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Abstract 

Archaeology is a popular subject that is often depicted in popular media. Archaeology is also an 
academic field that contributes to national and individual identities. Therefor archaeologists 
conducting research need to be aware of the political and ethical implications their work may 
have. 
 This essay presents and discuss previous research done about archaeologists and their 
communication efforts. Moreover, the essay also presents scientist communication goals and 
tries to discuss it in relation to Uppsala University’s and the department of Archaeology and 
Ancient History goals and guidelines. The discussion is based largely on a survey made by the 
author. Questions discussed are: who should write about archaeology? Would a better 
communication create a more “correct” use of history? Who has the right to write about 
archaeology? Is Uppsala University’s goals in line with how the scientist perceive and conduct 
their communication mission? 
 The essay is based on previous research and a survey conducted by the author. The survey 
was sent to eight archaeology professors active at Campus Gotland, Uppsala university. Five 
responded to the survey. The method used in the essay is comparative literature analysis. The 
result of the survey is discussed in relation to Uppsala university and departments goals.  
  The essay shows that archaeologists need more time to be able to conduct their 
communication goals more efficient and at a higher volume than present. The essay also states 
that archaeologists often have other work-related priorities than communication with the 
adjacent society. 
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1  Inledning 

1.1 Introduktion 
Arkeologi är populärt och är närvarande i TV, tidningar och på radio. Att tolka och omtolka 
förhistorian är något som sker konstant inom akademin men också i samhället genom medier 
som TV, radio och tidningar. Dessa tolkningar ligger i linje med samtiden i och med att samtiden 
använder historien för att skapa förståeliga narrativ som hjälper till att navigera samtiden. 
Eftersom arkeologi har en politisk dimension kan vara viktigt att undersöka hur 
kommunikationen från arkeologer går till och att problematisera det. Speciellt intressant är det 
att undersöka detta idag då falska nyheter och medvetna feltolkningar utifrån ideologiska skäl 
blir ett allt vanligare inslag i människors vardag. 
 Alla har rätt till sin historia – och allmänheten förtjänar att förstå sitt förflutna. Arkeologi 
hjälper till att forma identiteter för både nationer och individer därför är det viktigt att de som 
förmedlar arkeologiskforskning förstår innebörden av kommunikation och hur den ska se ut. 
Vilket medium som används för att kommunicera ut påverkar hur informationen tas till och även 
i sin tur hur informationen sedan brukas.  

Vem har egentligen rätt att göra dessa tolkningar? Kan en bättre kommunikation mellan 
forskare, journalister och allmänheten skapa en större förståelse för förhistorian som skapelse? 
Blir historiebruket mer nyanserat av ett bredare samarbete mellan allmänheten, forskarna och 
journalisterna? Dessa frågor diskuteras i uppsatsen. 

1.2  Syfte och frågeställningar 
Uppsatsen syfte är att undersöka hur arkeologer verksamma vid universitet kommunicerar sin 
forskning till journalister och allmänheten. Det uppsatsen vill göra är att skapa en bättre 
förståelse kring hur det som kallas den tredje uppgiften och förmedling av forskning från 
forskarnas sida bedrivs. 

Uppsatsen vill även problematisera den tidigare forskningen som bedrivits kring arkeologers 
förmedlingsförmåga.  Frågor som diskuteras i denna uppsats är: Vem bör skriva om arkeologi 
och arkeologisk forskning? Kan en mer aktiv kommunikation från forskarnas sida gynna 
arkeologin och även skapa ett mer ”korrekt” historiebruk? Vem har rätt att skriva om arkeologi? 
Stämmer Uppsala universitetets mål överens med hur forskarna uppfattar och bedriver den tredje 
uppgiften? 

1.3 Material och metod 
Det är främst undersökningar och redan publicerat material av andra forskare som används som 
underlag och diskuteras i förhållande till uppsatsens frågeställningar. För att undersöka hur den 
tredje uppgiften hanteras av forskare har en mindre enkätundersökning gjorts. Enkäten var totalt 
nio frågor och skickades ut till alla forskare verksamma inom arkeologi vid Campus Gotland, 
Uppsala universitet. Enkäten skickades ut till åtta stycken forskare, fem av dessa återkom med 
svar inom tidsramen. Av tidsbegränsningar är den genomförda enkäten avgränsad till Campus 
Gotland. Alla forskare vid institutionen för Arkeologi och antik historia har inte deltagit. Hade 
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det funnits möjlighet hade det varit intressant att bredda enkäten till hela institutionen då den 
nuvarande enkäten blev en relativt liten studie. 

1.4 Avgränsning 
Uppsatsen avgränsas till att gälla enbart svenska förhållanden. Den tematiska avgränsningen är 
gjord på ett sånt sätt att betoningen ligger på forskare inom arkeologi som är verksamma vid 
universitet. Denna avgränsning är nödvändig eftersom arkeologi som profession är bred och 
avgränsningen möjliggör en tydlig definition av vilken typ av arkeologi och del av yrkesgruppen 
som analyseras i uppsatsen. Vidare när termen Arkeolog används syftar den till forskarna 
verksamma vid universiteten. Termen allmänheten syftar till en bredare del av befolkningen. 
Definitionen av den tredje uppgiften finns under kapitel 3.1.1. 
  

1.5 Källkritiska aspekter 
Enkätundersökningen har en del brister i sig. Den första är att enkäten är liten. Av åtta tillfrågade 
forskare vid Campus Gotland var det endast fem som svarade. Då denna grupp är liten reflekterar 
den inte hela institutionen så bra som förväntat men den speglar Campus Gotland relativt bra då 
mer än hälften av de verksamma forskarna deltog. Frågorna som ställdes i enkäten är delvis 
baserade på det som Welinder och Snäll (2008) kom fram till när de intervjuade både 
journalister, arkeologer och pressansvariga. Svaren kan även delvis vara påverkade av att 
forskarna vet att den tredje uppgiften bör vara viktig för dem, vilket gör att svaren snarare kan 
spegla vad dem tror att de borde svara än vad dem faktiskt tycker. Enkäten bedöms dock vara 
ett användbart komplement till litteraturstudierna trots de presenterade svagheterna. 
 Mycket av uppsatsen är även baserad på studier genomförda av andra vilket kan leda till 
ytterligare källkritiska problem. Andra forskares åsikter kan komma till att påverka deras egna 
undersökningar och tolkningar. Enkäter och intervjuer är inte absolut data utan deltagares egna 
uppfattningar kring den ställda frågan.  
 

1.6 Teori 

1.6.1 Inledning 
Arkeologi har nästan alltid en politisk dimension (Kohl & Fawcett 1995:7). Denna politiska 
dimension gör att det är oerhört viktigt för arkeologer att vara medvetna om hur historien kan 
användas i olika syften. Silberman (1995:249) är också av den uppfattningen och menar på att 
arkeologi inte kan komma undan den politiska dimensionen. Han beskriver hur historier 
konstruerade om forntiden ofta har en uppbyggnad som underlättar berättandet, det vill säga att 
historien har en tydlig början, en mitt och ett slut. Silberman anser att om arkeologiska berättelser 
(narrativ) är politiska bör dessa även bli diskuterade och ifrågasatta på samma sätt som 
allmänhetens uttryckta åsikt (Silberman 1995:250). De arkeologiska narrativen skapas av sin 
samtid och är därför starkt influerade av den. Dessa narrativ speglar därav samtidens 
förhoppningar, rädslor och viljor och blir politiska backspeglar (Silberman 1995:261). 

Silberman menar på att arkeologer måste vara medvetna om olika typer av narrativ för att 
undvika politisk utnyttjande av arkeologisk forskning (Silberman 1995:253).  

Det är inte endast arkeologer som tolkar det förflutna och om arkeologer misslyckas i att 
engagera personer som tolkar historien på egen hand i det arkeologiska arbetet, skapar det 
möjligheter för att misstolkningar och i värsta fall ett spelrum för extrema politiska agendor att 
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manipulera och använda historien för egen vinning. Peter Stone betonar även han att förhistorian 
och historien är ett effektivt politiskt vapen. Om arkeologer misslyckas i att skapa intresse för 
förhistorian genom förståelig och meningsfull forskning riskerar förhistorian att bli missbrukad 
(Stone 2015:22–23). 

1.6.2 Historiebruk 
Historiska berättelser är något som används av samtiden för att kunna etablera en identitet 
(Aronsson 2004:13). Peter Aronsson är professor i historia. I sin bok Historiebruk (2004) vill 
han redogöra och presentera för hur det kulturhistoriska fältet ser och har sett ut.  

