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Abstract
Boström, S. 2017. Kunskapsproduktion under Arkeologi E4 Uppland projektet.
Boström, S. 2017. Knowledge production in the E4 Uppland Archaeological Project.
The E4 Uppland Archaeological Project is the largest archaeological project in Sweden to
date. The project spanned over seven years and approximately 100 archaeological
excavations. Due to the projects size the archaeological excavations were carried out by three
archaeological institutions: Riksantikvarieämbetet/UV GAL, Upplandsmuseet and SAU
(Societas Archaeologica Upsaliensis). This thesis aims to analyse how the different
archaeological institutions, and the interactions between them may have affected the
knowledge production.
The network contributing to the knowledge production is traced through the theoretical
framework of Actor Network Theory (A.N.T.). Post-processual and reflexive archaeology is
applied in studying the institutions and other processes affect on the knowledge production.
The results of this thesis indicate that the knowledge production was affected by every
institution and in almost every phase of the project.
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1. Inledning

Vår kunskap om det förflutna skapas först när arkeologerna grävt fram och tolkat det
arkeologiska materialet. Samtidigt är dessa tolkningar styrda av vilka metoder och
frågeställningar arkeologerna har. Ofta består ett exploateringsarkeologiskt projekt av ett
flertal aktörer, alla med olika organisationer och specialiseringar, olika syner på förhistorian
och olika sätt att närma sig det arkeologiska arbetet på. Därför är det viktigt att undersöka
vägen till resultatet och hur arkeologer och individerna inblandad i ett arkeologiskt projekt
påverkar tolkningen. En växande trend inom den arkeologiska forskningsvärlden i och med
den postprocessuella arkeologin ett studerande och utvärderande av det arkeologiska arbetet
och kanske framför allt relationerna och interaktionerna mellan de olika aktörerna inblandade
i ett arkeologiskt projekt. Vad gäller tidigare liknande studier kan Hodders arbete i och med
utgrävningarna av Catalhöyuk (2000) och Edgeworths bok Ethnographies och archaeological
practice (2006) nämnas. Dessa studier förespråkar en ”reflexiv” arkeologi som lägger över
fokus från arkeologin tolkningar av resultatet till faktorerna runt omkring utgrävningarna.
Detta i hoppet om att försöka se hur dessa yttre faktorer kan påverka den arkeologiska
processen.
Arkeologi E4 projektet är ett av de största arkeologiska projekten i Sverige. Bara
arkeologin i sig har kostat över 3 miljarder kronor med utgrävningsplatser som sträcker sig
rakt igenom en av landets mest fornlämnings-tätaste områden (Fontell & Jahn, 2005). Här har
tre arkeologiska aktörer vart aktiva och arbetet tillsammans genom ett konsortium och även
bedrivit ett enormt ambitiöst förmedlingsprogram. Allt detta sammantaget gör E4 projektet
viktigt att undersöka. Med inkomna förslag på revideringar av lagar och en växande
konkurrens inom uppdragsarkeologin finns det en anledning att återbesöka detta enorma
projekt och se vad som fungerade bra och vilka möjligheter som skulle kunna gå förlorade. I
denna uppsats kommer jag att spåra kunskapsproduktionen i E4 projektet. Med hjälp av
intervjuer med de inblandade aktörerna ska jag undersöka resultaten och alla aspekter av den
uppdragsarkeologiska processen bakom Arkeologi E4 projektet och försöka se hur
produktionen av arkeologisk kunskap såg ut, samt hur denna process kan ha påverkats under
projektets gång.
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2. Teori och metod

2.1 Teori
Actor network theory (ANT) kan vid första anblick te sig svårt att förstå. Enligt min
uppfattning är inte ANT en teori i traditionell bemärkelse utan mer en slags infallsvinkel, ett
sätt att spåra nätverk och definiera relationerna mellan olika aktörer (Latour 2005, Law 1999).
Grunderna till teorin formulerades under 1980 talet av sociologerna Bruno Latour, John Law
och Michel Callon. ANT. menar att hela vårt samhälle är uppbyggt av olika nätverk och det är
genom dessa nätverk som alla beslut och förändring i samhället uppstår och genomförs. De
här nätverken är inte låsta, det finns inte endast en typ av nätverk i samhället utan beroende på
vilket beslut eller vilken förändring som skall ske ser de annorlunda ut och involverar olika
aktörer (Law 1999, 7). När den nya E4an skulle konstrueras togs dessa beslut av politiker och
länsstyrelsen i Uppsala. Därefter planerades och lades vägen av dåvarande Vägverket. Men
utanför själva byggarbetet finns också andra faktorer att räkna in, som lokala boendes
protester mot förstörelsen av deras närmiljö men också stadens växande behov av
infrastruktur. Alla de listade ovanför, från politiker till bilförare faller under vad A.N.T kallar
för aktörer, och det är dessa som får nätverket att ”röra” på sig. Begreppet aktörer är något
som tidigt bör redas ut då det kan verka lite krångligt. Vanligtvis när vi tänker på ordet aktör,
tänker vi oss en levande, tänkande person, men enligt ANT är aktörer både levande och inte
levande. Alltså även det materiella räknas som aktörer: pennor, datorer, bilar men också
artiklar, föreläsningssalar, ja allt! För att förenkla kan vi säga att inom den arkeologiska
världen kan detta innefatta bland annat det arkeologiska materialet och verktygen som de
inblandade individerna använder. De materiella aktörerna låter nätverket expandera, växa och
utvecklas. Vissa kan hävda att forskarna, människorna som utför jobbet är de enda aktörerna
men vart skulle en arkeologisk utgrävning vara utan verktyg och utan ett forum,
föreläsningssal eller museum där kunskapen kan nå ut till alla? Enligt Latour kan heller aldrig
en aktör agera själv (Latour 2005: 71). Precis som i en teaterpjäs krävs det andra aktörer som
en motspelare eller en lokal, scen eller gata för att en aktör ska kunna vara en aktör (Latour
2005: 46).
Varje aktör kan också brytas ner till sina egna nätverk av aktörer (Callon 2012: 90).
Precis som vägbygget i exemplet ovan drevs framåt och slutligen nådde sitt mål tack vare de
olika aktörernas rörelser kring varandra uppnådde också aktörerna sina egna, separata mål
genom sina egna interna nätverk. En byggherre får inte bara in sitt uppdrag och bygger utan
det är klart mycket mer invecklat än så. Inom aktören startas olika processer, bland annat om
logistik, olika anställda börjar röra sig och diskutera, delar ut ansvar och uppgifter, samlar
sina verktyg och material och sätter sig i sina bilar. A.N.T. utgår från att när informationen
går från en aktör till en annan förändras den. Produktionen av information är styrd av
aktörernas förhållande till varandra och en bra A.N.T. rapport redogör därför för varje aktör
och dess agerande och hur de påverkar informationen. ANT forskaren får alltså inte bara låta
aktören vara en nod i nätverket som passivt skickar information utan att påverka den (Latour
2005: 128).
Latour menar också att den sociala aspekten bör uppmärksammas bland de faktorer som
verkar i ett samhälle. Det sociala skall plockas ut och skiljas från de andra faktorerna som
politik, ekonomi, geografi, lagar och vetenskap och när detta är gjort kan också dess inverkan
på sociala fenomen studeras. Kanske kan det sociala också förklara saker som de andra
faktorerna inte kan (Latour 2005: 3). Latour menar att man kan använda sig av det sociala för
att se en koppling mellan de andra faktorerna (Latour 2005:5). På detta sätt kan också
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Arkeologi E4 projektet analyseras. Om fokus riktas på kunskapen som producerades i
projektet, vilken väg den tar och hur den påverkas genom nätverket av aktörer kan också en
bättre bild av kunskapsproduktionen skapas.
Arkeologi är inte bara ett studerande av forntiden och gamla kulturer utan det har också
kommit att utvecklas till ett slags räddningsarbete. I Sverige beror detta på att det kulturarvet
blivit en allmän angelägenhet. Därför skyddas också kulturarvet i Sverige av Kulturmiljölagen
(KML 1988:950). Lagen anger att alla lämningar som konstruerat eller tillkommit innan 1850
ska bevaras. Detta betyder att förstörelse av fornlämningar bör undvikas så gott det går. Vid
exploatering av markytor görs därför en beställning till Länsstyrelser om en utredning av
området. Syftet med utredningen är då att undersöka den lokala fornlämningsbilden och ge
exploatören en rekommendation om vidare arkeologisk undersökning är nödvändig. Nästa
steg blir då en förundersökning där fornlämningens karaktär och omfång undersökas. När en
bättre uppfattning av fornlämningen har skapats beslutar länsstyrelsen om exploateringen kan
fortgå. En exploatering innebär då att fornlämningen måste tas bort, detta görs genom en
slutundersökning. Principen för den arkeologiska processen är att ta bort forntida materiella
lämningar och ersätta dem med dokumentation och rapporter (Andrew, Barrett & Lewis 2000,
527). Eftersom dokumentationen och arkeologernas tolkningar (förutom fynd sparade i arkiv
och på museer) i slutändan är det som finns kvar av det arkeologiska materialet så är det
viktigt att den arkeologiska processen sker på rätt sätt. Med den postprocessuella arkeologins
framväxt under slutet av 70-talet och början av 80-talet kom ett helt nytt sätt att närma sig
arkeologi på (Hodder & Hutson 2003: 217). Den postprocessuella skolan föddes ur ett
missnöje inom det arkeologiska samhället. Missnöjet som många arkeologer kände var främst
riktat mot den positivistiska synen på vetenskap som präglat den processuella arkeologin och
som de menade lett till ett alltför oreflekterat sätt att närma sig arkeologiska platser och
tolkningar (Trigger 2006: 452). Till skillnad från den processuella arkeologin som anser att
alla undersökningar kan ske på samma sätt, menar istället den postprocessuella arkeologin att
varje plats måste ses som unik (Hodder 1999: 3). Det är dock svårt att sammanfatta den
postprocessuella arkeologin eftersom den är väldigt mångsidig. Den postprocessuella
arkeologin innefattar en rad olika teoretiska ramar och bör därför istället ses som ett
paraplybegrepp som innefattar ett flertal olika teoretiska ramverk (Johnson 2010: 105). Det
kan dock sägas att det finns en sak gemensamt för dessa teoretiska ramverk, de bygger alla på
att det i alla sammanhang finns en ofrånkomlig subjektivitet som styr var arkeologer gräver,
hur, var, vilka metoder som används och vilka slutsatser som dras. Förespråkarna för den
postprocessuella arkeologin menar att vi som undersökare oundvikligt presenterar ett urval av
förhistorian som är tolkad ur ett perspektiv. Det sker alltså alltid en tolkning av förhistorian
oavsett om arkeologen är medveten om det eller ej (Hodder 1999: 68, Wylie 1992: 19).
Förhistorian är också en representation av samtiden eller vad samtiden vill att den ska vara
(Wylie 1989: 1). Detta gör också att det omöjligt bara kan finnas en representation av
förhistorian. Istället har den postprocessuella arkeologin och senare riktningar lett till en
myriad representationer, lika många som tolkande individer. Några av de representationer
som främst förknippas med den postprocessuella arkeologin är de skapade av teoretiska
ramverk som fokuserar på feministiska- eller frågor ur ett genusperspektiv och de som
använder sig av antropologiska studier. Att i det arkeologiska arbetet inte bara fokusera på
dessa perspektiv utan också släppa in de röster som är bäst lämpade till tolkningen,
exempelvis lokalbefolkning eller personer med ett kvinnligt perspektiv skapar en moralisk
och politiskt upplyst arkeologi (Dowdall & Parrish 2003: 100, Nicholas et al. 2011). Att
argumentera för att all fakta är full av subjektivitet kan lätt falla för kritik. För varför då syssla
med arkeologi om det ändå inte går att bevisa någonting? För att undvika att döda arkeologi
som vetenskapligt fält måste därför förespråkarna av den postprocessuella arkeologin stå fast
vid att olika tolkningar ändå kan stimulera ett teoretiskt tänkande, problemlösningar och
vetenskapliga diskussioner (Wylie 1992: 25)
I linje med den postprocessuella arkeologin och efterföljande riktningar (exempelvis
symmetrisk arkeologi (Witmore 2007)) har också ett flertal studier inriktade på
kunskapsproduktionen inom arkeologi vuxit fram. Under sina undersökningar av Catalhöyük
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formulerade Ian Hodder grunderna för vad han kom att kalla för reflexiv arkeologi (Hodder
2000). Med denna benämning talar Hodder och hans anhängare om en arkeologi som inte bara
studerar det förgångna utan även utvärderar den arkeologiska processen i sig. I princip
fungerar detta genom ett ständigt utvärderande och dokumenterande av resonemangen och
debatterna som sker under en arkeologisk undersökning. Utan ”reflexivitet” i det arkeologiska
arbetet riskerar osanningar, subjektiva idéer slinka igenom till den bilden av förhistorian som
förmedlas och då anses som fakta av mottagaren (Fotiadis 1993: 102). Den reflexiva
tolkningen har öppnat upp för nya forskningsperspektiv och nya sätt att bjuda in publiken till
tolkningar som i publik arkeologi (Faulkner 2000, Fotiadis 1993). Publik arkeologi utgår från
principen att arkeologin ska vara för alla. Förespråkarna menar att det är en demokratisk
rättighet att skapa sin egen förhistoria. Därför strävar publik arkeologi för att göra resultaten
från arkeologiska undersökningar tillgängligt för alla och att ge alla möjligheten att själva
tolka den.

