläggningsarbeten. I de sammanhangen förekommer en påtaglig gå-förlorat risk, vilket enligt
resonemanget bidrar till att det aktuella kulturarvsvärdet ökar. Även om det inte rör sig om fynd
som kan kopplas till griftefriden så påverkas vi sannolikt ändå av en vördnad och vilja till att bevara
det som nu håller på att försvinna, vilket troligen kan vara en bidragande faktor till att det var den
vårdande arkeologen som främst syntes i de studerade artiklarna. Men enligt undersökningen var
det dock sällan som den vårdande arkeologen framträdde direkt i artiklarnas rubriker, vilket
följaktligen betyder att läsarna i regel måste ta del av artiklarnas innehåll för att den vårdande
arkeologen ska kunna framträda. En rimlig förklaring till detta ligger sannolikt i svårigheten att
förena en attraktiv och kort rubrik med en hel artikels innehåll.
   Bland bilderna som jag placerade i kategori G återfinns flera bilder av det som kan kallas ”den
förmedlande och kommunicerande arkeologen”. Någon sådan typ av arkeolog diskuterades inte i
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den forskningshistorik jag sökte igenom. Däremot nämner Andersson, Aronson & Petterson (2005)
att allmänheten tycks uppfatta arkeologin som informerande. Med tanke på de ökande kraven på
förmedling enligt KML som Riksantikvarieämbetet (2015) lyfter fram och att media utgör en viktig
kanal för informationsspridning, finns såldes förutsättningar att bilden av den förmedlande
arkeologen kommer att stärkas i framtiden.

4.4. Arkeologins förhållande till media

Holtorf (2007) beskriver arkeologer som duktiga på att manipulera media. Möjligen kunde detta
anas i artiklar som fungerade likt annonser med information om visningar, bloggar och
Facebooksidor. Men det kan också vara som Mejsholm påpekar, att den typen av
informationsspridning helt enkelt fungerar bättre än vanliga annonser vilka lätt dränks bland övrig
annonsering i dagspressen. Däremot går det inte att utesluta att det förekommer manipulation för att
locka allmänheten, åtminstone vid betraktelsen av Holtorfs (2007) påstående att arkeologin är
beroende av sin publik. Några tydliga tecken på att arkeologer manipulerar bilden av den
verksamhet som bedrivs, vilket Holtorf hävdar, fann jag inte i undersökningen. Men en lyckad
manipulation kan troligen vara svår att upptäcka av en utomstående. Möjligen skulle kryddan av
fiktion kunna ses som ett tecken på manipulation. Men eftersom att fiktionen också kan utgöra en
konsekvens av medias sätt att förmedla, går det inte att lasta allt ansvar på arkeologerna själva. 
   Arkeologer kan också visa sig ta hjälp av allmänheten. I artikeln ”Har du tagit bilder på
skeletten? som publicerades i Corren (Östgöta Correspondenten) den 30/6-2016 efterfrågar
arkeologerna bilder som har tagits från avspärrningarna och in på den utgrävning som ägt rum på
Hospitaltorget i Linköping. Enligt artikeln är arkeologernas främsta syfte att nå ut till allmänheten,
men det uttrycks också en nyfikenhet över att få se utgrävningarna från andra sidan
avspärrningarna. Tanken från arkeologernas sida att få se grävningen ur förbipasserandes perspektiv
kan härledas till Beckers (2004) diskussion angående fotografiers förmåga att göra bekanta miljöer
till något främmande. Här ges följaktligen förutsättningar för inhämtande av ny information som
tidigare kan ha förbisetts, samtidigt som det ger en inblick i passerande människors förhållande till
den arkeologiska aktivitet som pågår. Om det fanns någon sådan tanke bakom initiativet framgår
inte i artikeln. Men det kan ändå ses som ett exempel på hur allmänheten kan engageras i
arkeologiska projekt. Att allmänheten ges möjlighet att vara delaktiga ses enligt
Riksantikvarieämbetet (2015) som en viktig komponent när det kommer till arkeologins förhållande
till samhället i övrigt. I den här typen av fall, och i säkerligen i många andra, får media en
betydelsefull roll som arkeologernas röst till sin publik. Utan annonsering i media är det troligen
svårt att nå ut med liknande budskap. Annonsering på plats eller i sociala medier kan visserligen
fungera, men nyhetsmedia har i regel större förutsättningar att nå ut till en bredare publik.
   