Kulturhistoriska lämningar har en potential att skapa relationer mellan de tre 
tidsperspektiven: dåtid, nutid och framtid. Historiebruk är när historien används för att skapa 
meningsfulla konstruktioner (narrativ). Historiemedvetandet är i sin tur hur uppfattningen av 
sambanden mellan tidsperspektiven och hur det reproduceras i historiebruket (Aronsson 
2004:17). För att göra det enkelt skriver Aronsson att ”Ett visst urval av historiekulturen 
iscensätts i ett historiebruk och formar ett historiemedvetande.” (2004:18) 

Aronsson använder även begreppen erfarenhetsrum och förväntningshorisont. 
Historiebruket skapar ett erfarenhetsrum som endast tillåter vissa föreställningar om framtiden 
och det förflutna som sedan skapar en logisk framtidsbild. Denna framtidsbild är vad Aronsson 
kallar förväntningshorisont och den påverkar hur människor handlar och prioriterar i nuet och 
hur livet organiseras i erfarenhetsrummet. Genom detta synsätt blir det lättare att se historiebruk 
som något föränderligt i en fixerad situation; historiebruket fixeras i erfarenhetsrummet för att 
sedan anpassas till förväntningshorisonten (Aronsson 2004:18).  

Dessa narrativ om historien berättar intressanta saker om samtiden och om utveckling över 
tid. Historiekulturen har enligt Aronsson en kommunikativ funktion där ting och händelser 
hjälper individer att navigera i sin samtida kontext medan utvecklingen över tid ger ett större 
perspektiv genom att placera dessa händelser och ting i ett narrativ (Aronsson 2004:18). 
Människors gemensamma minne och historia fungerar som en bro mellan individens liv och den 
kronologiska tiden som ofta är mycket abstrakt, denna bro placerar in individen i ett större 
perspektiv som skapar mening för individen, till exempel individen navigerar sig meningsfullt i 
sitt liv genom att kunna relatera till ett större narrativ (Aronsson 2004:26).  

Aronsson skriver att individers handlingar motiveras av hur handlingen förhåller sig till 
normer och föreställningar om världen. Han tar upp ett exempel från Charles Taylors Sources of 
the self: the making of the modern identity publicerad 1989; under förmodern tid var den religiösa 
normen stark och dessa föreställningar motiverade handlingar som i förhållande till religionen 
hade ett högt värde (Aronsson 2004:37).  Aronsson bygger vidare på detta och anser att samtiden 
har börjat utveckla normer som snarare betonar upplevelser som det viktigaste värdet att navigera 
sina handlingar med. Detta gör att historiekulturen byggs upp av nytt innehåll och att den 
kommer att presenteras på andra sätt än tidigare (Aronsson 2004:37).  

Aronsson menar på att historia och historiebruk inte är så endimensionellt som att det 
antingen är beroende eller oberoende av en medveten individ. Historiebruk syftar till både ett 
medvetet och omedvetet förhållningsätt från individens sida. Individer både medvetet och 
omedvetet förhåller sig till det förflutna och använder det för att hela tiden navigera och motivera 
handlingar i samtiden (Aronsson 2004:42).  

Grundskolan, gymnasieskolan och universiteten har under de senaste århundradena haft 
mest inflytande på historien för där utbildas och bedrivs forskning om historia. Denna 
institutionella betonade konstruktion av historien har haft redan från början ett starkt förhållande 
till staten och statsmakten. Aronsson skriver att precis som historien under medeltiden skrevs av 
personer i maktpositioner har trenden fortsatt fast inte inom politiska och religiösa institutioner 
utan inom akademin (Aronsson 2004:44). Däremot förekommer det inte enbart forskning från 
maktpositioner utan historiebruk i medier har blivit allt vanligare. Ett exempel som han tar upp 
är turismen. Att resa till kulturarvsplatser har ökat exponentiellt de senaste decennierna 
(Aronsson 2004:45). 
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Hur historien gestaltas påverkar hur den upplevs. Historierna måste komma till liv genom 
gestaltning för att kunna upplevas och existera och sedan för att reproduceras. En avhandling 
som står och samlar damm inte räcker till då den inte kommer till användning men detta kan 
ändå förändras om det nyttjas för att levandegöra skönlitterära berättelser som till exempel de av 
Jan Guillou, Maja Hagerman och Karin Bojs. Författare måste förhålla sig till de dammiga 
avhandlingarna för att kunna legitimera sitt historiebruk och därav skapa mening i sina 
berättelser. Ofta upplevs andra kulturer och tider genom berättelser som utspelar sig i läsarens 
medvetna, detta påverkar synen om läsaren själv men även hur läsaren uppfattar andra tider och 
kulturer (Aronsson 2004:61–62). 
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2 Tidigare forskning 

Nedan följer en kort genomgång av den tidigare forskning som är relevant för denna uppsats. 
Forskningen presenteras i kronologisk ordning och många av dessa verk kommer sedan att 
presenteras djupare i kapitel 3. 
       
Gustaf Trotzig skrev redan i Arkeologisk kommunikation – ett angeläget forskningsfält 
(1985:188) att förståelsen kring hur budskapet når mottagare var bristfälligt hos arkeologer. Han 
menar på att utan denna förståelse blir hela kommunikationsprocessen onödig då det är lätt att 
budskapet inte når fram till mottagaren. Trotzig anser att arkeologerna måste veta vilken kanal 
som är bäst lämpad för att förmedla budskapet, det innefattar att vara medveten om 
begränsningar i både förmedlingssättet och budskapet. 

Stig Welinder publicerade en studie som undersökte arkeologi i dagstidningar från 1985. 
Studien handlade om att redogöra för hur arkeologi såg ut i dagstidningar och att lyfta fram 
arkeologin i samhällsdebatten. Detta gjorde han genom att jämföra fyra tidningar (Welinder 
1987:5). Det han påstår är att arkeologi inte är lika lätt att relatera till som andra samtida 
händelser (Welinder 1987:158). Enligt Welinder förekom det ingen djupare debatt om arkeologi 
i media år 1985 av den anledning att människor då var mer intresserade av ekonomi, arbetslöshet 
och atomkraft. Den arkeologi som syntes mest var fältarkeologin (Welinder 1987:158). 

Tio år senare publicerade Welinder Arkeologi i massmedia. Där studeras alla tidningsurklipp 
som var arkeologirelaterade och publicerade under hela året 1994 som han sedan jämför med 
den analys som han gjorde 1987 (Welinder 1997:19). Han menar på att arkeologer sedan 1987 
blivit bättre på att använda sig av pressen och att detta är anledningen till att bland annat 
Riksantikvarieämbetet, Statens historiska muséum och andra arkeologiska institutioner håller i 
fler presskonferenser (Welinder 1997:29). Welinder lyfter även fram möjligheten att Dagens 
Nyheters politiska förhållningssätt skulle mycket väl kunna påverka hur de väljer att skildra och 
framställa förhistorians olika perioder (Welinder 1997:30). Det Welinder tycker att pressen gör 
för lite är att problematisera och debattera arkeologi, något som han hoppas ska utvecklas under 
de kommande decennierna (Welinder 1997:31).  

Ian Hargreaves och Galit Ferguson (2000) undersöker hur vetenskapsjournalister bäst ska 
skriva och hur en vetenskapsjournalist ska vara utbildad. De undersöker varför 
vetenskapsvärlden har dåligt förtroende för media och hur det förtroendet skulle kunna 
förbättras. De påstår att allmänhetens aptit för vetenskap har blivit större, medan forskarnas 
förtroende för media har sjunkit (Hargreaves & Ferguson 2000:2–3). De menar på att 
forskningen måste återfå allmänhetens förtroende och även att forskare måste lära sig att arbeta 
med media på ett bättre sätt (Hargreaves & Ferguson 2000:62).  

Neil Asher Silberman skriver om den politiska dimensionen i arkeologi. Han menar på att 
arkeologi kan missbrukas om inte arkeologer är medvetna om den politiska dimensionen 
(Silberman 1995:253). Precis som att Holtorf (2007, 2005) skriver om teman så använder 
Silberman (1995) ordet narrativ men de båda syftar till ungefär samma företeelser. Silberman 
skriver även att de arkeologiska narrativen drivs av samtiden som påverkas starkt av farhågor 
och förhoppningar (Silberman 1995:261). Detta är något som både Holtorf (2005:159) och 
Welinder (1997:30–31) även anser.   

Publik Arkeologi av Fredrik Svanberg och Katty H. Wahlgren redogör i stora drag för 
uppdragsarkeologi men även för hur publik arkeologi kan användas på museer (Svanberg & 
Wahlgren 2007).  
  Stig Welinder undersökte återigen tidningsartiklar från Dagens Nyheter och Skaraborgs 
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Allehanda under 2000-talet. Denna gång med hjälp av Annika Snäll som är utbildad arkeolog 
och journalist. I Uppgrävt och nerskrivet – om arkeologi och kulturmiljövård i massmedierna 
lyfter de flera frågor som Welinder själv lämnat öppna från tidigare arbeten (se Welinder 
1987,1997). De gör en djupare analys av förhållandet mellan arkeologer och journalister och 
försöker utreda varför vissa arkeologer känner ett missnöje över pressen (Welinder & Snäll 
2008). De kom bland annat fram till att arkeologer måste vara mer förberedda och tydliga i sin 
kommunikation med journalister, detta skulle kunna enligt dem motverka missnöjet arkeologer 
känner gentemot pressen (Welinder & Snäll 2008:269).     