2.2 Syfte och frågeställning
Uppdragsarkeologin är som arbetsmarknad konkurrensdrabbad och många av de arkeologiska
aktörerna som verkar i landet står i direkt konkurrens med varandra på det sättet att de
”tävlar” med varandra om uppdrag (se kap. 3:2). Arkeologi E4 projektet var ett enormt
projekt både sett i tid, kostnad och undersökta arkeologiska lokaler. Ett projekt av denna
storlek var ett alldeles för stort åtagande för en grävande organisation, därför utfördes de
arkeologiska undersökningarna av tre grävande organisationer. Dessa organisationer, som
annars är konkurrenter samarbetade med varandra och tillsammans, trots ibland olika
vetenskapliga kulturer, producerade de ett resultat. Resultatet och tolkningarna som görs av de
undersökande arkeologer är i slutändan det som blir kvar från en arkeologisk lämning (se bl.a.
Hodder 1999; Lönn 2006), åtminstone är det dessa som allmänheten får ta del av och
forskningsvärlden vänder sig till i sökandet av svar. Av denna anledning är det enligt mig
viktigt att undersöka hur produktionen av det som vi betraktar som kunskap gick till och
påverkades under Arkeologi E4 projektet. Förhoppningen är också att resultatet av denna
uppsats sedan ska kunna användas till kommande uppdragsarkeologiska samarbetsprojekt för
att kunna se hur olika aktörers relationer och interaktioner kan påverka det arkeologiska
resultatet.
För att kunna uppnå målet för denna uppsats ska jag först använda ANT för identifiera
aktörerna inblandade i E4 projektet samt det nätverk som deras gemensamma
kunskapsproduktion bildade. När väl detta nätverk är identifierat bör det vara möjligt att med
det reflexiva perspektiv, som bland annat Hodder förespråkar (1999; 2000; 2003), syna
kunskapen som producerades i Arkeologi E4 projektet. Detta i hopp om att dels kunna utläsa
vilken ”väg” kunskapen rest i nätverket men även hur kunskapen påverkats vid varje aktör
samt varje etapp av projektet. I slutändan bör också den samlade informationen kunna
användas till någon form av utvärdering av Arkeologi E4 projektet.
Den huvudsakliga vetenskapliga frågeställningen för denna uppsats är alltså:
•

Hur producerades det som, av allmänheten och den arkeologiska forskningsvärlden, i
stort betraktar som arkeologisk kunskap under Arkeologi E4 projektets olika
delmoment?

•

Hur kan de olika aktörernas, individuella vetenskapliga kulturer och arbetsmässiga
traditioner påverkat produktionen av arkeologisk kunskap under Arkeologi E4
projektet?

För att kunna besvara de vetenskapliga frågeställningarna är det också nödvändigt att ställa en
de utvärderande frågor angående Arkeologi E4 projektet, dessa är som följer:
•
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Vilka är Arkeologi E4 projektets positiva aspekter?

•

Vilka är Arkeologi E4 projektets mindre positiva?

•

Vilka aspekter av Arkeologi E4 projektet hade kunna gjorts bättre?

•

Vad har de inblandade grävande organisationerna lärt sig från Arkeologi E4 projektet?

2:3. Material
För att försöka skapa en så rättvis bild som möjligt av projektet har jag dels använt mig av de
rapporter och publikationer som Arkeologi E4 projektet resulterade i men jag har även, till
stor del använt mig av intervjuer. Intervjuer har utförts med representanter från de olika
grävande institutionerna för att sedan transkriberats till text. Representanter för varje
institution har valts med ambitionen att varje intervjuad individ ska ha en tydlig formell roll
för att kunna representera sin organisation samt att de vart delaktig under E4 projektet. Under
E4 projektet genomfördes det ca 100 arkeologiska undersökningar. All dokumentation
rörande dessa upphandlingar har funnits till förfogande i länsstyrelsen i Uppsalas arkiv.
Dessutom har lagar, föreskrifter och statliga utredningar använts för att få en förståelse för de
statliga ambitionerna för kulturmiljövården.
Efter att E4 projektet avslutats och detta arbete påbörjats har ytterligare ett större
arkeologiskt samarbetsprojekt (här kallat OKB projektet) genomförts i Uppsala län. OKB
projektet var inför byggandet av ostkustbanans tunnel genom östra Gamla Uppsala och
innefattade samma grävande organisationer som under E4 projektet. Det blev därför
oundvikligt för de intervjuade att jämföra de två projekten. Denna jämförelse är konstruktiv
eftersom det tillåter mig och de intervjuade att ställa frågor och ta upp problematik som
annars inte hade uppmärksammats.

2:4. Urval och begränsningar
A.N.T. är begränsad som metod. Den kan användas för att spåra ett nätverk, men om man som
jag vill gå djupare och komma fram till en analys, måste något tillföras. Att bara beskriva och
måla upp ett nätverk mellan olika aktörer säger inte så mycket, det som är intressant är att
placera in något i nätverket som i detta fall frågan om kunskapsproduktion. Som tidigare sagt
kan också konceptet ”nätverk” dras hur långt som helst och innefatta många mindre nätverk.
Därför krävs det också en tydlig begränsning (Latour 2005: 174). På ett sätt kan man se det
som att när denna uppsats är färdig är ämnet ändå inte uttömt, för vidgar man nätverket
genom att blanda in nya aktörer finns det plötsligt ett helt nytt nätverk och nya resultat.
Varje ”aktör”, eller i detta fall organisation är uppbyggd av individer eller mindre aktörer
och varje aktör en egen vilja och uppfattning, därför också olika svar och förklaringar till
olika resultat, händelser eller problem (Latour 2005: 47). Varje individ har förmodligen en
egen bild av vad som skedde och hur arbetet fungerade. Denna bild är uppbyggd av deras
egen uppfattning eller den uppfattning som skapats av någon form av kollektiv som individen
ingår i. Kanske har deras bild av projektet skapats runt fikabordet på jobbet eller hemma med
sin familj runt middagsbordet, hur som helst är det därför mycket svårt att få en helt tydlig
och klar bild av projektet. Inte heller kan man veta hur många aktörer som ligger bakom en
individs agerande eller hur mycket av en individs vilja som ligger bakom en aktörs agerande.
Att räkna med att en aktör utför något så det följer ordern till punkt och pricka är därför också
omöjligt. Agerandet är till viss del oberäkneligt, egenartat och avvikande, och precis som det
finns olika viljor och individer finns det även olika agerande (Latour 2005: 54).
Att göra
intervjuer med alla inblandade individerna hade helt enkelt blivit ett alldeles för stort projekt.
Därför har olika personer valts ut som genom sina intervjuer har fått representera de
institutioner som de under projektet verkade under. Urvalet av intervjupersoner har gjorts
genom att söka personer från de olika grävande organisationerna som haft motsvarande roller
inom de organisationer som de verkade under. Organisationen bakom ett arkeologiskt projekt
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är enormt och den byråkratiska processen i behandlingen om ett stort projekt som E4 projektet
sträcker sig genom ett flertal aktörer. En analys av alla inblandade aktörer skulle inte heller
rymmas i denna uppsats, därför har analysen också begränsats specifikt till beställaren, i detta
fall länsstyrelsen, samt de grävande organisationerna och förmedlarna. Till denna uppsats
hade det varit lämpligt att ha med allmänhetens reaktioner och hur de formade
kunskapsproduktionen. Till viss del finns denna aspekt med här men då endast genom
granskning av relevanta publikationer och intervjuer med de som jobbade med
informationsarbetet. Undersökningar av publikens reaktioner och dess inverkan på projektet
har dock inte varit möjlig inom ramarna för detta arbete.
Att följa hela processen och alla aktörer under Arkeologi E4 Uppland, och att gå igenom
alla dessa enskilda projekt med upphandlingar för förundersökningar, slutundersökningar och
tillkommande oförutsedda undersökningar får alltså inte plats inom ramen för denna uppsats.
Därför har jag även gjort ett representativt urval när det gäller utredningar, rapporter och
publikationer. Urvalet av rapporter gjordes genom att välja rapporter från respektive grävande
organisation som kan motsvara varandra i arkeologisk karaktär. Vad gäller alla de
publikationer som på något sätt behandlar materialet från Arkeologi E4 projektet är det
huvudsakligen publikationer som producerades av Arkeologi E4 organisationen valts ut som
underlag för analysen i denna uppsats.