4.5. Medias rapportering av arkeologiska nyheter

Både Petterson (1994) och Ronström (2001) menar att det skett en förskjutning från lärande till
upplevelser när det handlar om människors förhållande till kulturarvet. Riksantikvarieämbetet
(2015) håller samma linje, men påpekar dock att bildning är viktigt. Att besökare, upplevelser och
deltagande är en viktig del av arkeologin framkom extra tydligt i nyhetsartiklar med bilder som
motsvarade kategori G. Men jag upplevde även att vikten av lärande fick ett tämligen stort utrymme
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i nyhetsartiklarna. Själva projektet, fynden och vad arkeologerna kommit fram till förmedlades
överlag bra. Däremot förekom det en viss brist på förklaringar om vad arkeologerna gjorde på
bilderna och vad deras utrustning användes till. Av de 5 bilder under kategori H vilka enbart visade
bilder av arkeologisk utrustning, var det bara en som förklarades i text. Det kan sannolikt vara värt
att sträva efter att minimera antalet bilder som helt saknar bildtexter, åtminstone vid betraktelsen av
Engströms (2009) resonemang där han framhåller att allmänheten och arkeologins präglas av skilda
föreställningsvärldar. Ett närmande mellan arkeologin och allmänheten bör kunna underlättas av en
god kommunikation mellan parterna. Burenhult (1975) lyfter också fram vikten av en god
kommunikation, men tillägger att denna kommunikation bör ske på en rad skilda nivåer.     
     Populärvetenskaplig förmedling kan vara ett sätt att nå fram till en bred publik. Fast från medias
sida bör dock den här typen av förmedling göras med en viss försiktighet. Visserligen kan det
underlätta för kunskapsspridningen på ett sätt som kan vara positivt för de bildningsmål
Riksantikvarieämbetet (2015) strävar efter. Men det kan sannolikt på sikt också leda till negativa
konsekvenser. För enligt Petterson (1994) kan populärvetenskaplig förmedling leda till att
arkeologin framstår som alltför okomplicerad och lättsam. En möjlig lösning på det här dilemmat
kan vara att media blir mer medveten om den problematik som berör arkeologin. Genom ett sådant
förhållningssätt till arkeologin finns det möjlighet att kommunicera ut en mer nyanserad bild av den
arkeologiska verksamheten.
  På vilket sätt de lokala dagstidningarna har samarbetat med arkeologerna framgick inte min
undersökning. Men att ett nära samarbete mellan arkeologer och media kan ses som positivt torde
vara utom all tvivel. Enligt Högberg (2013) kan dessutom ett nära samarbete mellan arkeologer och
lokala dagstidningar visa sig vara kostnadseffektivt, samtidigt som det innehar ett stort publikt
värde då det leder till att många får möjlighet att ta del av arkeologernas kunskaper. Det exempel
som Högberg syftar på (se kap 2.1) har ägt rum i verkligheten och kan ses som intressant då det gav
förutsättningar till att en bredare bild av arkeologin kunde förmedlas till läsarna. 
    Som min undersökning visade var inte kartor, illustrationer och rekonstruktioner alltför vanliga
att inkludera i nyhetsartiklarna. Men sådana bilder skulle kunna bli vanligare med ett nära
samarbete mellan media och arkeologer. I Högbergs exempel skedde detta då arkeologerna vände
sig till tidningens grafiker, vilka gjorde färgillustrationer av arkeologernas tolkningar som sedan
publicerades i artiklarna. Andra liknande typer av samarbeten skulle sannolikt också kunna bidra till
att förmedla en bredare bild av arkeologin. För utifrån min undersökning går det att konstatera att
det nu rådande bildmaterialet i lokala dagstidningar visar en snäv bild av den arkeologiska
verksamheten. Ser man till bilder som motsvarar kategori A och H så visade sig den typen av motiv
vara tämligen sällsynta. Att visa upp prospektering och labbarbete tycks alltså inte vara prioriterat i
lokaltidningarnas arkeologiska nyhetsrapportering.
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5. Tolkning av resultatet