Cornelius Holtorf skriver i Archaeology as a brand (2007) om hur arkeologi uppfattas och 
används i populärkultur. Holtorf menar på att arkeologi är ett populärt ämne och skildras ofta, 
generellt i väldigt positiv anda, i olika typer av media. I sin bok From Stonehenge to Las Vegas 
– Archaeology as Popular Culture (2005) beskriver han utförligt olika typer av sammanhang 
där arkeologi används. Holtorf skriver om olika arkeologiska ”teman” som skildras (Holtorf 
2007:62–104, 2005:159). Han menar på att det mest populära temat är det där en person, ofta en 
arkeolog, letar efter någon typ av skatt (Holtorf 2007:63–74, 2005:159). Han påstår även att 
arkeologers uppdrag inte är att bestämma vad andra tänker om fornhistorien. Han menar att 
arkeologerna snarare ska öppna upp för nya perspektiv på det förflutna (Holtorf 2005:159). 

2016 skrev Jenny Sköld en kandidatuppsats. Hennes uppsats redogör för hur förmedlingen 
av forskningsresultat kan se ut genom traditionella kanaler (Sköld 2016). Det föreliggande 
uppsats vill göra är snarare att undersöka universitetsarkeologins förmedlingsroll och 
problematisera den utifrån ett historiebruksperspektiv.  
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3 Arkeologer, kommunikation och medier 

Kapitel tre kommer att redogöra för hur kommunikationen mellan arkeologer, journalister och 
allmänheten ser ut. Studier som presenterades i tidigare forskning kommer att presenteras mer 
ingående för att sedan knytas an till kapitel fyra i diskussionen. Många olika synsätt på 
förmedling presenteras och den tredje uppgiften redogörs och problematiseras. 

3.1 Kommunikation inom Arkeologi 
Arkeologi är en akademisk disciplin som får mycket uppmärksamhet i medier. Den syns både i 
TV, på stora biodukar, i böcker, radio och tidningar. Denna synlighet speglar möjligen ett 
allmänt intresse som samhället har av arkeologi (Welinder & Snäll 2008:15). Det är även många 
som besöker utgrävningar, går på vikingatidamarknader och turistar vid historiska lämningar 
(Karlsson & Nilsson 2000:3). Denna utbredda synlighet möjliggör för en variation i hur 
arkeologi kan nå ut till allmänheten och ger forskarna en möjlighet – vare sig den utnyttjas eller 
inte – att påverka samtiden (Holtorf 2005:1). För att kunna påverka samtiden på ett önskvärt sätt 
måste forskare inom arkeologi bli mer medvetna och aktiva i den kommunikationssituation som 
skapas mellan forskare, journalister och allmänheten.  
 Cornelius Holtorf menar på att det finns något som han kallar ”arkeologiska narrativ”, något 
som framförallt finns i populärkulturen. Enligt Holtorf speglar dessa narrativ samhällets 
förväntningar och drömmar och de kan hjälpa samhället att navigera i sin samtid (Holtorf 
2005:2). Eftersom dessa narrativ skapar en kompass för samtiden har arkeologer ett ansvar att 
inse hur de själva kan påverka narrativen.  
 Arkeologi har sedan 1960-talet haft stora framgångar i media. Rekonstruktioner av platser 
och filmer med arkeologiska teman har varit populära sedan 1980-talet (Holtorf 2007:9). Holtorf 
anser dock att intresset för arkeologi inte ligger i att lära sig utan snarare i upplevelserna som 
förknippas med arkeologi. Enligt Holtorf är det historierna och erfarenheterna av att utföra 
arkeologi, det vill säga gräva i marken och det idealiserade förgångna som är mest attraktiv för 
allmänheten (Holtorf 2007:10). Detta är inte en helt banbrytande idé, även Brian Fagan har 
uttryckt likande tankar. Fagan hävdar att arkeologer idag kräver bättre kommunikativa förmågor 
än vad den akademiska utbildningen tillåter. Han menar på att den akademiska utbildningen är 
alltför centrerad kring sin egen institution och inte fokuserar tillräckligt på att lära ut 
kommunikativa verktyg som behövs i framtiden (Holtorf 2007:12; Fagan 2002:255–258). White 
et al (2004:28) instämmer och anser att arkeologstudenterna måste få träna i att skriva väl och 
förståeligt för en bredare publik, inte endast för sina studiekamrater och professorer. Holtorf 
anser att problemet inte ligger hos allmänheten eller i populärkultur utan att det är forskarna som 
måste kunna möta och förstå sin publik bättre (Holtorf 2007:12). 
 Håkan Karlsson och Björn Nilsson (2000) menar på att det är mycket konstigt att 
arkeologernas intresse för förmedling och förmedlingstekniker är lågt när allmänhetens intresse 
är högt. De påstår att det är arkeologin vid universiteten, museer och inom kulturmiljövården 
som har haft svårast att förmedla och prioritera det publika intresset. Förmågan att kunna 
kommunicera med det kringliggande samhället och inte endast inom den egna professionen är 
en fråga som rymmer politiska aspekter. De anser även att diskussionen om de professionella 
arkeologernas förhållningssätt gentemot den intresserade allmänheten har blivit försummad. De 
hävdar att universitetsarkeologin är kanske den arkeologi som är mest isolerad från sin publik 
(Karlsson & Nilsson 2000:ix). 
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3.1.1 Forskarnas tredje uppgift 
Forskarna verksamma vid Sveriges universitet har något som brukar kallas den tredje uppgiften 
med innebörden att samverka med det omgivna samhället. Den står inskriven i Högskolelagen 
och lyder (SFS 1992:1434 2§2):  
 

I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället 
och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat 
tillkomna vid högskolan kommer till nytta. 

 
Detta innebär att forskarna har en skyldighet att kommunicera sin forskning till en större 
allmänhet. Däremot klargör inte lagen hur forskarna ska gå till väga för att samverka och 
informera eller på vilket sätt som forskningen ska komma till nytta på.  
 Den tredje uppgiften blev inskriven i högskolelagen för första gången 1977. Therese Nilsson 
(2013:3) gör en jämförelse med skatteåterbäring. Hon menar på att den tredje uppgiften innebär 
”kunskapsåterbäring” till de skattebetalande medborgarna. Nilsson anser även att den tredje 
uppgiften stärker den akademiska friheten. Att tänka och tala fritt samt att granska forskningen 
stärks genom den tredje uppgiften samtidigt som forskarna kan påvisa sin legitimitet och få 
publikt erkännande (Nilsson 2013:4). 
 Det dröjde dock till 1990-talet innan den tredje uppgiften blev lika viktigt som utbildning 
och forskning, som är universitetens två första uppgifter. Det var under 1990-talet som begreppet 
även började slå igenom (Lundqvist & Benner 2012:95). Åsa Lundqvist och Mats Benner menar 
på att det är svårt att göra lagen till handling eftersom det inte finns några tydliga riktlinjer för 
vad forskarna bör göra. Hur forskningen ska ”komma till nytta” är en tolkningsfråga och denna 
nytta kan se olika ut för olika forskningsfält. Läkemedelsforskning gör tydlig nytta för samhället 
medan det kan vara svårare för humanistiska vetenskaper som arkeologi att komma till uppenbar 
samhällsnytta (Lundqvist & Benner 2012:97).  
 Det finns även uppenbara problem med den tredje uppgiften. Niklas Glover och Johanna 
Ringarp (2014) skriver att allt fler forskare blir påhoppade och trakasserade som följd av att de 
deltagit i offentliga debatter. Internet och sociala medier har även skapat svårigheter i att skilja 
forskarnas privatliv och privata åsikter från deras yrke. Enligt dem uppmuntrar och kräver 
lärosäten att forskare ska göra sig hörda i offentliga sammanhang, även fast det kan ha otrevliga 
konsekvenser för dem. Glover och Ringarp föreslår att forskarna ska vara förberedda och ligga 
steget före för att kunna hantera påhoppen om dessa uppstår i den offentliga debatten (Glover & 
Ringarp 2014). Däremot finns det ett missnöje inom forskarvärlden, många forskare har uttryckt 
att den tredje uppgiften inte lönar sig. Forskare får akademiska meriter av att skriva för 
akademiska skrifter medan den tredje uppgiften oftast inte ger några meriter. Ylva Habel 
uttryckte 2015 att även fast forskare har en skyldighet mot lagen kan de inte förväntas arbeta 
utan att anlitas på pappret eller få betalt för mödan (SVT, den tredje uppgiften). 
 Även fast den tredje uppgiften är ett ansvar och en skyldighet som forskarna har så är det de 
arkeologer som är verksamma vid universiteten som syns minst i medierna (Welinder & Snäll 
2008:237). 