2:5. Tidigare forskning.
Inom undersökningar av den arkeologiska processen och faktorer runt omkring har ett antal
tidigare projekt genomförts. Denna forskning behöver inte uttalat använda A.N.T. men teorin
kan likväl appliceras på dessa studier då tillvägagångsättet är liknande. Bland annat fokuserar
många av de texter samlade av Edgeworth (2006) på interaktioner och relationerna mellan
individerna på olika arkeologiska projekt istället för de arkeologiska resultaten. Dessa texter
är studier av personerna och nätverken som bildas runt vissa arkeologiska projekt. Syftet med
dessa studier är att visa att det lika mycket är individerna och deras relationer till varandra
som påverkar projektet som själva arbetet i sig. Till exempel diskuteras sociala positioner och
förhållanden mellan olika inblandade, vänskaper och hierarkier och hur dessa kan påverka det
arkeologiska arbetet. Edgeworth själv menar att det arkeologiska materialet inte bara ska ses
som kulturella uttryck för dåtidens människor utan också som ett uttryck för vår samtid
(Edgeworth 2006: 1-9). Genom utgrävning och forskning blir det en del av vår materiella
kultur. Vår tolkning som styr vilken roll den ska få är i sin tur helt baserad på vår egen samtid.
Vad gäller reflexiva arkeologiska projekt måste Ian Hodders undersökningar av Catalhöyük
nämnas (Hodder 2000). Hodder och hans medarbetare har där bedrivit en arkeologi som
strävar efter att producera lättillgänglig information så allmänheten och hela
forskningsvärlden kan bidra med tolkningar. Dessutom arbetar arkeologerna här med att hela
tiden granska sina egna tolkningar vilket gör att de har en direkt insyn i projektets
kunskapsproduktion. När det kommer till allmänhetens inverkan på kunskapsproduktionen
kan den brittiska arkeologen Neil Faulkners texter om SHARP projektet (Sedgeford Historical
and Archaeological Research Project) (2000, 2001, 2009) nämnas. SHARP projektet är ett
experiment i ’demokratisk arkeologi’ där alla inblandade har lika mycket talan. Det finns
ingen hierarki och alla beslut tas gemensamt. Projektet utgår också från teorin att eftersom
arkeologi ska vara för allmänheten så kan den också utföras av alla. Det krävs därför ingen
arkeologisk utbildning eller tidigare erfarenheter för att medverka. Ett annat tema i Faulkners
texter som också aktualiserats i denna uppsats är också konsekvenserna som den växande
standardiseringen av uppdragsarkeologin har på kunskapsproduktionen.
Vad gäller produktionen av arkeologisk kunskap som Arkeologi E4 projektet innefattade
finns denna process delvis behandlad och analyserad i de olika publikationerna som
producerades i och med projektet. Framförallt finns det i dessa publikationer redogörelser för
de olika vetenskapsteoretiska utgångspunkterna och undersökningsmetoderna som de
grävande organisationerna förespråkar eller förespråkade. Behjälpligt för denna uppsats är att
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dessa publikationer inte bara redogör de grävande organisationernas skiljande teorier och
metoder på ett sakligt och förståeligt sätt utan även på ett diskuterande. Bland annat är detta
tydligt vid granskandet av de grävande organisationernas rapporter. Här har författaren gets
möjlighet till att diskutera och försvara den enskilda metoden och ställa den mot de andra
organisationernas metoder (se bland annat Björck & Larsson 2005; Sundström & Darmark
2005). De olika metoderna behandlas även i E4 publikationerna (de sex tematiska volymerna
samlade vetenskapliga artiklar som producerades av Arkeologi E4 projektet), både i
inledningen till första boken av bokens redaktör Niklas Stenbäck och i de efterföljande
kapitlen av några av metodernas förespråkare (Stenbäck 2007). Här blir också, enligt mig,
diskussionen rörande de skiljande metoderna mer påtaglig då de artiklar som försvarar och
avfärdar finns med varandra i samma pärm, oftast också i följd. Här finns även en intressant
diskussion rörande, en fråga som både är teoretisk och metodisk, definitionen av gravar och
den möjliga förekomsten av ”fyndtomma” gravar (Appelgren & Renck 2006, Engström
2006). Slutligen gjorde också Roger Edenmo (Edenmo 2014) på Länsstyrelsen i Uppsalas
vägnar en utvärdering av de skiljande undersökningsmetoderna. Edenmos projekt har vart till
stor hjälp för denna uppsats då han här ställer de två metoderna mot varandra för att sedan
försöka peka ut vad han anser som fördelar och nackdelar med de båda metoderna.

2:6. Intervjuer
Den reflexiva teorin som ligger till grund för denna uppsats väcker också en del frågor kring
hur en undersökning bör gå till. Att arbeta med intervjuer är komplicerat, framför allt när det
som i detta fall berör något som skedde för över tio år sedan. Jag menar inte att
respondenterna nödvändigtvis minns händelser fel men tiden kan ha gjort att små detaljer gått
förlorade. Tiden är dock inte den enda faktorn som kan påverka resultatet av en intervju.
Sociologen Charlotte Aull Davies menar att kunskapen som produceras under en intervju görs
genom ett samspel mellan respondenten och den som ställer frågorna (2002). Jag ställer frågor
till respondenterna som för mig är relevanta samtidigt som jag med stor säkerhet missar frågor
som är relevanta för andra. Även när jag senare arbetar med intervjuerna finns en risk att jag
misstolkar respondenten i sökandet att stödja min teori (Davis 2002: 115). Dessutom måste
också min roll som studerande räknas in i hur respondenterna väljer att besvara mig. För
personerna jag träffat kan jag vara en möjlig framtida anställd precis som de för mig kan vara
en framtida arbetsgivare. Men för personerna jag intervjuat är jag också en student som
använder deras åsikter till en uppsats som alltså kommer läsas av medlemmar från
universitetets arkeologiska institution. Att frånse min roll i denna process vore alltså naivt, jag
måste få respondenten att minnas tillbaka och ge sin bild av projektet men jag får inte influera
eller låta personen misstolkas. Jag måste också ge personen en chans att ändra sig, ta tillbaka
svar eller uttrycka sig annorlunda. För att ge en så rättvis bild av E4 projektet som möjligt har
därför vissa åtgärder tagits under intervjuprocessen.
Intervjuerna är utförda efter det semi strukturerade tillvägagångssättet som Davis
förespråkar i sin bok från 2002 där jag har i förväg formulerat ett antal bredare, kärnfrågor
som svarade mot mina frågeställningar. Dessa kärnfrågor har flera dagar innan skickats ut till
individerna som skall intervjuas. Under intervjuerna lät jag dock respondenten utveckla och
tilläga punkter som de ansåg relevanta och även avfärda frågor som de ansåg irrelevanta. På
detta sätt kan intervjuerna snarast betraktas som konversationer än en mer strukturerad
intervju. Eftersom minnet kan svika och anteckningar kan begränsa kontakten mellan den som
intervjuar och respondenten (Davies 2202: 55) har alla intervjuer spelats för att sedan
transkriberats. Det finns alltid en risk att personen som intervjuas kan missuppfattas via
transkriberingen, därför har också transkriberingen skickats till de som intervjuats där de har
möjlighet att granska och redigera texten innan jag har använt mig av den här. Personer har
även en tendens att prata på ett sätt som ibland inte gör sig i skrift. Funderande mumlanden,
stakningar eller påbörjade resonemang som avbryts innan respondenten kommit till en slutsats
har därför inte inkluderats i transkriberingen. Både att inkludera dessa ofärdiga resonemang
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och att ta bort dem kan leda till att personen missuppfattas men genom att låta respondenten
läsa igenom transkriberingen ges de möjligheten att på nytt utveckla sina resonemang. Innan
intervjuerna har jag också vart tydlig med att förklara mitt syfte, vem jag är och varför jag vill
intervjua personen och vad jag hoppas komma fram till. Jag har även innan intervjuerna låtit
informera respondenterna att de när som helst har möjligheten att vara anonyma eller helt ta
tillbaka sina uttalanden.
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3. Bakgrund

3.1 Kulturmiljövård
Kulturmiljölagen (1988:950) föreskriver att skydd och vård av vår kulturmiljö är en nationell
angelägenhet också för kommande generationer, som det står i lagen: ”..Denna lag syftar till
att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till en mångfald av
kulturmiljöer”.
Ordet kulturarv eller kulturmiljö är otroligt laddat. Genom att lägga ordet kulturarv på
något ges föremålet eller platsen en helt ny betydelse, ett hus blir inte bara ett hus och ett
landskap inte bara ett landskap utan förvandlas istället till någonting större och viktigare.
Saken eller platsen blir också som lagen trycker på, en livsnödvändig del av nationskulturen,
och om någonting skulle hända den, om huset skulle rivas eller om landskapet skulle bli
”förstört” så skulle det innebära ett hot mot kulturen och samhällets själ. Vad som vi väljer att
kalla för kulturarv är otroligt brett. Det kan innefatta allt från minsta arkeologiska föremål till
större ruiner eller kyrkor. Från 1988 har också naturbildningar som kommit ur förhistoriskt
bruk kommit att klassas som kulturarv (KML 1988: 950). Och trots att kulturarv är, som
benämningen antyder, något ålderdomligt som vi i nuet har ”ärvt” från en svunnen tid är de
också högst moderna. Kulturhistoriska lämningar tillhör den moderna världen på flera olika
sätt. En aspekt är att kulturhistoriska lämningar sporrar människans nostalgiska sida. De får
oss att drömma tillbaka till en enklare tid, ger oss en möjlighet att fly från vår komplicerade
vardag och tänka på det som en gång var (Harrison 2013: 3). Här finns också en tendens att
måla upp dåtidens människa som en förebild för idag (Nietzsche 1998: 43) men det är också
här kulturhistoriska lämningar kan missbrukas. Det är från denna föreställning som
nationalism kan växa fram (Sörling 2006: 37) som också kan leda till främlingsfientlighet.
Kulturhistoriska lämningar talar också till den antikvariska och bevarande delen av
människans natur (Nietzsche 1998: 40). Det är som att vi är livrädda att förlora någonting som
kanske kan inrymma någon form av minne av dåtiden. Detta har gjort att vi restaurerar ruiner
och fyller magasin med material som i sig är helt överflödiga och i en praktisk synvinkel helt
odugliga (Harrison 2013: 3). Restaureringens arbeten har i vissa fall lett till att lämningarnas
autenticitet kan diskuteras. Kulturhistoriska lämningar kan också fungera som något vi kan
rikta kritik mot (Nietzsche 1998: 40). Vi kan genom dem få någonting konkret att ifrågasätta
och använda som bakgrund för att peka ut dåtidens brister eller negativa sidor.
Genom ansvaret att bevara detta ”arv” så tillhör också kulturmiljövården en viktig del av
vår nutid (Clark 1960, 251). Kulturmiljövården som underhållning och publikattraktion ska
inte heller underskattas. Filmer som Indiana Jones och annan media målar upp arkeologen
som en äventyrare som löser mysterier och avslöjar hemligheter om forna civilisationer.
Denna romantiserade bild av yrket kan vara gynnsamt för samhället då det kan användas till
att attrahera turism eller på annat sätt sälja förhistorian som en produkt (Holtorf 2009).
Förutsatt att arkeologerna utför sitt arbete på ett sätt som är lyhört för alla röster i samhället så
kan de också gynna det. Arkeologen blir då en viktig del av den kulturella utvecklingen och
integrationen av samhällets medborgare.
Det som definieras som kultur är i ständig förändring och därför förändras också hela
tiden kriterierna för vad som skall räknas som ett kulturarv. Dessa förändringar styrs av
människorna i samhällets upplevelser som kollektiv samt hur samhället vill framställa sig
själv och slutligen kommas ihåg (Grundberg 1999: 11, Wylie 1989: 1). Kulturarvet är på detta
sätt någonting som vi i nutiden sätter ihop och presenterar som en bild av oss själva (Harrison
2013: 4). Problemet är att samhället i sig är mångsidigt och därför finns det också ständigt en
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pågående konflikt rörande hur samhället vill framställa sig själv. Som vi sett kan sökandet
efter förebilder i forntiden leda till en fanatism hos sökarna. När dessa politiskt vinklade
föreställningar presenteras som sanning är de också skadliga för samhället (Nietzsche 1874:
47). Ett missbruk av kulturarvet kan lätt ske när fornlämningar släpps från en kontext. Utan en
kontext kan föremålet eller lämningen bli mer känsliga för omtolkning eller manipulering.
Här räcker det dock inte att sätta in fornlämningen i en kontext som motverkar manipulering
och samtidigt inte förargar någon utan kontexten måste också vara rättvis mot historien (Rico
2008). Allt i förhistorian kan inte vara positivt och därför kan den inte heller framställas så.
Om kulturarvet ska vara en del av vår samtid måste den framställas på ett upplyst sätt. Detta
sätter också höga krav på de som arbetar med att producera framställningen och förvalta
kulturarvet. Därför är det även viktigt inom exploateringsarkeologin att arkeologerna tolkar
och jämför sina resultat med tidigare forskning.
Sverige har en lång historia av statligt organiserad kulturmiljövård. Intresset för
fornminnen väcktes förmodligen redan under renässansen med dess förkärlek till historia och
antika kulturer. Under 1500 - 1600-talet initierades det antikvariska forskningsfältet när
Johannes Bureus fick i uppdrag av Gustav II Adolf att inventera och dokumentera alla landets
runstenar (Grundberg 1999: 45, Trigger 2006: 86). Förutom information om runstenar
samlade också Bureus in gamla mynt, handskrifter och brev från hela landet. Dessa kom
också att lägga grunden för Sveriges antikvariska samlingar (RAÄ). Samtidigt skedde en
liknande utveckling i Danmark då Ole Worm fått ett liknande uppdrag av den danske kungen.
Kanske är det därför vissa forskare ser dessa händelser som en slags tävling, en rivalitet
mellan Sverige och Danmark om vilka som var goternas rättmätiga arvtagare (Grundberg
1999: 45). Trots rivaliteten tycks nationerna ha haft någon form av inflytande på varandra, för
ungefär samtidigt växer de första museerna för fornsakssamling upp i länderna (Trigger 2006:
88). 1630 grundade också Gustaf II Adolf Riksantikvarieinstitutionen med uppdraget att
samla in ”allt som fädernäslandet kan blifva illustrerat medh”, ett enormt projekt som skulle
försöka samla in och dokumentera skrifter, sagor, mynt, illustrerade monument, skansar
borgar, gravhögar och liknande (Grundberg 1999: 45). Första stegen mot en fornminneslag
togs 1666 när dåvarande riksantikvarien lade fram Placat och Påbudh, Om Gamle
Monumenter och Antiquiteter. Detta inrättades i ett försök att stoppa skadegörelsen på bland
annat gravar som orsakats av skattjägare (RAÄ). Under samma år bildades också ett
antikvitetskollegium i Uppsala. Syftet med detta kollegium var att bedriva fornsaks- och
historieforskning (Trigger 2006: 88; RAÄ). Under den här tiden var minnesvården i Sverige
och resten av Europa inriktad på att samla in allt som kunde vara av historiskt intresse för
nationen och kungen. Det var också dessa två som stärktes av arbetet men det blev också en
Museal angelägenhet då insamlade fynd samlades in av historiska museet i Stockholm.
Det är förmodligen i motstånd till denna insamlingsmentalitet som präglat
kulturmiljövårdens tidigare verksamhet som den statliga kulturminnesvården växte fram i
början av 1900-talet. Vissa vill också mena att det växande intresset för kulturminnena var ett
resultat av den växande industrialiseringen av samhället (Pettersson 2003: 20). Inom
forskningsvärlden kom nu också intresset att förändras, det talades inte längre om fornminnen
utan istället om kulturminnen. På det enkla sättet, genom att ändra begreppet gjordes också
området relevant för tiden. Lämningarna och miljöerna plockades upp ur forntiden och blev
en del av den moderna tidsåldern. Efter andra världskriget fanns en växande tro på samhällets
framsteg med hjälp av teknik, rationalism och sunt förnuft. Den tidigare viljan att visa upp
och hävda nationen och dess historia kunde inte längre rättfärdigas. Den allmänna
nationalkänslan förändrades från bakåtblickande kulturhistoria till framåtblickande och
inriktat på att förverkliga drömmen om folkhemmet. Denna nya inställning gjorde det också
svårare för minnesvården att hävda sin relevans för samhället (Pettersson 2003: 21).
Bevarandet och borttagandet av fornlämningar ansågs nu också endast kunna utföras av ett
fåtal som faktiskt förstod objekten. I takt med att samhället växte blev fornminneslagen allt
otydligare, därför kom också konflikten att handla mer om hur fornminnena skulle tas bort än
hur de skulle bevaras. Uppdragsarkeologin bytte också karaktär, tidigare var den integrerad i
museiverksamheten men bröts nu ned i olika verksamhetsdelar. Resultatet blev istället en
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museiverksamhet och en separat kulturminnesvård som i sig blev synonymt med
uppdragsarkeologi (Grundberg 1999: 66).
Den växande tron på tekniken och Sveriges industriella framgång gjorde också att
uppdragsarkeologin växte under 40- och 50-talet, bland annat startades här stora arkeologiska
projekt i och med vattenkraftutbyggningarna i Norrland. Det var också under denna period
som inventeringar och utförliga rapporter började genomföras (Pettersson 2003: 22). I början
av 60-talet förändrades mycket, jordbruk och skogsbruk förändrade själva landskapet och
utanför städerna, där det tidigare bara funnits jordbruk växte nya ”förstäder” fram.
Miljonprogrammet satte enorm press på innerstäderna och många gamla hus hamnade i vägen
för sportanläggningar, badhus, kulturhus och köpcenter och var därför tvungna att rivas.
Därför blev det nu också nödvändigt med en riksplan för dessa förändringar. Riksplanen
innebar att planerad markanvändningen delades in i områden för exploatering, för rekreation
och för naturliv och det blev nu också exploatörens ansvar att undersöka platserna som skulle
exploateras efter möjliga kulturlämningar. Till den statligt reglerade tidigare stadsplaneringen
tillkom nu också perspektiven på naturresurser och ekologiskt miljötänkande. Själva
begreppet miljö kom att förändras och omtolkas till att stå för ett helhetstänk av både natur
och kulturlandskap (Burenhult 1999: 14, Pettersson 2003: 23). Riksantikvarieämbetets
uppdragsverksamhet (UV) var under lång tid Sveriges största arkeologiska verksamhet. Till
skillnad från Länsmuseerna kunde också UV bedriva sin uppdragsverksamhet på en nationell
nivå.
80-talet som i efterhand kommit att präglas av ett liberalt ekonomitänkande kom också att
påverka kulturmiljövården. Det ökade intresse för ekonomisk vinst och en vilja att öppna upp
marknaden för privata finansieringskällor gjorde det möjligt för en privatiserad
arkeologiverksamhet att växa fram. Det är bland annat under den här tiden som privata
arkeologiföretag som Arkeologikonsult grundas och anbudsförandet införs i den arkeologiska
upphandlingsprocessen (SOU 2005:80: 54). Många såg också ett problem med
anbudsförfarandet, kritiker menade att om ekonomin blev för styrande fanns det en ökad risk
för att tolkningarna och presentationen av resultaten blev lidande (Pettersson 2003: 40). Men
denna konkurrens kan också ha stimulerat de olika aktörerna att bli bättre, skickligare på sitt
jobb och pressat dem till att utveckla sina vetenskapliga frågeställningar och arkeologiska
rapporter (SOU 2005:80: 79).