Undersökningen pekar på att den tidigare publicerade forskningen och litteraturen i det stora hela
kan betraktas som relevant år 2016. Men genom att studera ämnet något mer detaljerat framkom en
del skillnader som kan förklaras av IT- samhällets förändrade förutsättningar när det gäller
kommunikation och kunskapsutbyte. I det här kapitlet presenteras de slutsatser som går att dra
utifrån den genomförda undersökningen och analysen. 

5.1. Slutsatser

Eftersom att media utgör en länk mellan arkeologin och allmänheten, styr media vilken berättelse
som slutligen förmedlas till läsaren. Media har således makten att bortse från arkeologernas egna
nyanserade berättelser för att istället kommunicera ut en säljbar berättelse, kryddad av fiktion och
sensationsarkeologi. Den kvantitativa undersökningen visade att de lokala och regionala
dagstidningarna är flitiga på att inkludera bilder i de nyhetsartiklar som berör arkeologisk
nyhetsrapportering. Av sammanlagt 150 artiklar var det endast tre som saknade bilder. Däremot
framstod spridningen av bildernas motiv och vad de avsåg att förmedla som tämligen begränsat.
Fördelningen av bilderna pekar på att fokuset främst ligger på själva utgrävningen och fynden. Att
media ständigt upprepar samma motiv i nyhetsartiklarna bidrar sannolikt till att befästa människors
uppfattning om att arkeologi är synonymt med utgrävningar och fynd. Detta förstärktes dessutom i
många fall av rubriksättningar som innehöll liknande budskap om grävande och fynd.
Undersökningen visade också att läsaren sällan gavs några bilder eller närmare förklaringar av
varken före- eller efter arbete. Några artiklar tog visserligen upp dessa delar av den arkeologiska
arbetsprocessen. Men det var mycket sällsynt med hela artiklar som handlade om prospektering,
katalogisering samt labb/arkiv arbete. 
  De 150 artiklar som undersökningen är baserad på utgör visserligen inte det totala antalet
arkeologiska nyhetsartiklar som publicerats i lokala dagstidningar under de senaste åren. Men ser
man till fördelningen av bilderna i Fig 1 (se kap 3.3.1) så förefaller det tveksamt om ett större
underlag av artiklar hade lett till annat resultat. Welinder (1997) ser förvisso inga skäl till att
dagstidningar bör återspegla hela den arkeologiska forskningsprocessen i de nyheter som
publiceras. Men detta resonemang kan troligen betraktas som mer aktuellt på den tiden då det enbart
förekom tryckta dagstidningar med begränsad yta för publicering av bilder. Nu när dagstidningar
finns att läsa på internet är möjligheterna större att inkludera ett rikt bildmaterial i nyhetsartiklarna.
Welinder syftar antagligen också på de idéer som Riksantikvarieämbetet (2015) lyfter fram, vilka
pekar på att djupare diskussioner och rapporter bör undvikas vid förmedling. Detta kan möjligen
också ses som mer relevant i tryckta dagstidningar. Men på internetupplagorna finns förutsättningar