3.1.2 Forskarna och allmänheten 
Allmänheten uppfattar forskarna som en liten elit (Hargreaves & Ferguson 2000:7). Denna 
uppfattning är stark förankrad i metaforen om att forskaren kan ha egenskaper av en gud men 
även i uppfattningen om att kunskap är makt (Hargreaves & Ferguson 2000:19). I många TV-
program och böcker porträtteras ofta forskare från olika discipliner på ett negativt och 
missgynnande sätt. Arkeologer representeras dock i populärkultur på ett positivt sätt (Holtorf 
2007:62).  
 Den arkeologiska förmedlingen sker ofta på ett sådant sätt att arkeologen producerar 
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kunskap i vetenskaplig form för att kunskapen sedan ska nå ut till allmänheten. Det är en modell 
som inte fungerat särskilt bra. Majoriteten av de vetenskapliga rapporterna når aldrig längre än 
biblioteken och i samlingarna på museerna ligger fynd som allmänheten aldrig får ta del av 
(Svanberg & Whalgren 2007:17). Nick Merriman (2004) anser att arkeologer har kommunicerat 
med en publik som de själva inte förstår. Detta har lett till att de försök till att kommunicera sin 
forskning har misslyckats och som resultat har forskningen uppfattats som tråkig (Merriman 
2004:8). 

Det är inte arkeologerna själva som har skapat ett stort samhällsintresse för arkeologi. 
Intresset för arkeologi finns inte tack vare arkeologerna själva då inte mycket initiativ av dem 
har gjorts för att uppmuntra och underhålla allmänhetens intresse (Karlsson & Nilsson 2000:5). 
Karlsson och Nilsson anser att den information som faktiskt kommuniceras ut är ofta klar och 
paketerad på det sättet som arkeologerna vill. Den information som förmedlas ut öppnar inte upp 
för ett bredare spektrum av tolkningar och allmänheten får inte ta del av tolkningsprocesserna 
och mångtydligheten utan blir passiva konsumenter av information (Karlsson & Nilsson 2000:7–
8 & 17). De anser att anledningen till den försummade kommunikationen mellan allmänheten 
och arkeologerna har med den ökade professionaliseringen av disciplinen att göra. Denna 
professionalisering skapar en större polarisering mellan allmänheten och forskarna (Karlsson & 
Nilsson 2000:13). Expertsamhället ökar avståndet mellan publik och expert och gör publiken till 
passiva konsumenter av färdiga fakta som experterna producerar. Kommunikationen blir en 
envägskommunikation i stället för en kommunikation som är mångbottnad (Karlsson & Nilsson 
2000:19). 

När arkeologi som akademisk disciplin försöker hävda sig mer som en vetenskap påbörjas 
isoleringen från allmänheten. Processualismens framväxt förstärkte expertrollen inom 
vetenskapen och skapade ytterligare avstånd mellan de professionella arkeologerna och 
allmänheten (Karlsson & Nilsson 2000:15). Författarna menar även att den arkeologi som 
speglas i medier ofta skiljer sig från den akademiska disciplinen på grund av att 
universitetsarkeologin misslyckats att kommunicera vad det är som görs. Det som 
kommuniceras är färdiga resultat och absoluta tolkningar, inte processer som allmänheten kan 
ta del av och aktivt påverka. Därför kan den bild av arkeologi som målas upp i tidningar och på 
TV kännas främmande för många arkeologer (Karlsson & Nilsson 2000:15).  

Enligt flera undersökningar är det vanligaste sättet för personer att få information om 
arkeologi genom TV (Holtorf 2007:52–53). Statistiska Centralbyrån genomförde en 
undersökning 2002 som visade att hela 83 % av svenskarna tittade på TV-program som är på 
något sätt relaterat till historia. På frågan ” Har du någon gång fått information om en arkeologisk 
utgrävning och i så fall var?” svarade 70 % att de fått information från radio och/eller TV medan 
60 % uppgav att de fått information från tidningar/artiklar. För att hitta mer information om 
arkeologiska utgrävningar uppgav 41 % att de skulle söka på internet för att hitta mer 
information. 51 % påstår att ”de deltagit i/tittat på bygdespel eller historiska spel” och 20 % 
uppgav att de gått på föreläsning eller deltagit i en studiecirkel (Statistiska Centralbyrån 2002). 
Dessa siffror tyder på att det finns ett någorlunda brett intresse för historia och arkeologi i 
samhället. Borde inte detta vara bra förutsättningar för arkeologer att kommunicera sin forskning 
till en större och breddare publik?  

Karlsson och Nilsson uttrycker ganska hårt att (2000:19): ”Det som inte kommuniceras i ett 
samhälle existerar inte heller”. De menar på att arkeologernas tolkningsföreträde tenderar att 
motarbeta allmänhetens engagemang och intresse. Detta skapar demokratiska och etiska 
problem. Alla har rätt till att skapa sin egen historia och därför menar Karlsson och Nilsson på 
att arkeologi är en rättighet som tillfaller alla i samhället och vidare påstår dem att vetenskap är 
något relativt som är extremt beroende av sin kontext (Karlsson & Nilsson 2000:23). 

Karlsson och Nilsson hävdar att om arkeologer blir mer lyhörda och uppmärksamma på vad 
det är allmänheten vill engagera sig i och se så kommer arkeologerna göra en vinst. För då 
kommer disciplinen till mer nytta och inte behöver rättfärdiga sig lika mycket. Allmänheten får 
även mer tillbaka för de skattemedel som används om arkeologerna blir kunnigare i att 
kommunicera ut forskningen (Karlsson & Nilsson 2000:26). 
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 Li Ling anser att arkeologi är en vetenskap som inte är något som endast finns till för experter 
inom akademin utan en vetenskap för allmänheten (Ling 2015:51) Han menar på att arkeologer 
måste tala samma språk som sin publik för att kunna förstås. Ling anser att allmänhetens 
förväntningar på arkeologi tenderar att vara höga och även om dessa förhoppningar kan vara 
felaktiga måste dem bemötas. Att avfärda allmänheten som okunniga och ignoranta hjälper inte, 
kommunikation och bemötande krävs för att skapa en bättre förståelse av arkeologi och 
arkeologisk forskning (Ling 2015:52&55). Ling anser även att öka bredden på sin forskning och 
kommunicera med en större publik innebär inte att forskningen behöver ”dummas ner” (Ling 
2015:56).  

Allmänhetens rätt till historien kan exemplifieras med ett citat från Shan Jixiang:” Cultural 
heritage belongs to people and was created by people, so it should be something that they 
understand” (2015:62). 
 

3.1.3 Forskarna, journalisterna och media 
Media har blivit anklagade av forskare för att vara förenklande och sensationella. När artikeln 
inte blir som arkeologen tänkt sig skylls det mesta på journalisten. Journalisten ses som ytlig och 
okunnig, likaså läsarna. Arkeologerna reflekterar alltför sällan över sitt egna ansvar av att göra 
sig tydligt förstådda (Welinder & Snäll 2008:266–267). 

Tidningar och medier befinner sig i en bransch med stor konkurrens där förenkling behövs 
för att sälja. Tyvärr leder denna förenkling i reportagen och artiklarna att mycket av förståelsen 
för det behandlade ämnet försvinner (Hargreaves & Ferguson 2000:1; Holtorf 2007:47). En stor 
del av forskarvärlden vill att både journalister och den bredare allmänheten ska förstå vetenskap 
bättre (Hargreaves & Ferguson 2000:10). Eftersom medier är en diversifierad bransch är det inte 
lönsamt att endast prata om ”medier” i en bred bemärkelse. På samma sätt är det inte heller 
realistiskt att prata om en publik eller en enhetlig allmänhet då det inte existerar (Hargreaves & 
Ferguson 2000:2). 
 Allmänhetens vetenskapskunskap är låg, detta leder till att kravet på korrekt och 
informationsrika reportage från de som konsumerar medier är lågt. En annan anledning till att 
bristfälliga vetenskapliga reportage förekommer så ofta är att det inte finns tillräckligt många 
journalister med en bakgrund inom ämnet dem skriver om. Detta bidrar till att rapporteringen 
om vetenskap, såväl humaniora som naturvetenskap, blir förenklad och redogörande när den 
egentligen borde vara analytisk och problematiserande. Däremot påstår Ian Hargreaves och Galit 
Ferguson (2000:49) att det är uppenbart viktigare att vara en bra journalist än en forskare i den 
mening att en bra journalist kan tillgängliggöra vilket ämne som helst på ett bra sätt. 
  

3.1.4 Förbättringar i kommunikationen 
Journalisterna i Hargreaves och Ferguson (2000) undersökning uttrycker att forskare måste bli 
bättre på att kommunicera med personer utanför akademin. Ett av förslagen som nämndes var 
att forskarna själva måste planera hur kommunikationen ska se ut och vad det är de vill 
kommunicera till dem som inte har den vetenskapliga bakgrunden (Hargreaves & Ferguson 
2000:59). Hargreaves och Ferguson tycker även att det inte är en fråga om om utan hur forskarna 
ska kommunicera och arbeta bättre med media (Hargreaves & Ferguson 2000:62). Om 
arkeologerna vill nå en bredare publik måste de våga fråga sig hur och vad publiken vill inhämta 
kunskapen (Svanberg & Whalgren 2007:27–28). 