3.2 Kulturmiljövården idag
Med Sveriges inträde i EU under 90-talet kom en ökad invandring, detta tillsammans med en
stigande arbetslöshet skulle kunna vara en anledning till att den svenska nationella självbilden
har blivit aktuell igen och bevarandemålet i kulturpropositionen skiftat till ”främja ett levande
kulturarv som bevaras, används och utvecklas” (Proposition 2009-10:3). Med det höga antalet
nya medborgare i Sverige har det också blivit nödvändigt med en kulturminnesvård som är
inkluderande. Det är viktigt att alla känner sig som en del av kulturen och historien som lyfts
fram. Kulturarvet måste alltså inkludera och lyfta fram alla de kulturer som är en del av vårt
mångkulturella samhälle. I samma takt som invandringen växt under de senaste decennierna
har också främlingsfientligheten slagit rot i samhället. Detta har också lett till att
högerextrema grupper använt sig av förhistorian och platser, exempelvis som vid
”påskkravallerna” 1943 då nazistiska SSS samlades vid Gamla Uppsala högar för att sprida
sitt odemokratiska budskap (Alkarp 2009: 317). För att förhindra liknande händelser har det
blivit nödvändigt för kulturmiljövården att se till att presentera kulturarvet på ett sådant sätt
att det inte kan missbrukas. Bland annat har Statens historiska museum tillsammans med olika
skolor och invandrarorganisationer tagit fram ett handlingsprogram för att motverka
främlingsfientlighet (Grundberg 1999: 76). Det har också under modern tid blivit viktigare att
nå ut med kulturarvet till allmänheten, att engagera samhället och väcka ett intresse för
forntiden. Publik kommunikation och visningsverksamhet har därför blivit en stor del av det
arkeologiska arbetet. Bland annat görs detta genom allmänna visningar, guidningar av
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arkeologiska utgrävningar och utställningar på museum. Turismen har också blivit en viktig
del av samhället, inte bara för att visa upp kulturarvet och historien men det fungerar också
som en viktig inkomstkälla och arbetsgivare. Som resultat av den växande turismen har också
många nya museer byggts (som Gamla Uppsala och Birka), dessutom har det runt om i landet
startats olika medeltidsveckor där människor från hela världen kan leva sig in i och få smaka
på hur det var att leva i exempelvis forntida Visby.
Som tidigare omnämnts är kulturmiljövården i ständig förändring och 2011 lämnade
kulturdepartementet in lagförslaget om att ändra kulturminneslagen. Lagförslag Ds 2011:6
strävade för att införa LOU (lagen om offentlig upphandling) i kulturmiljölagen. Detta skulle
innebära att alla arkeologiska projekt skulle tilldelas genom ett anbudsförande och
upphandling. Dessutom skulle ett genomförande av lagändringen medföra att exploatören
själv får ansvaret för att utse vem som ska utföra det arkeologiska arbetet. Motiveringen till
lagförslaget var att det skulle öppna upp marknaden för uppdragsarkeologi och ge alla
arkeologiska institutioner samma chans samt bidra till en gynnsam konkurrens mellan dem.
En ändring av lagen skulle också ge länsstyrelsen möjligheten till att lägga större fokus på att
utforma tydligare villkor som ska ställas på arkeologiska undersökningar (Ds 2011:6).
Lagförslaget gick aldrig igenom och det är alltså fortfarande länsstyrelsen som avgör vem
som är bäst lämpad till att genomföra ett projekt. Men tänket som väckte idén bakom
lagförslaget kan ändå anas, bland annat i riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd
om uppdragsarkeologi. Valet av undersökare kan gå till på två sätt, antingen kan länsstyrelsen
välja den som är bäst lämpad genom ett så kallat direktval eller genom ett anbudsförande.
Direktval kan tillämpas vid vissa, särskilt motiverade tillfällen bland annat om kostnaden för
undersökningen beräknas understiga ett visst antal basbelopp. Idag ligger denna gräns på 20
basbelopp, men exploatören har rätt till att begära anbudsförande vid fem basbelopp (KRFS
2015§ 21). Genom anbudsförande menas att flera undersökare har möjlighet till att lämna in
en undersökningsplan var på en slags upphandling sker (KRFS 2015:1). Länsstyrelsens
uppdrag är också att uppmuntra flera aktörer inom uppdragsarkeologin, dvs. att fördela
uppdrag mellan aktörer. I anbudsförfarande för större uppdrag (dvs. överstiger 20 basbelopp)
krävs att undersökningsplanen uppnår den kvalitetsnivå som länsstyrelsen eftersträvar och
som förtydligas i förfrågningsunderlaget men det får inte heller kosta för mycket. Det är alltså
här den undersökare som bäst kan balansera kvalitet och ekonomi som i slutändan får
uppdraget. Ett anbudsförande sätter också ett större ansvar hos länsstyrelsen vars uppgift det
blir att granska undersökningsplanerna och ta besluta om vilken undersökare som är bäst
lämpad till uppdraget.
Länsstyrelsens växande roll som granskare har gjort att undersökningssätten och
dokumentationssystemen som de grävande organisationerna använder blir mer och mer
standardiserad (Berggren & Burström 2002). En liknande utveckling kan också ses i länder
som England. Där har standardisering och hårda förhållningsregler i mångas anseenden lett
till en arkeologi som är avskärmad från allmänheten och saknar arkeologens personliga röst
(Faulkner 2000, 2001, 2009). I min mening gör också detta att uppdragsarkeologin blir
motsägelsefull, för samtidigt som den grundas i vetenskap som är teoretiskt mångsidigt
försöker den också professionaliseras och planläggas.

3.3 Uppdragsarkeologi i Uppland
Det uppdragsarkeologiska läget i Uppsala var ganska oroligt under början av 2000-talet. Som
sagt hade 80-talets revideringar av kulturmiljölagen stora inverkningar på den arkeologiska
arbetsmarknaden och 1998 verkar det nå sin kulmen i Uppsala. Under 1998 beslutades det hos
RAÄ att lägga ner UV kontoret i Uppsala, de anställda söker sig då vidare och hittade nya
anställningar hos bland annat de privata arkeologfirmorna som klivit in på marknaden under
80talet, men det fanns också två nya aktörer som nu sökte anställda. För under samma år
bildades också SAU, en arkeologisk stiftelse med nära band till universitet och ungefär vid
samma tillfälle öppnade också Upplandsmuseet sitt arkeologiska kontor. Detta gjorde att alla
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arkeologiska institutionerna i Uppsala hade kopplingar till varandra i form av att många av de
anställda en gång vart kollegor.