att via kompletterande texter eller länkar erbjuda läsaren fördjupade insikter i arkeologin. Att som
Riksantikvarieämbetet lyfta fram populärvetenskaplig förmedling kan säkerligen fungera i vissa
sammanhang. Men med en ökat popularisering, ökar enligt Petterson (1994) också risken för att
allmänheten upplever arkeologin som alltför enkel och lättsam. Bilden av arkeologin i
nyhetsartiklarna upplevdes uteslutande som positiv. I likhet med Welinders påpekande förekom
ingen granskning eller ifrågasättande från medias sida, vilket således kan bidra till att arkeologin
framställs som alltför problemfri. Dessutom synliggjordes sällan den problematik arkeologerna
ställs inför i samband med olika projekt. Även om syftet med utgrävningarna framgick i somliga
artiklar, förekom däremot ingen närmare presentation av de frågeställningar arkeologerna arbetar
efter.
    Ett bättre och närmare samarbete mellan media och arkeologer kan sannolikt leda till en bredare
rapportering om arkeologi, där allmänheten ges insikter och förståelse för hela det arbete som
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omfattar arkeologiska undersökningar. Tillämpas även en pedagogisk medvetenhet, ges det goda
förutsättningar till att presentera en arkeologi som vid förmedling inte är i behov av varken
sensationsarkeologi eller fiktion. Får media dessutom mer kännedom om arkeologisk verksamhet,
öppnas möjligheter för dem att ställa mer ingående frågor till arkeologerna. Med tanke på att media
är en viktig kanal för informationsspridning, kan media utgöra en viktig källa för bildning och
lärande som en motvikt till ett historiskt kulturarv som blir alltmer upplevelsebaserat. 
  I likhet med Holtorfs (2007) resonemang framgick det i undersökningen att den vårdande
arkeologen var den karaktär som syntes mest i dagstidningarnas nyhetsartiklar. I undersökningen 
kunde den vårdande arkeologen sägas motsvara den som räddar minnet av sådant som kan gå 
förlorat i samband med bygg- och anläggningsarbeten. Utifrån en möjlig inverkan av fiktionen gick
det även att finna spår av arkeologen som detektiv och skattjägare. Rubriksättningarna tillsammans
med den rika mängden bilder av fynd bidrog också till känslan av spänning och upptäckter. Till
Holtorfs definitioner av arkeologer, går det enligt uppsatsens undersökning att också lägga till ”den
förmedlande och kommunicerande arkeologen”. Den här typen av arkeolog var den som bidrog med
information till nyhetsartiklarnas innehåll och denne syntes även på bilder i samband med
visningar/aktiviteter samt föreläsningar. 
    Nyhetsartiklarnas bilder och texter upplevdes mest som fixerade vid att berätta om varför det sker
en utgrävning och vad som har hittats eller vad som kan tänkas hittas. Det gavs sällan några