Welinder och Snäll intervjuade yrkessamma arkeologer och journalister i sin undersökning 
från 2008. I undersökningen intervjuades arkeologer och kommunikatörer från sex stycken 
institutioner. Arkeologerna i undersökningen beskrev att de har ett passivt förhållningssätt till 
medier och journalister. Forskarna hör inte av sig, i alla fall inte i den utsträckning som 
journalisterna hör av sig till dem. Bristen på initiativtagande från institutionens arkeologer är en 
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av förklaringarna till varför dessa arkeologer syns minst i media. Welinder och Snäll menar på 
att initiativ från institutionerna är viktig för att kommunikation från dem ska ske, speciellt om 
det inte finns en medieansvarig anställd (Welinder & Snäll 2008:237–238). Margaretha 
Bergman från TT uttryckte även hon att arkeologerna måste vara mer aktiva i sina initiativ för 
kontakt med medierna. Hon menar på att arkeologerna inte alls är lika drivna i kommunikationen 
som till exempel läkemedelsföretag som nyttjar kommersiella taktiker (Welinder & Snäll 
2008:264). Denna tanke om att arkeologerna måste vara mera aktiv i sin vilja att kommunicera 
uttrycks även av flera andra journalister som menar på att de inte blir inbjudna eller uppringda 
så ofta som dem skulle vilja (Welinder & Snäll 2008:272–273). 

Forskarnas kontakt med medier beskrivs som sporadisk och spontant utan en övergriplig 
plan. Många som deltog i undersökningen hade även uppfattningen att arkeologin ofta blir 
stereotypisk i tidningarna, att det är fältarkeologin som får mest utrymme. Nya spännande fynd 
är det som prioriteras och ambitionsnivån för att vara vetenskapliga på dagstidningar uppfattas 
vara låg. Denna uppfattning är en som funnits länge inom arkeologin (Welinder & Snäll 
2008:239–240; Welinder 1987:26). Welinder och Snäll menar även på att arkeologerna själva 
till synes inte gör mycket för att förändra den påstådda stereotypa bild som finns i medier då 
arkeologerna själva verkar vänta på att bli uppsökta, då ofta i utgrävningssammanhang 
(Welinder & Snäll 2008:240–241). Däremot verkar många arkeologer medvetna om det 
bristande engagemanget från deras sida. En av de arkeologer som intervjuades uttryckte att 
problemet låg i att de själva ofta inte har en idé av vad som ska kommuniceras och hur, även om 
de tydligt vill att allmänheten ska nå en bättre förståelse av den arkeologiska information som 
de producerar (Welinder & Snäll 2008:244).   

Journalisterna för dagstidningar verkar rikta in sig på fältarkeologi. Det märks tydligt att det 
är i fält som arkeologerna oftast kommer i kontakt med journalister och medier. Det är även den 
bilden många har av arkeologi; en grävande yrkesgrupp (Welinder & Snäll 2008:263; Holtorf 
2007). Det finns en vilja hos arkeologerna att få presentera mer av sin forskning eller arbete än 
vad som grävs upp från marken. Samtidigt verkar arkeologerna medvetna om att under 
utgrävningar brukar journalister ta kontakt. Arkeologerna måste vara bättre förberedda på vad 
de vill uttrycka i kommunikationssammanhang (Welinder & Snäll 2008:263 & 265).  

Artiklarna som skrivs av journalister som har intervjuat en arkeolog går budskapet i flera 
olika led. Den informationen som arkeologen ger journalisten är nödvändigtvis inte det som 
presenteras i artikeln, i alla fall inte på samma sätt. Journalisten måste tolka och omtolka det 
arkeologen berättat (Welinder & Snäll 2008:266). Skulle denna problematik kunna undvikas om 
arkeologerna själva skrev i större omfattning? Denna problematik skulle även kunna undvikas 
om arkeologerna var mer förberedda inför sina möten med journalisterna (Welinder & Snäll 
2008:266–267). 
 För att underlätta kommunikationsprocessen måste mottagaren av informationen definieras 
bättre än ”allmänheten”. Fredrik Svanberg och Katty H. Whalgren (2007) menar på att 
”allmänheten” som begrepp endast fungerar i förmedlingssammanhang som riktar sig till 
generell förmedling som ska nå ut på nationell nivå. Det krävs då omfattande arbete med 
målgrupper för att kunna kommunicera mer effektivt. Genom att identifiera och prioritera 
målgrupper förmedlingen ska vända sig till blir det möjligt att förbättra mötena med publiken 
och kommunikationen underlättas då den kan anpassas bättre efter mottagaren (Svanberg & 
Whalgren 2007:57). 
 Stone (2015) anser att eftersom alla inte har möjlighet att besöka arkeologiska platser eller 
museer så måste arkeologer anstränga sig för att förmedla sin forskning och det de gör genom 
medier som dagstidningar, TV-program och radio. Enligt honom möjliggör dessa medier ett sätt 
att engagera och skapa intresse hos en publik som annars inte skulle nås av arkeologisk forskning 
men att detta måste ske på ett underhållande sätt (Stone 2015:31–32). 
 Fagan (2010) förklarar att arkeologi som ska berättas för fler måste vara strukturerad som 
en berättelse för att generera intresse. Tekniska detaljer och dataredovisning kommer inte att 
intressera de som inte är insatta i ämnet utan det måste kommuniceras i en narrativ form. 
Narrativet kan och bör byggas på det som Fagan menar är de bästa vetenskapliga bevisen för att 
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vara korrekt men samtidig intresseväckande (Fagan 2010:13–15). 
 Karlsson och Nilsson (2000) presenterar Paul Ramsdens förutsättningar för en bättre 
inlärningsprocess. De menar på att om arkeologerna skulle kunna göra förmedlingen av 
forskning lättare om dessa tillämpades i processen. Några av dessa är att kunna förstå publikens 
förståelsenivå, kunna förmedla information på ett tillgängligt, lätt och förståeligt sätt, kunna göra 
forskningen intressant samt att ha respekt och vilja ha ett ömsesidigt förhållande med publiken 
där kunskap utbyts från båda håll (Karlsson & Nilsson 2000:36–37). Den snäva monologen 
måste bli till en bred dialog (Karlsson & Nilsson 2000:64). Ett pedagogiskt förhållningssätt är 
nödvändigt på grund av dem demokratiska och etiska dimensionerna som arkeologisk 
förmedling har. De anser även att arkeologer har ”utbildningspolitiska” skyldigheter. Arkeologer 
har i uppgift att utbilda i den bemärkelsen att kritiskt tänkande och reflektion uppmuntras och 
utvecklas (Karlsson & Nilsson 2000:62). 
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4 Uppsala universitet, institutionen för Arkeologi och antik 
historia och den tredje uppgiften 

Nedan presenteras Uppsala universitets förhållningssätt och mål med den tredje uppgiften. 
Därefter redogörs det för hur institutionen för Arkeologi och antik historia förhåller sig till 
sina förmedlingsuppgifter. Detta diskuteras sedan i kapitel 5 i förhållande till 
enkätundersökningen. 

4.1 Uppsala Universitet   
Uppsala universitet grundades 1477 och är Sveriges första universitet. Under 1800-talet växte 
universitetet. På 1900-talet ökade studentantalet och nya ämnen tillkom. Några av dessa nya 
ämnen var arkeologi, konsthistoria och moderna språk. Från 1960-talet till idag har antalet 
studenter ökat från 8000 till cirka 40 000 studenter (Uppsala universitet, kort historik). Enligt 
Uppsala universitet hemsida vill universitetet: 

- vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens gagn och för en bättre värld. 

- vara en mötesplats för kunskap, kultur och kritisk dialog.  

- utveckla nya kunskapsområden genom gränsöverskridande samarbeten. 

- vara en integrerad utbildnings- och forskningsmiljö. 

- vara öppet gentemot det omgivande samhället. 

- bidra till att hållbara lösningar på samhällets utmaningar nås. 

- ha ett ledarskap och medarbetarskap som präglas av öppenhet, ansvar och 
förtroende. 

- ha ett etiskt förhållningssätt och verksamhet som präglas av lika villkor. 
(Uppsala universitet, mål och strategier) 

Uppsala universitet vill enligt deras mål och strategier att deras forskning och utbildning ska 
föras i en öppen dialog med det omgivande samhället. De menar på att för att samverkan ska 
fungera på ett önskvärt och framgångsrikt sätt måste universitetet ha ett förtroende från samhället 
att universitetet bedriver opartisk forskning med höga etiska riktlinjer. Universitetet skriver 
angående kommunikationen med omvärlden att:” Medarbetare driver och utvecklar samverkan 
med professionellt stöd inom innovation, kommunikation och olika former av samhällskontakt.” 
(Uppsala universitet, samhällsnytta). 