3.4 Arkeologi E4
Arkeologi E4 projektet är ett av de största arkeologiska projekten i Sverige genom tiderna
både med hänsyn till den undersökta ytan, tiden projektets tidsram och den enorma summa på
ca 200 miljoner kronor som projektet kostade (Fontell & Jahn, 2005: 4). Redan under 50-talet
hade det börjat diskuterats om at dra om den 8 mil långa vägsträckan mellan Uppsala och
Mehedeby i norra Uppland. Under 90-talet togs förslag på ett flertal alternativa vägsträckor
fram och en utredning sattes igång för att undersöka vilken av dem som skulle bli mest
lönsamt. Uppland som är ett av de fornlämningstätaste landskapen i Sverige skulle nu få en
ny, gigantisk och modern väg igenom sig. Detta innebar att hur väl den nya vägen än
planerades skulle det fortfarande vara ett oundvikligt hot mot någon form av fornlämning eller
kulturmiljö. Efter den sista utredningen 1992 togs beslutet att väg-korridor väst inte bara var
det mest ekonomiskt lönsamma och trafikavlastande men också det bästa alternativet i en
kulturmiljösynpunkt (Holdar 1996). Under 90-talets andra hälft skickades de första
arkeologerna ut för att utföra de första inventeringarna och förundersökningarna av området.
Dock skulle det dröja ända till slutet av sommaren 2002 innan själva slutundersökningarna
verkligen kom igång. En del av fördröjningen berodde på att de första upphandlingarna som
utfördes 2001 fick avbrytas på grund av finansieringsskäl. Det enorma arkeologiska projektet
var onekligen alldeles för stort för en enskild organisation att genomföra, därför fördelades
exploateringsarkeologin tre organisationer: Riksantikvarieämbetet/UV, SAU och
Upplandsmuseet. Även här bör också tilläggas att projektet var så pass stort att bland annat
Upplandsmuseet var tvungna att fyrdubbla sin arbetsstyrka mot normalt (Syse 2016-03-30).
Många av dessa nyanställningar bestod av arkeologer från andra län som flyttade till Uppsala
för möjligheten att medverka i E4 projektet (Guinard & Stenbäck 2016-12-19; Hennius 201612-16). Dessa tre institutioner arbetade tillsammans, sida vid sida från de första spadtagen
2002 ända fram tills de sista publikationerna var färdigställda och tryckta 2007. Redan 1999
när projektet var i startgropen hade institutionerna skissat på att bilda någon form av
arkeologisk ledningsorganisation för E4 projektet. Tanken var till en början att starta ett
bolag, E4 Arkeologi AB men dessa planer genomfördes aldrig, istället bildade de tre
organisationerna tillsammans E4 rådet. E4 rådet var en projektorganisation som utgjordes av
representanter från alla de tre grävande institutioner. Rådet fungerade som en slags plattform
för dialog men framför allt som ett sätt att delegera och fördela uppdragen som kom från
länsstyrelsen. Vi kommer ha anledning att återkomma till E4 rådet och fördelningen av
uppdrag men kortfattat skedde detta genom överläggande diskussioner om vem som var bäst
lämpad för uppdragen.
Att nå ut med information rörande projektets löpande arbete och resultat var av stor vikt
och fanns uttryckt redan i förfrågningsunderlaget som skickades ut från länsstyrelsen till de
arkeologiska institutionerna under december månad år 2000 (Lst dnr: 220-11572-00). För att
kunna verkställa länsstyrelsen och vägverkets höga ambitioner rörande information och
marknadsföring lät projektet anställa två stycken informatörer på två stycken halvtidstjänster
från 2002 till 2005. Tillsammans togs det fram en grafisk profil för projektet tillsammans med
en logotyp som skulle finns med och märka all information som projektorganisationen släppte
till allmänheten. En websida startades för projektet och det trycktes upp skyltar,
informationsblad och foldrar dessutom anordnades det visningar av utgrävningarna samt
föreläsningar. Förutom en vilja att informera allmänheten beställde Vägverket också en
populärvetenskaplig bok och en vetenskaplig publikationsserie, en slags samling över
forskning och resultat rörande området som skulle kunna användas i ett högre utbildningsoch forskningssyfte. Produkten blev tillslut en svit av sex band sammanställd av forskare från
och utifrån alla institutioner. Utöver detta tillkom senare också, från länsstyrelsens sida och
projektledaren Margareta Hasselmo som var anställd på länsstyrelsen en önskan om att ta in
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en utomstående populärhistorisk författare, ett förslag som också stärktes av vägverket.
Uppdraget att berätta om projektet och måla upp en bild av Upplands forntid baserad på de
nya arkeologiska resultaten gick till Maja Hagerman som på Nordsteds förlag släppte boken
försvunnen värld 2011.
I de följande delarna av denna uppsats kommer jag att analysera de processer som under
E4 projektet skapade ny kunskap om upplands förhistoria. Men innan kunskapsproduktionen
undersöks görs en presentation av de inblandade organisationerna som utgjorde nätverket.
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4. Aktörerna

4.1 Beställare och granskare
4.1.1 Vägverket
Vägverket, numera trafikverket är en statlig myndighet som startades 1841 och vars uppgift
var att verkställa riksdagens vägtransportpolitiska mål. Vägverkets huvudsakliga syfte var
precis som trafikverket att bistå med nya vägar och förvalta landets vägnätverk
(www.trafikverket.se). Vidare svarar vägverket för att skapa en säker, hållbar och tillgänglig
transportinfrastruktur samtidigt som de svarar för att följa miljö- och kulturmiljölagar.
Tillsammans med Banverket var Vägverket under tidigt 2000-talet den största
markexploatören i Sverige (SOU 2005:80: 56). Under Arkeologi E4 projektet var det alltså
vägverket som var exploatören, det var de som skulle använda marken för byggnad av den
nya E4:an och därför också de som bekostade projektet.

4.1.2 Länsstyrelsen
länsstyrelsen bär det yttersta ansvaret för bevarandet av den lokala kulturmiljön (KML
1988:950, §2). Önskan är att kulturmiljön ska påverkas så lite som möjligt av byggarbetet, det
är därför länsstyrelsens uppgift att utifrån exploatörens byggplaner avgöra om det krävs en
arkeologisk undersökning eller inte. För att skapa sig en bättre förförståelse av området som
planeras för exploatering och i vilken grad området i så fall behöver undersökas, delegerar
länsstyrelsen uppgiften om arkeologisk förundersökning till en undersökande organisation.
Det är sedan länsstyrelsens ansvar att ta ett beslut om byggarbetet kan genomföras och
därefter meddela exploatören (KRFS, 6§ - 7§). Ska sedan en slutundersökning genomföras är
det länsstyrelsens ansvar att dela ut uppgiften till en undersökare. Därför är det också
länsstyrelsens ansvar att se till att de arkeologiska institutionernas undersökningsplaner har en
tillräckligt utvecklad vetenskaplig frågeställning (Åkerlund 2014). På detta sätt är det alltså
länsstyrelsen som avgör vad som är kvalitativ kunskap och därför finns det också en
avdelning som ansvarar för kulturmiljövård på varje länsstyrelse.

4.1.3 Kulturmiljöbyrån
Kulturmiljöbyrån, KMB är ett privat företag som sysslar med beställarstöd och konsultering i
samband med exploateringsprojekt. KMB drivs av Sverker Söderberg som i och med sin
långa bakgrund inom arkeologin gör honom till en utmärkt förmedlare mellan arkeologerna
och beställarna. Söderberg har tidigare arbetat både inom Riksantikvarieämbetet, Uppsala
universitet och Länsstyrelsens arkeologiska avdelning. Tidigt 2000 startade Söderberg KMB
och ett av de första uppdragen för firman blev att agera beställarstöd åt vägverket i och med
Arkeologi E4. Under E4 projektet och liknande projekt var KMBs uppdrag att fungera som en
förmedlare mellan de arkeologiska institutionerna, länsstyrelsen och vägverket. KMB hjälpte
också att formulera kontrakten mellan vägverket och de arkeologiska institutionerna. Detta
gällde såväl kontrakt rörande det ursprungliga uppdraget och förändringar, samt tillkommande
kostnader. Företagets uppgift var även att se till att arbetet fungerade på plats och att
arkeologerna hade de faciliteter de behövde (KMB).
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4.1.4 E4 rådet
Till Arkeologi E4 skapades en projektorganisation som kom att kallas E4 rådet. De första
planerna formulerades redan 2001 i projektplanen för organisation. Det ansågs som
nödvändigt av de arkeologiska institutionerna för att projektet skulle kunna genomföras och
att ett projekt av denna storlek inte skulle kunna genomföras med en normal
organisationsstruktur. E4 rådet kom att bestå av representanter från varje institution vilket
oftast också var de som var projektansvariga. Syftet med rådet var att underlätta i de tillfällen
då händelser som ligger utanför arkeologernas ansvarsområden. I dessa tillfällen ansågs det då
bättre att ha en enda aktör, rådet för att sköta kommunikationen med exploatör eller vägverket
istället för tre separata. Planen var att detta skulle göra det möjligt för ett samarbete mellan
institutionerna utan att de förlorar sin integritet och individuella organisationsfrihet. Samtidigt
skulle denna form av samarbete förhindra att institutionernas andra uppgifter, arbetet utanför
E4 projektet stördes.
E4 rådet skulle helt enkelt fungera som en plattform för kommunikation mellan de
arkeologiska institutionerna och exploatören samt länsstyrelsen. Dessutom skulle det
underlätta vid andra uppgifter som upphandling av maskiner, baracker och förvaringsbodar
m.m. E4 rådet möjliggjorde också att de arkeologiska institutionerna kunde lägga fram en
gemensam plan för hur rapporterna skulle utformas, hur fynden skulle konserveras och hur
informationen kring E4an skulle nå ut till allmänheten. I projektplanen ansågs också rådet
kunna fungera som ansvarig för hur eventuella extrainsatser skulle fördelas mellan olika
undersökningar samt att utsatta tidsramar hölls (Projektplan organisation: 4).

4.2 Arkeologiska institutioner
Vanligtvis utförs ett arkeologiskt projekt av en enstaka undersökare men som med andra
linjeprojekt som OKB och E18 Örebro – Lekhyttan (se Torstensson 2007) var E4 projektet
helt enkelt för stort för att utföras av en enstaka undersökare.

4.2.1 SAU
Societas Archaeologica Upsaliensis är en uppsalabaserad arkeologisk stiftelse som förvaltas
av en styrelse. Stiftelsen grundades 1998 och har en nära anknytning till institutionen för
arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet då det var forskare och lärare från denna
institution som grundade den. Det är också i de flesta fallen doktorander och forskare från
institutionen som är anställda av SAU.
SAU:s huvudsakliga uppdrag är att utföra utredningar och undersökningar av
kulturminnen och fornlämningar i samband med exploateringar. SAU tar också emot uppdrag
på osteologiska analyser. Stiftelsens nära koppling till universitetet är tydligt avspeglat i deras
arbete som enligt SAUs forskningsprogram är starkt forskningsbaserad (SAU).