sammanhängande bilder med tillhörande förklaringar om hur arkeologerna arbetar för att nå fram
till det förväntade resultatet. Utifrån bildmaterialet och artikeltexternas innehåll framstod arkeologin
som en möjlig arena för upplevelser och deltagande. Genom dagstidningarnas publicering av
artiklar med lokal arkeologi, synliggörs arkeologins roll i det samhälle som omgärdar oss alla. I
nyhetsartiklarna kunde arkeologin även ses som en länk mellan det förflutna och vår tid, där läsarna
med hjälp av bilder och artikeltext gavs möjligheter till att tillfälligt resa bakåt i tiden och uppleva
en liten del av det förflutna. 
    En anledning till att arkeologi upplevs som intressant återfinns i dess koppling till det förflutna,
vilket vi människor upplever som exotiskt och annorlunda. Arkeologerna i sin tur framställs som
vårdare och bevarare av detta sårbara materiella kulturarv. Fynden i sig kan upplevas som
autentiska bitar av kulturarvet, samtidigt som de också kan inneha en estetiskt tilltalande lockelse på
oss människor, vilket dock inte är helt oproblematiskt. Genom att tillskriva kulturarvet olika värden
finns risken att vissa delar lyfts fram extra mycket, medan andra ting hamnar i skymundan. Media
innehar här en viktig roll, att utifrån den arkeologi som bedrivs, verka för att synliggöra en bred bild
av vårt kulturarv. Utifrån undersökningen går det att konstatera att de lokala dagstidningarna fyller
en betydande roll som förmedlare av även de små arkeologiska nyheterna. Dessutom kan media
också, oavsett om det är på riksnivå eller lokalnivå, inneha en roll som förmedlare av
kulturarvsfrågor som syftar till förvaltningen av kulturarvet. En större insikt och ett ökat
engagemang hos allmänheten kan sannolikt på sikt vara gynnsamt för bevarandet av vårt
gemensamma kulturarv. 
     Arkeologerna har också ett ansvar som går ut på att hålla en god kommunikation med media och
allmänheten, för att på sådant vis kunna erhålla en förståelse för hur arkeologin uppfattas av sin
omgivning. I längden kan en sådan medvetenhet leda till att den arkeologiska verksamheten
engagerar sig i frågor som syftar till att bredda människors föreställning om vad arkeologi
egentligen är. Att ha tillgång till kulturhistorisk kunskap är en rättighet enligt Agenda Kulturarvs
programförklaring (2004). Här syftas det förmodligen mest på kulturarvet i sig och inte dess
verksamma aktörer. Men man poängterar dock betydelsen av människors insikt i kulturarvet,
samtidigt som inspiration och engagemang ses som väsentligt. För att kunna erbjuda insikter,
inspiration och engagemang kan det ur ett arkeologiskt perspektiv vara fördelaktigt att inte enbart
förmedla historisk kunskap, utan det kan sannolikt vara nog så viktigt att också förmedla kunskap
om det arbete som lett fram till de resultat verksamheten presenterar.
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6. Sammanfattning