Universitetets strategier för att uppnå en samverkan med samhället är bland annat att det 
arbete som forskare gör för att kommersialisera och kommunicera sin forskning ska stärkas. De 
vill även att samverkan med samhället ska bli mer meriterande för forskare och att samhällets 
kunskap och tillgång till forskning ska förbättras genom en:”…förbättrad kommunikation, samt 
nya aktiviteter och arenor för dialog.” (Uppsala universitet, samhällsnytta). De vill även att 
universitetsmuseerna och samlingarna ska vara tillgängliga för allmänheten för att skapa nya 
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kontaktpunkter där allmänheten kommer i kontakt med universitetet och dess forskning. 
Universitetet betonar att samverkan med samhället bidrar till att forskningen blir mer relevant 
och kvalitén på forskningen och utbildningen blir bättre (Uppsala universitet, 
samverkansstrategier). 

4.2 Institutionen för Arkeologi och antik historia 
Institutionen för Arkeologi och antik historia har en hemsida som ligger som en del av 
universitetets hemsida (Uppsala universitet, arkeologi). Där finns det länkar som fungerar som 
vidare läsning för den intresserade. Fakta om utbildningarna, forskningsprojekt, tid för 
disputationer och länkar till pågående utgrävningarna på båda campusen är det första som finns 
på startsidan. Institutionen har även en egen webbtidning som heter Journal of Archaeology and 
Ancient History (JAAH). Där publiceras relevanta artiklar som finns tillgängliga att läsa via 
DIVA. Huvudredaktören för tidningen är Professor Neil Price. Redaktionens kommentarer och 
granskning av den publicerade artikeln finns även den tillgänglig för läsning för att skapa en 
transparens i granskningsprocessen (Uppsala universitetet, JAAH).  

Institutionen håller även föreläsningar som är öppna för allmänheten. Under 2017 har två 
öppna föreläsningar getts under perioden januari–maj. Den första handlade om dryckesseder 
under bronsåldern som hölls av Prof. Em. Jeremy B. Rutter från Dartmouth College, USA. Den 
hölls över videolänk, på det sättet var den tillgänglig för fler (Uppsala universitet, öppna 
föreläsningar). 

Den andra öppna föreläsningen hålls den 13 maj och är ett samarbete mellan Campus 
Gotland och Gotlands Museum. Det är Professor Sabine Sten som håller i det och 
osteologistudenterna på kandidat- och mastersnivå är delaktiga. Samarbetet kallas Skelettens dag 
och är en heldagsaktivitet. I år är det även ett ämnesöverskridande föredrag då medicinsk 
personal är med och delger sin expertis om bendensitetsmätningar. I programbladet uppmuntras 
även personer att ta med ben som de kan få undersökta av osteologerna (Uppsala universitet, 
skelettens dag).  

Institutionen anser även att det är viktigt att kunna presentera sin forskning i 
populärvetenskapliga medier. Enligt deras hemsida är forskarna engagerade i att framträda i 
radio och på TV, hålla utbildningar för kulturmiljövårdssektorn och skapa aktiviteter för 
skolklasser och barn (Uppsala universitet, populärvetenskapligt). Vissa forskare har även gett ut 
populärvetenskapliga böcker, en av dem är Professor Anders Kaliff som skrivit Arkeologer i 
Bibelns Sodom från 2003 och Dracula och hans arv – Myt, fakta, fiktion från 2009.  

På hemsidan har institutionen även information om utvalda arkeologiska ting och företeelser 
som Bronshuvudet från Gamla Uppsala och gravfältet på Hornsåsen. De presenteras kort med 
bilder (Uppsala universitet, arkeologiska synvinklar). På startsidan för institutionen finns det 
länkar till bloggarna om de pågående utgrävningarna på båda Campusen. Där redogörs det för 
vad som händer under utgrävningarna, vilka fynd som görs och hur det går till samt vad och var 
dem gräver. Campus Gotlands blogg hade den 5/5 2017 haft 1 651 besök från starten den 29/3 
2017 (Campus Gotland, utgrävningsblogg). Oftast är det studenterna som håller i bloggandet.  

I nästa kapitel så diskuteras universitetet och institutionens mål med den tredje uppgiften i 
förhållande till enkätundersökningen som genomfördes till uppsatsen. 
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5 Analys av enkäten 

Den genomförda enkätundersökningen skickades ut till åtta lektorer i arkeologi verksamma vid 
Campus Gotland, Uppsala universitet. Av dessa åtta var det fem som svarade på enkäten. Den 
bestod av nio frågor som rörde arbetet med den tredje uppgiften. På grund av tidsbrist 
begränsades enkäten till enbart Campus Gotland, hade det funnits tid hade det varit intressant 
att vidga enkätundersökningen så att hela institutionen för Arkeologi och antik historia hade 
inkluderats.  
 
Forskarna vid Campus Gotland försöker enligt enkäten förmedla sig forskning till en bredare 
allmänhet (Figur 1). Alla fem svaren är över medelvärdet och medianen ligger på fyra. Två 
lektorer svarade att de i allra högsta grad försöker förmedla 
ut sin forskning till en bredare publik. På fråga två svarade 
alla enhetligt Ja på om de tycker att det lönar sig att 
förmedla forskning på ett förståeligt sätt (Se bilaga). Några 
av förklaringarna de gav var att allmänheten betalar för 
verksamheten och att de måste förstå resultaten för att 
förstå meningen i verksamheten, att en ökad förmedling 
leder till fler studenter och bättre förståelse av ämnet på sikt 
och även att intresset för arkeologi och utbildningen ökar 
om forskningen förmedlas bra. Ett av svaren betonar även 
vikten i att forskning måste kommuniceras på ett förståeligt 
sätt speciellt nu när ”alternativa sanningar” är ett växande 
fenomen.  

Deltagarna verkar överlag nöjda med institutionens 
stöd. På fråga tre var det ingen 
som gav värdet fem och medianen är tre (Figur 3). Majoriteten 
(fyra) av deltagarna svarade tre eller högre och endast en svarade 
lägre än tre (två).  

Enligt enkäten är den förmedling som är vanligast att hålla 
öppna föreläsningar (5), något som alla fem deltagare svarade att 
de gjorde (Figur 4). Näst vanligast var att skriva egna 
populärvetenskapliga texter (4) för att sedan följas av att kontakta 
medier som TV och radio (2) och Annat (2). Blogg/Sociala medier 
(1) var det endast en deltagare som kryssade i. Alternativet Annat 
blev specificerat under fråga 4.1. där två deltagare svarade att de har 
kontakt med hembygdsföreningar respektive besöker/får besök av 
skolklasser. 

Deltagarna svarade att de i större utsträckning kontaktas av journalister än vad de kontaktar 
journalister. Det är dock fyra som svarat att journalister kontaktar mig och två har svarat att jag 
kontaktar journalister. Detta kan tolkas på flera sätt men jag väljer att se det som att två deltagare 
anser att de kontaktar journalister lika mycket som journalister kontaktar dem. En deltagare 
kryssade i inget svar, vilket kanske tyder på att personen inte har kontakt med journalister.  

På frågan Skulle du vilja jobba mer med att kunna tillgängliggöra din forskning till fler? 
svarade alla fem deltagare Ja. När deltagarna fick uttrycka övriga tankar kring förmedling var 
det två stycken som uttryckte att de anser att förmedling är en viktig del i arbetet. En av 

Figur 1. Cirkeldiagram över hur ofta forskare vid 
Campus Gotland försöker kommunicera ut sin 
forskning till allmänheten.  

 

 
Figur 3. Stöds den tredje uppgiften av 
institutionen?      
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deltagarna betonar även att mycket av arbetet med den 
tredje uppgiften sker frivilligt, ofta utanför arbetstid, 
även om universitetet uppmuntrar dem att synas och 
höras i medier. Personen betonar även att enligt 
institutionens profilering är det viktigt med samverkan 
av det omgivande samhället, dock anser personen att 
ingen riktig arbetstid avläggs för detta arbete. 

Den helhetsbild som enkäten ger är att forskarna 
vid Campus Gotland är medvetna om vikten av att 
förmedla forskning, inte minst visar diagrammet i Fig. 
2 detta. Alla fem forskare tycker att det lönar sig att 
förmedla forskning till en bredare publik. När de fick 
utveckla (Se bilaga 1) handlade det mest om att 
generera intresse för utbildningen och ämnet men även 
att eftersom skattebetalarna betalar för forskningen så måste dem även få ta del av resultaten. 
Detta förhållningssätt till allmänheten skulle kunna ses som en flervägskommunikation då 
intresse för utbildningen ökar vilket leder till att fler studenter få ta del av den arkeologiska 
processen i en högre grad än vad de skulle ha gjort om dem endast befann sig utanför akademin.  

Uppsala universitet har försökt satsa på samverkan de senaste åren. Enligt Uppsala 
universitet är samverkan med samhället viktigt för att göra forskningen relevant och för att 
kvalitén på forskningen ska vara tillräcklig. Uppsala universitet syftar också till att samverkan 
ska bli mer meriterande för forskare att arbeta med, ett problem som har lyfts av många forskare. 
I enkäten (Se bilaga 1:fråga 7) är det en deltagare som betonar att det mesta arbetet med den 
tredje uppgiften görs utanför arbetstid och ofta på eget initiativ, även fast institutionen stödjer 
arbetet på ett, enligt deltagarna, bra sätt (Figur 3).  