4.2.2 Riksantikvarieämbetet UV
UV var tidigare benämningen på Riksantikvarieämbetets uppdragsarkeologiska verksamhet
(sedan 2015 omdöpt till arkeologerna). Organisatoriskt låg alltså UV som en grävande
organisation under Riksantikvarieämbetet.
Som ett resultat av de stora förändringarna som skedde rörande synen på fornminnesvård
under efterkrigstiden började Riksantikvarieämbetet anställa antikvarier som rena arkeologer
och så föddes UV (Grundberg 2000: 66). UV öppnade ett kontor i Uppsala som skulle
förvalta länets kulturminnen. Men i och med den ökade konkurrens som uppstod efter
revideringen av kulturmiljölagen 1988 valde RAÄ att stänga ner UVs lokala kontor 1998.
Men i och med Arkeologi E4 Projektet blev de tvungna att till slut öppna ett nytt kontor i
staden. Sedan 80-talet var UV kritiserat, det ansågs att intressekonflikter kunde uppstå mellan
RAÄs myndighetsutövning och deras uppdragsverksamhet, UV (SOU2005:80: 146). Kritiken
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resulterade slutligen i att UV 2015 flyttades till Statens historiska museer och bytte namn till
Arkeologerna (Arkeologerna).

4.2.3 Upplandsmuseet
Upplandsmuseet är Uppsalas länsmuseum och det är deras uppgift att samla, bevara och
förmedla Uppsalas historia. Museet förvaltas av en stiftelse varav en av huvudmännen är
Upplands fornminnesförening. Fornminnesföreningen startades 1869 och det var deras
organisation och fornsakssamling som blev grunden för Upplandsmuseet. Upplandsmuseet
startades 1909 med det skulle dröja fram till 1959 innan stiftelsen formades. Samma år
invigdes också museets lokaler i Akademikvarnen, dessförinnan hade bland annat
Gustavianum inhyst samlingarna (Björndemalm 2009: 9). Upplandsmuseet har under nästan
hela sin verksamhetstid sysslat med arkeologi. Deras arkeologiska verksamhet är främst
inriktad på medeltid-, boplats- och gravarkeologi (Upplandsmuseet; Syse 2016-03-30).

4.3 Förmedling
4.3.1 Informatörer
Till E4 Projektet anställdes också två stycken informatörer på en halvtidstjänst vardera. Båda
dessa var tidigare arkeologer men som vid tillfället arbetade för en egen firma som sysslade
med publik kommunikation inom museiverksamhet. Tjänsten tillsattes genom E4 Projektet
och trots att de var placerade i Upplandsmuseet var de ansvariga för den publika
kommunikationen från alla de arkeologiska institutionerna. Informatörerna var inblandade i
projektet från den tid då slutundersökningarna började till en bra bit in på rapportfasen (Jahn
2016-07-12).
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E 4 Råd

Figur. 2. Arkeologi E4 Uppland Projektorganisation med medverkande aktörer, förmedlande aktörer faller under
UM (Övrigt). (E4 Projektprogram 2002).
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4.3.2 Maja Hagerman
Hagerman är en journalist och prisbelönad författare. Hon har bland annat vunnit Svenska
Akademins biografipris 2016 och Augustpriset 1996. Dessutom tilldelades Hagerman titeln
som hedersdoktor vid historisk-filosofiska fakulteten i Uppsala 2012 (www.majahagerman.se,
www.uu.se). Hagerman togs in i projektet för att författa en populärvetenskaplig publikation
som skulle behandla den lokala förhistorian utifrån resultaten från E4 projektet. Resultatet
blev boken Försvunnen värld som blev en storsäljarsuccé.
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5. Analys av nätverket

5.1 Förväntningar
En viktig fråga att ställa i början av en analys som syftar till att granska
kunskapsproduktionen i ett nätverk är vilka förväntningar som fanns i början av projektet.
Under intervjuerna ställde jag därför frågan vad förväntade sig de grävande organisationerna
av projektet? Jag bad också de intervjuade personerna reflektera över hur de tror att dessa
förväntningar påverkade resultatet.
På grund av projektets storlek och även det landskap där sträckningen gick fram fanns det
också mycket höga förväntningar både hos beställarna, länsstyrelsen och de grävande
institutionerna. Förundersökningar som utfördes av UV 1995/96 tydde på att ett högt antal
fornlämningar skulle behöva undersökas för att kunna genomföra vägen som den var planerad
med alla tillagda serviceytor, bivägar och på/avfarter. De arkeologer som var anställda hos
UV under förundersökningarna hade efter nedläggningen av Uppsala kontoret nu hamnat hos
nya arkeologiska institutioner (Syse 2016-03-30). Med sig till sina nya arbetsplatser hade de
också sina förväntningar på de arkeologiska lokalerna. När det väl blev klart att E4an skulle
läggas om diskuterades självklart de olika platserna, och det fanns en diskussion inom
organisationerna vilka platser som skulle bli sensationella och vilka som skulle bli lite mer
ordinära (Anund & Hjärthner-Holdar 2016-04-09; Syse 2016-02-30). Eftersom så lång tid gått
mellan de ursprungliga förundersökningarna och beslutet hade många arkeologer gett upp tron
på att E4 projektet skulle ske. En av de intervjuade uttrycker att: ” E4an hade vart planerad i
30 år när det väl kom igång tror jag. Man kände sig inte alls hundra procent säker på att det
skulle komma igång” (Apel 2017-03-02). Alla visste att det var ett enormt projekt, med flera
år av undersökningar av lokaler i ett av Sveriges fornlämnings tätaste område. Arkeologerna
var inställda på att E4 projektet skulle leda till en helt ny kulturhistorisk bild av området (Apel
2017-03-02). I de förundersökningar som gjordes av UV under 90-talet påträffades nästan
inga lämningar från stenåldern. Denna avsaknad av stenålder uppmärksammades av de
grävande organisationerna som ifrågasatte resultaten (Apel 2016-03-02; Björck 2016-12-14;
Guinard & Stenbäck 2016-12-19) eftersom deras egna undersökningar hade visat på ett flertal
möjliga stenålderslokaler i området. Denna kritik togs emot av länsstyrelsen och ledde
slutligen till en ny förundersökning. Några arkeologer från de två organisationerna som
besitter expertis i stenåldersundersökning fick då ansvaret att göra upp ett kartmaterial med
möjliga lägen för stenålderslokaler och sedan undersöka dem.
Vägverket hade också höga förväntningar på projektet då de var de som beställde och
bekostade de vetenskapliga publikationerna (Syse 2016-03-30). Att bekosta en vetenskaplig
publikation förutom rapporten är för en exploatör långt ifrån självklart och antyder att
vägverket hade höga förväntningar på resultatet. Från vägverkets synpunkt är naturligtvis ett
linjeprojekt i E4:ans storlek alltid känsligt. Hur än vägsträckan läggs så kommer den bli
kritiserad av allmänheten och lokala boendes mark kommer behöva köpas fri. Därför såg
vägverket sannolikt de vetenskapliga publikationerna och informationsarbetet som ett sätt att
vända den allmänna opinionen om vägen.
Även hos lokalbefolkningen fanns det stora förväntningar. Under ett byggnadsprojekt är
arkeologerna de första som lokalbefolkningen möter. I många anseenden är lokalbefolkningen
intresserade och positiva till arkeologernas arbete. Dels finns det självfallet ett intresse att få
ta del av resultatet som arkeologerna får fram under undersökningen och dels finns ett hopp
om att resultatet ska försvåra vägbygget (Anund & Hjärthner-Holdar 2016-04-09; Syse 201603-30). Att få en motorväg byggd rakt igenom sin närmiljö, ibland även på sin egna mark kan
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vara traumatiserande. Därför finns det hos en del av allmänheten en önskan om att arkeologen
under sin undersökning ska hitta någonting som gör så att vägbygget tvingas läggas om.
Tyvärr hamnar det då ibland hos arkeologen att förklarar att chansen för detta är väldigt liten
och att det i detta skede redan är för sent (Anund & Hjärthner-Holdar 2016-04-09; Syse 201603-30).
Anledningen till att den arkeologiska förundersökningen mer eller mindre saknade
stenålderslämningar bör inte ses som ett resultat av ”okunskap” hos de arkeologerna som
tidigare förundersökt sträckningen utan snarare som ett resultat av bristande tekniker eller
kanske även missriktade prioriteringar. Verktygen som står till arkeologens förfogande
(exempelvis GIS) är bättre utvecklat nu än vad det var för 20 år sen och kanske var det därför
den initiala förundersökningen missade många lokaler. Men det kan också ha varit så att de
missades för att bilden av det förhistoriska Uppland som delades av många arkeologer under
tiden knappt inrymde någon stenålder. Av denna anledning undersöktes inte heller efter några
stenålderslokaler, detta menar i alla fall några av de intervjuade att kan vara en anledning:
Det enskilda intresset hos den som gör inventeringar styr fornlämningsbilden i den socknen
och det är möjligt att det kan ha vart en sådan sak nu också. Man kanske helt enkelt var mer
van att hitta järnålderslämningar i plöjd åkermark än vad man var att hitta skogslämningar.

(Apel 2017-03-02).