Uppsatsen avhandlar arkeologins visuella gestaltning i lokala dagstidningars nätupplagor. Ett fokus
har också lagts på media och dess roll vid arkeologisk nyhetsrapportering. Uppsatsen diskuterar
även den problematik som kan uppstå i samband med informationsspridning via media och vilka
möjliga konsekvenser det kan få för allmänheten och den arkeologiska verksamheten. 
   Undersökningen visar att de lokala dagstidningarna kan ses som en länk mellan arkeologerna och
allmänheten. De lokala dagstidningarna fyller således en viktig funktion när det handlar om
förmedling av lokala arkeologiska nyheter. Nyhetsartiklarna illustreras i de flesta fall med en eller
flera bilder som har koppling till det texten förmedlar. Att publicera nyheter på internet ger
möjligheter till att inkludera fler bilder i artikeln än vad som är möjligt i tryckt media. Den
kvantitativa undersökningen pekar dock på en snäv fördelning av artiklarnas bilder, där
tyngdpunkten ligger på motiv som avbildar fynd eller arkeologer som utför arbete i öppna schakt.
Detta var också ett budskap som förstärktes av merparten av artiklarnas rubriker. För- och
efterarbete syns däremot sällan i nyhetsartiklarnas bildmaterial, men syftet med utgrävningarna
samt resultatet av dessa redovisas för det mesta i artiklarnas texter. Däremot gavs det ingen
presentation av arkeologernas frågeställningar eller den problematik som kan tänkas omgärda
arkeologiska projekt. 
    Arkeologins koppling till det förflutna, fiktionens inverkan samt fyndens estetiska värden bidrar
till att verksamheten upplevs som intressant, spännande och exotisk. Till detta tillkommer även vår
känsla av vördnad för sådant som riskerar att gå förlorat i vårt moderna samhälle. Arkeologerna i
dagstidningarna framställs som vårdare och bevarare av detta materiella kulturarv, samtidigt som de
även innehar rollen som förmedlare av information till media och allmänheten. Medias rapportering
av arkeologi tillsammans med valet av bilder och utformningen av texterna, synliggör detta
kulturarv samtidigt som det erbjuder läsaren ett tillfälligt möte med en annan tid. I ett samhälle som
präglas av att erbjuda människor upplevelser, kan media och dess informationsspridning ses som en
viktig faktor för att människor i fortsättningen också ska kunna ta del av betydelsefull bildning. 
   Uppsatsen argumenterar för ett närmare samarbete mellan arkeologer och nyhetsmedia, vilket kan
ses som en förutsättning för att allmänheten ska kunna ges en bred och nyanserad bild av den
arkeologiska verksamheten. För att öka allmänhetens förståelse för arkeologins roll i samhället bör
det inte enbart ges information om det resultat verksamheten presenterar, utan det är sannolikt lika
viktigt att också ge insikter i arkeologins målsättningar och dess arbetsmetoder. Media bör således
kunna erbjuda fördjupade kunskaper inom ämnet. Arkeologerna själva bör hålla en god
kommunikation med sin omgivning, för att på detta sätt öka sin förståelse för hur allmänheten och
media uppfattar disciplinen. Media har också ett ansvar att våga granska och ifrågasätta arkeologin,
för att på sådant vis undvika att framställa disciplinen som alltför enkel och problemfri. 
   Att den arkeologiska verksamheten verkar för en öppenhet gentemot sin omgivning kan ses i
nyhetsartiklar som berör publika event. En sådan öppenhet kan också ses i nyhetsartiklar med
länkar till vidareläsning på hemsidor, bloggar och sociala medier. Den typen av annonsering i
nyhetsartiklarna visar att arkeologer är flitiga på att nyttja nätmedia som ett verktyg för att
kommunicera med sin omgivning.
    Med tanke på att media kan ses som en länk mellan arkeologerna och allmänheten, har media
således ett viktigt ansvar när det gäller arkeologisk nyhetsförmedling. Från medias sida bör man
verka för att publicera tydliga texter och relevanta bilder som erbjuder allmänheten en inblick i
arkeologernas värld. Genom en sådan medveten rapportering kan media bidra till att öka
allmänhetens kännedom och förståelse för vad den arkeologiska verksamheten ägnar sig åt. Media
kan också sägas inneha en viktig roll i förvaltningen av vårt kulturarv. Visserligen handlar detta inte
om att media ska inkräkta på institutionernas förvaltning av kulturarvet, men media kan utifrån sin
nyhetsrapportering medverka till att lyfta fram kulturarvsfrågor och på sådant vis synliggöra dem
för allmänheten. 
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14. 3/5-2016 http://www.sydsvenskan.se/2016-05-03/ing-marie-nilsson 
15. 16/6-2016 http://www.sydsvenskan.se/2016-06-16/tvatusen-ar-gamla-skelett-far-lamna-plats-for-jarnvagen