Precis som Stig Welinder och Annika Snälls undersökning visade att journalister ofta 
kontaktar arkeologer reflekterar enkäten detta delvis. Två av deltagarna känner att de kontaktar 
journalister ungefär lika mycket som dem blir kontaktade. En ville inte svara och de två andra 
uppger att dem oftast blir kontaktade. Detta resultat visar på att journalisterna i större 
utsträckning kontaktar arkeologerna. Däremot kan anledningarna till att journalisterna är mer 
aktiva i att ta kontakt än arkeologerna vara många. Det är journalisternas jobb att skriva om 
relevanta händelser, därför kan journalisterna behöva kontakta arkeologerna för att kunna göra 
sitt jobb på ett bra sätt när de ska skriva om utgrävningar som folk ofta är intresserade av. 
Forskarna har däremot har andra uppgifter att sköta. Den tredje uppgiften är trots allt en tredje 
uppgift.  

Arkeologerna största arbetsprioriteringar ligger snarare på forskning och utbildning vid 
institutionen än vid att förmedla via medier. För att detta ska ske i större utsträckning krävs det 
att forskarna får mer tid avsatt för att arbeta med den tredje uppgiften, något som bland annat 
Ylva Habel (SVT, den tredje uppgiften) påstår att det inte finns tid till i forskarnas nuvarande 
arbetssituation.  

Även fast deltagarna på fråga ett uttryckte att de försöker i hög mån förmedla sin forskning 
till en större allmänhet så svarar alla fem att de skulle vilja jobba mer med att tillgängliggöra 
forskningen till fler (Figur 6). Anledningen till detta kan vara att eftersom forskarna ofta arbetar 
med den tredje uppgiften utanför arbetstid så kan dem kanske uppleva det som att dem inte 
hinner med lika mycket arbete som de egentligen skulle vilja. Även fast universitetet betonar att 
samverkan och förmedling är en viktig uppgift och även institutionen anser att det är viktigt att 
presentera sin forskning verkar det inte avsättas mycket tid till det. Det förväntas kanske snarare 
att forskarna ska vara engagerade i det på eget initiativ. 
 
 
 
  

 
Figur 4. Vilka sätt forskningen förmedlas ut på. 

 
 
 
 
 
 



17 

6 Diskussion 

Nedan presenteras och diskuteras de inledande frågeställningarna för uppsatsen. Dessa är: 
Vem bör skriva om arkeologi och arkeologisk forskning? Kan en bättre kommunikation från 
forskarnas sida gynna arkeologin och även skapa ett mer ”korrekt” historiebruk? Vem har rätt 
att skriva om arkeologi? Stämmer universitetets mål i linje med hur forskarna uppfattar och 
bedriver den tredje uppgiften? 
 
Vem bör skriva om arkeologi och arkeologisk forskning? Kan en mer aktiv kommunikation från 
forskarnas sida gynna arkeologin och även skapa ett mer ”korrekt” historiebruk? Eftersom 
arkeologi har en politisk dimension måste forskare vara medvetna om den och även hur 
historiebruk fungerar för att kunna skapa en öppen och demokratisk arkeologi. Det är inte endast 
arkeologer eller forskare som skriver historien utan den skapas och tolkas om i individers 
medvetande och är en typ av samhällskonstruktion. Eftersom historiebruk möjliggör olika 
erfarenhetsrum där en förväntningshorisont skapar förutsättningar för framtiden är det viktigt att 
de som skriver om historien är medvetna om sin egna förmåga att skapa framtidsförutsättningar. 
Detta betyder dock inte att det enbart ska vara en utbildad elit som skriver historien.  

Precis som Aronsson menar på att det finns en problematik i att vissa institutioner har haft 
stort inflytande och fortfarande har det anser jag att det finns problem med att besitta monopol 
på historieskrivandet men att det knappast är så som det ser ut inom akademin. Den akademiska 
världen bygger delvis på diskurs och diskursanalyser. Även fast allmänheten kanske inte är 
inkluderade i processen och att de oftast får ta del av färdiga tolkningar, är det inte allmänheten 
som uppfattar det som ett problem utan snarare arkeologerna själva. Arkeologerna anser att det 
är ett problem att allmänheten inte i större utsträckning är inkluderade i processen eller har en 
större förståelse av forskningsresultat. Allmänheten verkar inte ha samma uppfattning. 

Arkeologins framträdande roll i populärmedia som Holtorf (2005, 2007) utförligt redovisar 
för, visar på att det inte endast är forskare som skriver om historien. Många skönlitterära och 
populärvetenskapliga böcker med arkeologiskt tema är ofta skrivna av erfarna skribenter i 
samarbete med forskare eller avhandlingar. Jan Guillou måste förankra Arn i en uppfattad 
verklig historia för att de upplevda historiska elementen ska bli starkare för läsarna. Det är oftast 
arkeologerna själva som upplever att den arkeologi eller historier som skildras i medier är 
överdrivna och mindre sanningsenliga än deras egna versioner. Detta tror jag är på grund av 
arkeologers synsätt på media som en förmedlare av information, medan det idag blir allt 
vanligare att media snarare har en stark underhållningsaspekt som media måste förhålla sig till. 
Precis som Holtorf nämner att vi idag lever i ett samhälle som är upplevelseorienterat så lever vi 
även i en stark underhållningskultur. Människor turistar i Machu Picchu för upplevelsen av 
historien snarare än att ta till sig korrekt fakta. Jag anser dock att arkeologer borde tillåtas mer 
tid till arbetet i det offentliga rummet och att de uppmuntras till att våga ta för sig mer i det 
offentliga rummet. Forskning behöver inte resultera i tråkiga avhandlingar som samlar damm på 
bibliotek utan kan användas för att aktivera delar av historian för att göra samtiden mer 
meningsfull till exempel som underlag för populärvetenskapliga böcker eller skönlitteratur. Om 
arkeologistudenter tränas i att kommunicera effektivt skulle det kunna förändra disciplinens 
förhållningssätt mot media men även förändra synen på sitt eget yrke och göra arkeologer mer 
bekväma i att vara en del av ett aktivt historieskapande.  

Vem har rätt att skriva om arkeologi? Alla har rätt till sin historia. I ett demokratiskt 
samhälle har alla en rättighet att ha en historia. Det är delvis därför arkeologiska narrativ som 
speglar minoriteters verklighet har blivit populära de senaste decennierna. En endimensionell 
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och enhetlig historia existerar inte. Individer uppfattar händelser olika och det är viktigt att en 
demokratiskt och jämlikt historieskrivning anpassas för att skapa bättre förutsättningar för 
minoriteter i samtiden och i framtiden. Om erfarenhetsrummet endast fylls med en viss typ av 
narrativ är det möjligt att förväntningshorisonten inte ligger i linje med hur samhällsutvecklingen 
önskas drivas framåt. Därför är det viktigt att arkeologer försöker samverka med samhället och 
låter allmänheten ta del av den arkeologiska processen så att flerdimensionella narrativ kan 
skapas. En bra arkeolog är en lyhörd arkeolog, att vara medveten om vad det är för typ av 
förväntningshorisont som kan skapas av forskningen som bedrivs är en viktig egenskap för att 
kunna ha ett ansvarsfullt historiebruk. Shan Jixiang citat: ”Cultural heritage belongs to people 
and was created by people, so it should be something that they understand” (Jixiang 2015:62) 
kan kort sammanfatta varför allmänheten har rätt till att förstå sin historia, den till hör dem.  

Stämmer universitetets mål i linje med hur forskarna uppfattar och bedriver den tredje 
uppgiften? Eftersom den tredje uppgiften är inskriven i lagen av riksdagen borde det vara något 
som prioriteras av universiteten. Lagen lämnar dock mycket utrymme för tolkning vilket lägger 
stort ansvar på universiteten och institutionerna att kunna skapa förutsättningar och riktlinjer för 
forskare att arbeta med den tredje uppgiften. Precis som Niklas Glover och Johanna Ringarp 
(2014) uttryckte så har dagens sociala medier gjort det svårare för forskare att skilja på sina 
privata liv och åsikter med deras yrkesroll. Det råder även ett tufft offentligt klimat där forskare 
känner sig påhoppade om de uttrycker åsikter som publiken inte håller med om. Detta kan leda 
till att fler forskare känner sig avskräckta från att ta plats i offentliga sammanhang då det inte är 
samma riktlinjer som gäller för hur de ska bemöta varandra i offentliga sammanhang som det är 
inom akademin. Inom akademin måste de stå till svars för påhoppen och kritiken som framförs 
måste vara någorlunda förankrad i materialet. En privat person behöver inte stå till svars för sina 
handlingar och åsikter på samma sätt vilket resulterar i en större mängd påhopp av forskare i det 
offentliga rummet.  