5.3 Upphandlingar
För att få en förståelse för hur kunskapsproduktionen under E4 projektet fungerade har det
blivit viktigt att undersöka hur de arkeologiska projekten tilldelades mellan de grävande
organisationerna. Därför lät jag de intervjuade reflektera över tilldelningsprocessen under
projektet och liknande projekt de varit inblandade i.
Som tidigare förklarats finns det olika sätt länsstyrelsen kan utse en lämplig undersökare
på. Antingen kan valet göras genom ett anbudsförande eller genom ett direktval (KRFS
2005:1). Vid ett anbudsförande skickar länsstyrelsen ut en begäran om anbud till de
arkeologiska institutionerna som i sin tur ska svara med en undersökningsplan och
kostnadsberäkningar (Lst dnr: 220-13633-02 – 220-13638-02). I flera fall, framför allt under
projektets första år, skickade de arkeologiska institutionerna in ett gemensamt anbud. Det
gemensamma anbudet var utformat så att det föregicks av ett gemensamt projektprogram. Vi
kommer ha anledning att återkomma till tillvägagångssättet och projektplanen i mer detalj
senare. Sammanfattningsvis var projektplanen en plan för hela Arkeologi E4 projektet,
skriven av de arkeologiska institutionerna och med redogörelser för metod och
frågeställningar, planer för publik kommunikation och strukturer för hur rapporterna skulle se
ut. Till projektprogrammet bifogades också separata undersökningsplaner till de aktuella
utgrävningslokalerna. De grävande organisationerna hade alltså redan förhandlat med
varandra inom E4 rådet om hur de olika undersökningslokalerna skulle fördelas.
Motiveringen bakom fördelningen var att de skulle fördelas efter organisationernas
specialområden, resurser eller om de tidigare undersökt i närheten av området (Syse 2016-0330; Apel 2017-03-02). Vidare motiverades också uppdragsfördelningen och det gemensamma
anbudet med att de arkeologer som utfört förundersökningarna nu efter nedläggningen av
UVs Uppsala kontor var utspridda på olika grävande organisationer. De grävande
organisationerna menade också att en intern fördelning av de arkeologiska uppdragen skulle
gynna samarbetet mellan de grävande organisationerna och att ”den arkeologiska
diskussionen inte gynnas av en ”intern” konkurrenssituation” (Lst dnr: 220-12403-01).
Efter längre förhandlingar med länsstyrelsen godtogs anbudet och de arkeologiska
institutionerna fick de undersökningslokalerna som de förhandlat om. Men beslutet fick snart
dras tillbaka och projektet avbröts den 19e januari 2001 då Vägverket inte längre kunde
finansiera projektet (Lst dnr 220-12403-01). Förhandlingen som då påbörjades fick snart
avbrytas då det privata företaget Arkeologikonsult överklagade. Det allmänna intrycket hos
övriga arkeologiska aktörerna är att överklagan motiverades av att AK ansåg sig utestängda
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från förhandlingarna (Hennius 2016-12-16). AKs överklagan ledde till att länsstyrelsen fick
inleda nya förhandlingar med motivationen att de (länsstyrelsen) inte tagit emot tillräckligt
många anbud. Länsstyrelsen uttrycker också i sitt beslut att slutdatumet för
anbudsmottaganden förlängs av konkurrensskäl (Lst dnr: 220-13638-02). På grund av
överklaganden följde upphandlingarna en annan struktur när de väl kom igång igen under
2002. Tilldelning av arkeologiska lokaler skedde nu huvudsakligen istället genom
anbudsföranden. Alla arkeologiska institutioner som var aktiva i länet fick då möjligheten att
skicka in ett anbud. Vid ett antal tillfällen tilldelades också lokalerna genom direktval. Ett
exempel på en lokal som tilldelades genom direktval var Bålmyren. Här motiverades
direktvalet av att vägverket ”åberopat synnerlig brådska” (Lst dnr: 431-4203-03). Den strama
tiden gjorde att undersökaren här skulle vara beredd på snabbt kunna övergå från
förundersökning till slutundersökning. Uppdraget tilldelades SAU med länsstyrelsens
motivering att de var bäst lämpade då de har en lång bakgrund inom stenåldersarkeologi.
Perioden för E4 projektet var precis i den tid då det nya systemet med upphandlingar
skulle införas. Några av de inblandade minns hur alla grävande organisationer blev
uppkallade till länsstyrelsen och tilldelad platser direkt av dåvarande länsantikvarien KarlJohan Eklund (Anund & Hjärthner-Holdar 2016-04-09). I mina möten med de inblandade
aktörerna råder det dock en del skilda uppfattningar kring hur projekten fördelades. En del
representanter är av uppfattningen att diskussioner mellan de grävande aktörerna avgjorde
fördelningen, en person säger: ”Jag upplevde det som att visst när vi diskuterade hur lokalerna
skulle delas upp så var det naturligtvis diskussioner men vi kände oss inte förfördelade på
något sätt” (Apel 2017-03-02). Andra är av motsatt uppfattning och vid frågan om de själva
kunde påverka vilka undersökningsplatser de fick svarade de: ”Det kan man inte säga. Mer än
att man kunde välja vad det var man la anbud på senare” (Anund & Hjärthner-Holdar 201604-09). Vissa menar helt enkelt att de grävande organisationerna under hela projektets gång
hade en möjlighet att påverka tilldelningsprocessen, de som hade vart på en plats tidigare eller
hade bäst erfarenhet fick platsen (Syse 2016-03-30). Medan andra är av den inställningen att
de till en början blev tilldelade platser, men att allt eftersom projektet fortgick blev det mer
och mer upphandlingsliknande förfaranden (Anund & Hjärthner-Holdar 2016-04-09). Vad de
olika åsikterna beror på är svårt att avgöra men tydligt efter intervjuerna är att det aldrig
skedde någon upphandling. Alla lokaler tilldelades genom direktval och förhandling eller
direktval och tilldelning (Samtliga intervjuer). Kanske är någon parts missnöje över
tilldelningsprocessen anledningen till de olika uppfattningarna. Ett samarbete är sällan
friktionsfritt och i en process där projekt tilldelas kan det lätt bli att någon blir missnöjd.
Vid direktval som Bålmyren var det både vägverkets påtryckningar och länsstyrelsens syn
på vem som är bäst lämpad som motiverade beslutet. Frågan är om valet hade sett annorlunda
ut om tidsplaneringen varit bättre. Visserligen är länsstyrelsens beslut väl motiverat på
vetenskapliga grunder men det hade vart intressant att undersöka hur tilldelningen av plats
och organisation här, och andra fall styrdes av en kort tidsplanering. Det bör också poängteras
att länsstyrelsen inte var själva i sitt beslutstagande, när det gällde vetenskapliga
överväganden diskuterades dessa med en speciell referensgrupp (se kapitel 5). Likaså skulle
också kostnadsberäkningen godkännas av Vägverket (Lst dnr: 431-13637-02).
Anledningen till att de grävande organisationerna lämnade in gemensamma anbud var för
att de ansåg att det var bättre för arkeologin. Projektet var för stort för endast en grävande
organisation att klara av helt själv och det skulle inte gynna samarbetet mellan de grävande
organisationerna att konkurrera om uppdragen. Ur denna aspekt var också en intern fördelning
av uppdragen någonting positivt. Men en negativ aspekt av denna tilldelningsprocess är enligt
mig att det försvårar för andra aktörer att ta sig in i processen. Många av de intervjuade menar
därför också att länsstyrelsen såg detta som en kartellbildning (Apel 2017-03-02) och att ett
liknande samarbete inte skulle tillåtas idag eftersom det ligger nära ett monopol (Syse 201603-30).
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5.4 Vetenskaplig frågeställning
Många forskare, bland annat Ian Hodder (1999) menar att produktionen av kunskap är en
process där resultat väljs ut och formas för att passa in i en tidigare formulerad frågeställning.
Därför har det också blivit viktigt att undersöka Hur de vetenskapliga frågeställningarna till
E4 projektet formulerades och hur de kom att påverka projektet.
När det kommer till formuleringen av de vetenskapliga frågeställningarna föll det störta
ansvaret till de arkeologiska institutionerna. Länsstyrelsens inblandning var här relativt liten
och i kravspecificeringarna som skickades ut till undersökarna hölls de vetenskapliga kraven
generella och kortfattade. Detta gjorde att arkeologerna själva kunde formulera den
vetenskapliga frågeställningen. Innan projektet startades, mellan åren 2000 och 2002 satte de
arkeologiska institutionerna tillsammans ihop en gemensam underökningsplan. Denna
undersökningsplan innefattade både ett vetenskapligt program och ett projektprogram. Alla
dessa program togs alltså fram genom diskussioner inom en arbetsgrupp bestående av Johan
Anund, Jan Apel, Håkan Aspeborg, Tomas Eriksson, Per Frölund, Hans Göthberg, Helena
Hulth, Lars-Inge Larsson, Britta Rosborg, Bent Syse och Jonas Wikborg var av alla
representanter från de olika inblandade arkeologiska institutionerna. Visserligen var detta ett
krävande arbete, det var trots allt ett stort projekt med många inblandade och många röster
som skulle höras men i slutändan lyckades de sammanställa ett vetenskapligt program som
alla kunde ställa sig bakom (Apel 2017-03-02; Syse 2016-03-30). De gemensamma teoretiska
ramarna som arbetades fram till projektet var öppna. I hopp om att få en så bred bild av
förhistorian som möjligt tilläts grävledarna och författarna stor frihet i valet om teoretiskt
perspektiv. Målet med detta var också att få in resultaten från de arkeologiska
undersökningarna i den vetenskapliga debatten. Grävledarna uppmuntrades att närma sig
utgrävningarna och undersökningarna på ett hermeneutiskt sätt. Alltså att inte hålla en låst
frågeställning utan istället låta nya resultat hela tiden påverka undersökningarna och
tolkningarna (Projektplan 2002: 6). Istället för att presentera en fast frågeställning i
projektprogrammet lägger arkeologerna istället fram potentialen till undersökningarna.
Ambitionsnivån är här hög och infattar många teman som ligger för diskussion inom det
arkeologiska fältet. Det handlar om möjligheter att undersöka kosmologiska uttryck och
religiösa föreställningar under förhistorian samt kontakter mellan olika boplatser och större
nätverk. Arkeologerna vill också undersöka avvikelser och skillnader i den materiella kulturen
som påträffas i regionen. Landhöjningens konsekvenser för boplatser och människornas
dagliga liv vill också undersökas. Likaså den forntida ekonomin och jordbrukets utveckling
genom pollendiagram, makrofossiler och osteologiska studier. Metallhantverkets utveckling
samt särskilda artefaktstudier vill utföras, arkeologerna vill öka sin kunskap om Upplands
stenteknologier och keramik, samhällsutvecklingen, centralplatser, religiösa skiften, ja allt
(Projektprogram 2002: 6-30). För att sammanfatta, fanns det en önskan om att skapa en bättre,
omspännande uppfattning om hela förhistorian för Uppland. Dessa höga vetenskapliga
ambitioner är också synliga i undersökningsplanerna. Här är inte bara frågeställningen
undersökande utan fyller höga vetenskapliga krav. Exempelvis i UVs undersökningsplan för
Ryssgärdet är målsättningen att undersöka saker som social organisation, religiositet, ekonomi
samt människans förhållning till landskapet (Lst dnr: 431-13637-03).
Utifrån intervjuerna med de grävande organisationerna får jag intrycket av att alla kände
sig delaktiga när det kom till formuleringen av frågeställningarna. Länsstyrelsens något breda
beskrivning på frågeställning och relativt passiva roll när det gällde den vetenskapliga
frågeställningen uppskattades också av arkeologerna (Anund & Hjärthner-Holdar 2016-0409), kanske för att det möjliggör för större vetenskaplig frihet. Det är uppenbart utifrån
projektprogrammet som de arkeologiska institutionerna författade ihop att de insåg
möjligheterna med projektets storlek såväl som samarbetet.
Det finns en problematik med undersökningsplaner i att undersökningsplanen i sig
antyder att projektet och kunskapsproduktionen är linjär. Undersökaren skriver vad de ska leta
efter, söker sedan bevis som stödjer frågeställningen och skriver sedan en rapport. Detta är en
omöjlig process då en arkeologisk undersökning är en hermeneutisk process (Faulkner 2009:
51). Arkeologen kan aldrig veta vad som ska gömma sig under marken och vilka resultat
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undersökningen kommer få. Arkeologerna måste därför alltid skriva en undersökningsplan
som inte är för snäv utan istället skriva en som möjliggör för anpassning: ”när man skriver
övergripande projektplaner skriver man dem så breda som möjligt så man kan få in alla
projekt” (Apel 2017-03-02). Vissa undersökande organisationer menar också att det
projektprogram som sammanställdes under projektets planeringsfas övergavs efter det hastiga
avbrottet 2002. I och med detta försvann också några av de frågeställningar som fanns med
där (Hennius 2016-12-16). Kanske har detta också bidragit till att ingen av de inblandade
aktörerna heller har uttryckt att de upplevt några slags begränsningar som resultat av
undersökningsplanerna. Och på detta sätt har inte heller kunskapsproduktionen för E4
projektet påverkats eller begränsats nämnvärt av de vetenskapliga frågeställningarna som
utstakades under projektets planeringsfas. Istället bör de grävande organisationernas
individuella specialiseringar ses som en möjlig influens på kunskapsproduktionen. Betydelsen
av de enskilda organisationernas specialisering blir också tydligt i de vetenskapliga
publikationerna där det exempelvis är nästan uteslutande SAU och UV som författat de
artiklarna som rör stenåldern (se Stenbäck 2007).