NT (Norrköpings Tidningar) 
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Bilaga 2

Fördelningen av bilderna per tidning

Corren (Östgöta Correspondenten). Från 5/6-2015 till 30/6-2016.

Kategorier           A        B        C        D        E        F        G        H        I        J        

Antal bilder         2        12       38       31       3        3         1         1         1        5        

VLT (Västmanlands läns tidning). Från 30/12-2014 till 30/6-2016.

Kategorier           A        B        C        D        E        F        G        H        I        J        

Antal bilder         0        7         5        12        1         7        6         1         4        4        

NA (Nerikes allehanda). Från 21/5-2013 till 19/5-2016.

Kategorier           A        B        C        D        E        F        G        H        I        J        

Antal bilder         1         6        9        12        0         2        1         0         2        0        

UNT (Upsala Nya Tidning). Från 15/3-2015 till 16/6-2016.

Kategorier           A        B        C        D        E        F        G        H        I        J        

Antal bilder         2         4        7        13        0        5         0         6         5        1        

Sydsvenskan. Från 10/7-2014 till 16/6-2016.

Kategorier           A        B        C        D        E        F        G        H        I        J        

Antal bilder         3         3        7         7         0        2         2         0        1        5         

NT (Norrköpings Tidningar) Från 18/12-2014 till 19/5-2016

Kategorier           A        B        C        D        E        F        G        H        I        J        

Antal bilder         2        1        21       15        0        4         6         0         2       7         

GP (Göteborgs-Posten). Från 15/4-2013 till 25/6-2016

Kategorier           A        B        C        D        E        F        G        H        I        J        

Antal bilder         0        4         7         7         0         2        3         0         0        3        
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Skånska Dagbladet. Från 25/5-2015 till 10/6-2016

Kategorier           A        B        C        D        E        F        G        H        I        J        

Antal bilder         0         1        9         6         1        8         11        0        4       12       

SLA (Skaraborgs Allehanda). Från 23/6-2014 till 1/7-2016

Kategorier           A        B        C        D        E        F        G        H        I        J        

Antal bilder         0        5        12        2         0        9         2         0        4        8         

Jp (Jönköpingsposten). Från 5/7-2013 till 23/5-2016. 

Kategorier           A        B        C        D        E        F        G        H        I        J        

Antal bilder         0        4         9         9         0        4         1         0         2       8         
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Bilaga 3

Exempel på rubriker och annonsering

Skattjägare- och detektivrubriker

1. På jakt efter det förflutna (Sydsvenskan 7/10-2014) 

2. En "skattjakt" efter svärdfynd i Östra Sund (Nerikes Allehanda 30/11-2013)

3. På jakt efter hårda spår från stenåldern (Västmanlands läns tidning 30/6-2016)

4. På spaning efter 1600–talet   (Jönköpingsposten 1/2-2014)

Rubrik som ger ett sken av sensation

5. Grävde upp åker – fann Jesus (Upsala nya tidning 30/10-2015)

Efterföljande artikel hade en något mer nyanserad rubrik

6. Arkeologen om Jesusstatyn: "Ett ovanligt fynd" (Upsala nya tidning 31/10-2015)

Informerande rubriker i samband med arkeologiska undersökningar. Rubrikerna visar att arkeologin
utgör en integrerad del i samhället.

7. Utgrävning stoppar inte hotellet (Jönköpingsposten  23/5-2016)

8. Utgrävningar försenar gatjobb (Västmanlands läns tidning 8/9-2015)

Annonsering i artiklar. 

”Den som har bilder på utgrävningen uppmanas att skicka in dem via arkeologernas 
Facebooksida. Du hittar den här.” (Östgöta Correspondenten 30/6-2016)

”Vill du lära dig mer om gravfältet i Fyrislund så kommer det att hållas guidningar på plats under 
sommaren” (Upsala Nya Tidning 25/5-2016)

”Många är intresserade av utgrävningarna och från och med den 19 mars anordnas visningar för 
allmänheten. På www.stadennyalodose.se kan man anmäla sig och ta del av de senaste 
upptäckterna” (Götebors-Posten 16/3-2015)
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Bilaga 4

Fördelningen av rubrikernas karaktär. Det totala antalet rubriker är 150.

Antal rubriker som upplyser om fynd = 46, vilket motsvarar 31%

Antal rubriker som berör arkeologers arbete = 36, vilket motsvarar 24%

Antal rubriker som handlar om historia = 29, vilket motsvarar 19%

Antal rubriker som har informerande karaktär = 19, vilket motsvarar 13%

Antal rubriker som ger ett sken av sensation, upptäckt, spänning, mystik och/eller detektivarbete = 
14, vilket motsvarar 9%

Antal rubriker som syftar till vård och skydd av kulturarv = 5, vilket motsvarar 3%

Antal rubriker som nämner besökare/deltagare = 1, vilket motsvarar nästan 1%
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