Enkäten visar att de flesta forskare på Campus Gotland är nöjda över det arbete med den 
tredje uppgiften de gör, men alla som svarat framhåller att de skulle vilja jobba mer med den 
tredje uppgiften. Detta skulle kunna visa på att forskarna inte får tillräckligt med arbetstid avsatt 
till den tredje uppgiften och den tid som dem själva avsätter upplevs nog utifrån de 
förutsättningar som finns just nu. I viken utsträckning arkeologer och journalister kontaktar 
varandra behöver inte visa på om det sker en bra förmedling. Det låga antalet arkeologer som 
kontaktar journalister behöver inte betyda att kvalitén på den förmedlingen som bedrivs är låg. 
Det visar dock möjligen arkeologernas motvilja att ta hjälp av andra yrkesgrupper för att nå en 
bredare och ny publik. Precis som de presenterade forskarna anser jag att arkeologer måste förstå 
sig bättre på media och olika förmedlingssätt för att förstå varför informationen presenteras på 
det sättet som det gör. Den akademiska disciplinen kan och måste skilja sig från den arkeologi 
som allmänheten förstår och använder sig av. Det är omöjligt att kräva av en större allmänhet att 
de ska förstå och ta till sig arkeologi på samma sätt som forskare.   
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7 Slutsats  

Genom att diskutera och presentera den forskning som har gjorts om arkeologers förhållningssätt 
till förmedling och problematisera det i förhållande till den tredje uppgiften med utgångspunkten 
i Uppsala universitet, institutionen för Arkeologi och antik historia går det att konstatera att 
synen på kommunikation inom arkeologi har varit väldigt endimensionell. Att se mottagarna av 
information som passiva konsumenter försvårar ett effektivt förmedlingsarbete. Däremot är det 
även problematiskt att se arkeologer som en icke kommunikativ arbetsgrupp. Arkeologi syns i 
hög grad i media och enligt journalister är det tacksamt att skriva om. Att arkeologer verksamma 
vid universiteten ska vara mer aktiva med den tredje uppgiften går att konstatera men då andra 
arbetsuppgifter prioriteras är det inte möjligt att avsätta mer tid. 

Enkätundersökningen gjord på Campus Gotland visar att arkeologer är nöjda med det arbete 
de hinner med även fast dem skulle vilja engagera sig mer. Det går därav att konstatera att bristen 
kanske inte ligger hos forskarna utan snarare ligger problemet i att högskolelagen inte 
konkretiserar hur förmedlingen av forskning ska se ut och vad som menas med ”nytta”. Detta 
leder till att universitetens mål, ambitiösa som dem är, blir abstrakta och svåra för forskare att 
realisera.  
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8 Sammanfattning 

Uppsatsens syfte var att undersöka och problematisera den tidigare forskning som gjorts kring 
arkeologer verksamma vid universitet och deras förhållningssätt till förmedling. Frågorna som 
ställdes var: Vem bör skriva om arkeologi och arkeologisk forskning? Kan en bättre 
kommunikation från forskarnas sida gynna arkeologin och även skapa ett mer ”korrekt” 
historiebruk? Vem har rätt att skriva om arkeologi? Stämmer universitetets mål i linje med hur 
forskarna uppfattar och bedriver den tredje uppgiften? 
 En enkät skickades ut till alla verksamma forskare vid Campus Gotland, institutionen för 
Arkeologi och antik historia. Av alla åtta forskare var det fem som svarade. Enkäten användes i 
syfte att belysa vissa tendenser och uppfattningar forskare har om det egna arbetet med den tredje 
uppgiften. Komparativ litteraturstudie användes för att granska tidigare publicerad forskning.  
 Uppsatsen gick vidare och presenterade den tredje uppgiften och arkeologers, journalisters 
och allmänhetens uppfattningar och förhållningssätt emot varandra. Sedan redogjordes Uppsala 
universitets mål och strategier för arbetet med den tredje uppgiften och samverkan med det 
kringliggande samhället. Därefter presenterades institutionen för Arkeologi och antik historia, 
Uppsala universitet. Där redogjordes det för hur institutionen försöker förmedla sin forskning 
till allmänheten. I kapitel 6 redogjordes det för den enkät som skapades av författaren i syfte att 
försöka se hur forskarna själva uppfattar sitt arbete. Detta diskuterades sedan i förhållande till 
universitetets och institutionens mål. 
 Uppsatsens diskussion är koncentrerad kring frågeställningarna som specificeras under 1.2. 
Uppsatsen kommer fram till att det behövs avsättas mer tid för forskarna för att de ska kunna 
bedriva den tredje uppgiften mer än vad det för nuvarande gör. Författaren vill även påstå att 
även fast forskare behöver ta mer plats och våga kommunicera på okonventionella sätt så har de 
även två, ibland viktigare, mer prioriterade arbetsuppgifter att engagera sig i. Kanske finns det 
rum för en utveckling i yrkesrollen som möjliggör mer effektiv och bättre kommunikation med 
det kringliggande samhället.  
 Detta forskningsfält har endast blivit mer relevant sedan Stig Welinder påbörjade sina 
undersökningar på 1980-talet och det kommer att öka i relevans. Möjligheter finns i att utveckla 
kommunikationssätt och arbetssätt som möjliggör forskare att bedriva den tredje uppgiften mer 
effektiv, attraktivt och utan att de två andra arbetsuppgifterna blir lidande. 
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10  Bilaga 1. Enkätundersökning 

 
Resultat  
 1. I hur hög mån försöker du förmedla din forskning till en bredare publik som kanske inte vanligtvis 
skulle ta del av den? (1 lägst och 5 högst) 
Svar:           Antal: 

 
Medel: 4 
Median: 4 
Standardavvikelse: 0.82 
Variationskoefficient: 2.27% 
 
 2. Tycker du att det lönar sig att förmedla forskning på ett mer förståeligt sätt till en bredare publik? 
Svar:           Antal: 

Ja 5 
Nej 0 

 
 
2.1. Varför inte/Varför lönar det sig? 
Svar: 

Det är allmänheten som betalar, för vår verksamhet, och de måste få ta del av resultaten, annars 
kanske de inte ser någon mening i vår verksamhet. 
 
En ökad förmedling leder till en större bevakning av intresserade och media som leder till fler 
studenter på sikt och en större förståelse i samhället om varför vi har arkeologisk forskning och 
utbildning. 
 
Intresset för arkeologi och vår utbildning ökar 
 
Viktigt att forskning som bedrivs vid universitet och högskolor kommer ut; framförallt i dessa tider 
med "alternativa sanningar" och "fake news"! 
 

 
 

1 0 
2 0 
3 2 
4 1 
5 2 
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3. Tycker du att din institution/universitet stödjer arbetet med den tredje uppgiften på ett önskvärt sätt? 
(1 lägst och 5 högst). 
Svar:                                                         Antal: 

1 0 
2 1 
3 2 
4 2 
5 0 

 
Medel: 3.2 
Median: 3 
Standardavvikelse: 0.82 
Variationskoefficient: 3.02% 
 
4. På vilket sätt försöker du förmedla din forskning till personer utanför akademin/yrket? 
Svar:                Antal: 

Skriva egna populärvetenskapliga texter 4 
Hålla öppna föreläsningar 5 
Kontakta medier som TV och radio 2 
Blogga/Sociala medier 1 
Annat 2 

 
4.1. Om du svarade Annat på förra frågan: specificera nedan! 
Svar: 

Besöka och eller få skolklasser att besöka mig  
inget svar 
kontakter med lokalbefolkning via hembygdsföreningar 

 
5. Vem är det som oftast kontaktar vem i störst utsträckning? 
Svar:           Antal: 

Journalister kontaktar mig  4 
Jag kontaktar journalister 2 
inget svar 1 

 
 
6. Skulle du vilja jobba mer med att kunna tillgängliggöra din forskning till fler? 
Svar:                                                          Antal: 

Ja 5 
Nej 0 

 
 
7. Övriga tankar kring förmedling av forskning och den tredje uppgiften (Frivillig) 
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Svar: 
Av skäl som ovan och även därför att det finns ett stort intresse för vårt ämnesområde (arkeologi) så 
är det bra om forskare själva kan kommunicera ut det senaste inom forskningen.  
Det är mycket på frivillig basis som vi gör tredje uppgiften och det sker ofta utanför arbetstid men 
vi uppmuntras av universitetet och fakulteter att synas och höras i media. Det har blivit mer och mer 
viktigt för profileringen av institutionen och av oss forskare att samverka med det omgivande 
samhället även om ingen speciell tid ges till detta. 
Jag ser vilken av att förmedla ut till samhället som en viktigare fråga än att publicera sig i 
vetenskapliga sammanhang då det är folket som finansierar min forskning. 

 
 
Diagram tillhörande bilaga 1. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 1. Cirkeldiagram över hur ofta forskare vid Campus Gotland försöker kommunicera ut sin forskning till 
allmänheten. 
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Figur 2. Är det lönt att förmedla forskning på ett förståeligt sätt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Stöds den tredje uppgiften av institutionen?       
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Figur 4. Vilka sätt forskningen förmedlas ut på. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Vem är det som initierar kontakt? Forskarna eller journalisterna? 
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Figur 6. Vill forskare arbeta mer med att förmedla forskning  
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