5.5 Fältarbetet
Analysen av materialet börjar redan i fält (Andrew et. al. 2000: 530; Wylie 1989: 2) och
därför har det också blivit intressant att undersöka hur fältarbetet fungerade. Därför bad jag de
intervjuade besvara på frågan om hur fältarbetet under projektet var upplagt, samt vad som
fungerade bra med det och vad de anser fungerade mindre bra.
Trots att de arkeologiska institutionerna verkade under samma projekt genomfördes ändå
de arkeologiska utgrävningarna skilt från varandra. Varje institution ansvarade för sina egna
arkeologiska lokaler och skötte sitt eget arbete från egen undersökningsplan till
rapportskrivande. Detta kan jämföras med senare stora arkeologiska projekt som exempelvis
OKB projektet i östra Gamla Uppsala under 2012 – 2013 inför byggandet av Ostkustbanans
tunnel. Här arbetade också de tre arkeologiska institutionerna tillsammans. Skillnaden på
OKB och E4 projektet är att de arkeologiska institutionerna på OKB projektet även här hade
egna undersökningsytor men inom dessa ytor valde projektledningen att blanda personalen.
Här delade också arkeologerna på både det arkeologiska arbetet och rapportskrivandet. Ett
samarbete utformat på detta sätt ställer mycket högre krav på de arkeologiska aktörerna i form
av diplomati och ödmjukhet (Guinard & Stenbäck 2016-12-19; Syse 2016-03-30). Under
OKB projektet låg också det beslutande ansvaret hos en grävande organisation (UV som
under projektets gång bytte namn till Arkeologerna), till skillnad från E4 projektet där
projektet leddes genom ett konsortium mellan alla tre organisationer. Vid E4 projektet kunde
därför varje grävande organisation styra sina individuella undersökningar och leda dem med
sina egna projektledare och personal (Hennius 2016-12-16). En annan skillnad från OKB är
det att E4 projektets undersökningslokaler var mer geografiskt utspridda. Detta lär också
bidragit till att samarbetet begränsats. Men trots har det framkommit under samtliga intervjuer
att de grävande organisationerna ändå besökte varandras undersökningslokaler. Som vi ska se
skedde denna kommunikation både formellt och informellt.
Självklart kan också fältarbetet påverka kunskapsproduktionen. I ett projekt som OKB där
endast en grävande organisation har den beslutsfattande rollen finns det en risk att
frågeställningarna och resultatet blir för homogent. Ett projekt organiserat som E4 projektet
med skilda undersökningar och olika projektledare kan leda till en större mångfald vad gäller
vetenskapliga frågeställningar och resultat. Detta arbetssätt förminskar också risken för att
onödiga komplikationer som kan uppstå när organisationer med olika ledningar, arbetssätt och
kulturer tvingas arbeta tätt tillsammans. Generellt har det framkommit under intervjuerna att
många personer föredrar arbetssättet under E4:an. Kanske just på grund av att de grävande
organisationerna kunde bibehålla sina respektive metoder och ”kulturer” under E4 projektet
(Apel 2017-03-02; Guinard & Stenbäck 2016-12-19; Syse 2016-03-30). Det som är positivt
med skilda metoder, och som också blev fallet för E4 projektet är att det bidrar till en kritisk
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diskussion. Vetenskapsteoretiska skillnader ledde till en kritisk diskussion mellan de grävande
organisationerna som dels utspelat sig i de vetenskapliga publikationerna och i de enskilda
rapporterna (se Björck & Larsson 2005; Sundström & Darmark 2005). En negativ aspekt med
att ha olika metoder och arbetssätt under ett projekt är att det försvårar för jämförandet mellan
platser. Det blir dessutom svårare för utomstående att syna och förstå tolkningarna.

5.6 Publik kommunikation
Ett arkeologiskt projekt väcker ofta ett stort intresse hos allmänheten och publik
kommunikation är nu en återkommande aspekt av den uppdragsarkeologiska processen. Mötet
med allmänheten kan påverka frågeställningen (Svanberg & Wahlgren 2007: 67) och
därigenom också kunskapsproduktionen, därför har det också här blivit intressant att
undersöka hur den publika relationen såg ut under E4 projektet.
I linje med riksdagens önskningar om att arkeologin ska fungera som ett verktyg som ska
bidra till en förhistoria som är inkluderande för alla människor i Sverige utfördes också under
E4 projektet ett ambitiöst förmedlingsprogram. Utifrån de arkeologiska institutionernas
tidigare erfarenheter fanns det redan under planeringsfasen en medvetenhet bland de
arkeologiska institutionerna att ett projekt av denna storlek skulle väcka ett stort intresse hos
allmänheten. Därför fanns också en plan och budget för den utåtriktade kommunikationen
med i projektprogrammet under titeln ”informationsprojekt”. Här syns också de höga
förväntningarna som fanns för projektet. Kortfattat var målsättningen att nå ut med
information till alla målgrupper inom allmänheten, alltså både till barn och gemene man, men
även till forskare och andra intressenter som hembygdsföreningar (Projektprogram 2002, 46).
Sett till den verktygslåda som finns tillgänglig för arkeologer när det gäller kommunikation
och förmedling har den aldrig varit större än idag. Internet har gjort det lättare än någonsin att
informera och hålla allmänheten i fas med det arkeologiska arbetet. Även om det inte fanns
samma möjligheter tidigt 2000 hade ändå informatörerna en rad olika verktyg varav alla
utnyttjades väl.
Under planeringsfasen var en strategi för att nå ut med informationen dels att vid varje
utgrävningsplats ha en så kallad ambulerande utställning. Denna utställning skulle ta sin form
genom uppsatta skyltar och illustrationer över dels den nya vägdragningen och dels det
arkeologiska sammanhanget för platsen. Det fanns också en önskan om att ha en museibuss
med ”miniutställningar” närvarande vid de olika utgrävningarna. Dessa miniutställningar
skulle vara anpassade med information, kartor och arkivmaterial för varje undersökningsplats.
Idén var att kunna ge allmänheten en inblick i vad som skedde på platsen samt få ta del av det
arkeologiska materialet (Projektprogram 2002, 46). Upplandsmuseet hade också som mål att
anordna museilektioner för grundskolor och gymnasieskolor. Även här planerades
museibussen figurera så dessa lektioner dels kunde hållas i upplandsmuseets lokaler och dels
ute vid länets skolor. Upplandsmuseet som sedan länge bedrivit en utställningsverksamhet
hade också som mål att sätta ihop en utställning om projektet. Planen var att utställningen
skulle hålla sig i framkant och ständigt uppdateras allt eftersom nya resultat och material kom
fram. Även det då nyöppnade museet Gamla Uppsala historiskt centrum skulle anordna
enklare utställningar rörande E4 projektet och den arkeologiska miljön i landskapet. Som
tidigare nämnts skulle också hembygdsföreningar ges en möjlighet att ta del av information
rörande projektet men de skulle också ges chansen att medverka under de arkeologiska
undersökningarna. Planen var att erbjuda hembygdsföreningar och andra intresserade gruppen
veckolånga fältkurser där de dels kunde lära sig om det arkeologiska arbetet men även om den
lokala förhistorian. Seminarier riktade både till allmänheten och till forskare, specialister och
arkeologstudenter planerades också att hållas i och med utgrävningarna och allt eftersom
projektet fortskred. Kontakter skulle också etableras med tv, radio och andra massmedium.
Slutligen lades också en plan upp för projektets publiceringsverksamhet. Exempel på olika
publikationer som skulle tryckas i och med projektet var dels rapporter, artiklar i olika
tidningar, årsboken Uppland och årsredovisningar mm (Fontell & Jahn 2005).
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I budgetförslaget sökte de arkeologiska institutionerna 1 informationstjänst, 11/2
pedagogtjänst, 1 busschaufför, 1 museibuss med tillkommande driftkostnader samt pengar för
tryckerikostnader. Den beräknade kostnaden landade på 2 350 000 kr av den totala
projektbudgeten som baserad på de olika arkeologiska institutionernas taxa för år 2002
beräknades till 86 193 560 kr (Projektprogram 2002: 3). De minst sagt ambitiösa planerna för
publik kommunikation blev dock i slutändan omöjliga att genomföra då budgetförslaget för
förmedling nekades av länsstyrelsen och en ny budget för informationsprojektet som istället
hamnade på 500 000 kr förhandlades fram. Pengarna som finansierades av Vägverket och
länsstyrelsen med 28:26 rekvisition från Riksantikvarieämbetet räckte nu endast till en
informationstjänst. En 28:26 rekvisition är en kyrkoantikvarisk ersättning som delas ut av
svenska kyrkan (www.esv.se). Alla andra tillkommande kostnader som för produktionen av
årsberättelse eller domänkostnader för webbadresser blev istället ett ansvar för de
arkeologiska institutionerna (Fontell & Jahn 2005: 4). Alla planer om en kringresande
museibuss fick skrotas. Informationstjänsten delades upp på två stycken halvtidsanställningar
och tjänsterna lades under Upplandsmuseet. Upplandsmuseet blev basen för informatörernas
aktiviteter men detta påverkade inte deras organisatoriska tillhörighet eller representation av
de olika projekten och utgrävningarna. Informatörerna var lika delaktiga vid alla arkeologiska
institutioner (Jahn 2016-12-07; Hennius 2016-12-16). Deras arbete var utformat så att de
besökte de olika utgrävningsplatserna och kontoren, ringde och samtalade med arkeologerna
och samlade in information rörande projektets fortgång. Informationen sammanställdes sedan
och presenterades på olika sätt till allmänheten, detta kunde ske på olika sätt, bland annat
genom webbsidan eller genom skyltar och kontakter med tv och radio. Dessutom arbetade de
hårt med att kontakta närliggande skolor och andra intressenter.
Det fanns ett enormt intresse bland allmänheten för utgrävningarna längs nya E4an.
Självklart kunde antalet besökare variera från dag till dag men sammanlagt visades
utgrävningarna för mer än 10 000 personer. Visningarna av utgrävningsplatserna tog sig tre
olika former: Gruppvisningar, allmänna visningar och veckovisningar. Gruppvisningar var,
som namnet antyder arrangerade för intresserade grupper som länsstyrelsen,
riksantikvarieämbetet eller hembygdsföreningar. Dessutom kunde gruppvisningarna
arrangeras för andra arkeologer. Öppet hus dagar faller under allmänna visningar och
arrangerades flertalet gånger under projektet. Dessa dagar hölls på söndagar under
sommarmånaderna och schemalades så att de skulle infalla när en utgrävning kommit en bit
på vägen, detta för att besökarna skulle få se så mycket av lokalens arkeologi som möjligt.
Den sista visningstypen som beskrivs i projektrapporten för informationsinsatserna är
veckovisningar. Veckovisningar var även de riktade till allmänheten men schemalagda till en
dag varje vecka. Detta gjorde det möjligt för allmänheten att följa arbetet och platsens
utveckling. Tyvärr drog dessa visningar betydligt mindre besökare än de andra
visningstyperna, kanske för att de skedde under veckodagarna men också som spekuleras i
rapporten att de skedde för ofta, det blev helt enkelt för lätt att skjuta upp ett besök när de var
så tillgängliga. Alla visningar hölls av de ansvariga arkeologerna. Detta innebar att vissa
visningar riskerade att störa det dagliga arbetet för arkeologerna men samtidigt var
arkeologerna de som var bäst lämpade att guida besökarna runt utgrävningarna. Annonser för
visningarna gick ut på webbplatsen som skapats för projektet samt på informationsskyltar,
turistbyråer samt i UNTs ”På Gång-sida” och kalendarium. Kommunikatörerna lade också
mycket energi på att åka runt och dela ut flygblad med information om de pågående
utgrävningarna i närområdena (Fontell & Jahn 2005). Dessutom anordnades något som de
kom att kalla för en Antikrundan special. Detta var ett tillfälle där allmänheten kunde ta med
sina egna arkeologiska fynd som de kanske hittat i trädgården eller liknande och visa för
arkeologer så att de i sin tur kunde datera fyndet och förklara närmare vad fyndet var för
någonting (Arkeologie4, Jahn 2016-12-07).
Som här ovanför nämnt startades också webbsidan www.arkeologie4.nu i samband med
projektet. En webbyrå togs in för att skapa mallar för hur hemsidan skulle se ut och hjälpa
informatörerna att komma igång med den. Hemsidan var ett bra och smidigt sätt att snabbt
kunna nå ut med information till allmänheten. Det enda problemet verkar vara att utan en
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riktig utbildning i hur man driver en hemsida kan det vara svårt, och i just detta fall tog arbetet
med hemsidan mer tid än vad de inblandade från början hade räknat med (Fontell & Jahn
2005: 8). Även på Riksantikvarieämbetets hemsida lades information ut för aktuella
utgrävningar och kalendarium. Vägverkets hemsida som huvudsakligen hade information om
själva vägbygget hade också information om de pågående utgrävningarna. I anslutning till E4
projektets hemsida skickade kommunikatörerna också ut nyhetsbrev till intresserade. Dessa
nyhetsbrev innehöll all information om kommande visningar som vilket typ av lämning det
rörde sig om, datum, tid samt färdbeskrivningar (Arkeologie4).
Medialt hade informationsprojektet ett enormt genomslag. Undersökningarna har
uppmärksammats av tidningar som Dagens Nyheter, Upsala Nya Tidning, Populär Historia,
Veteranposten och Maskinentrepenören. Under SAUs utgrävning i Kyrsta gjordes ett avsnitt
av P1s Vetenskapsradion Historia, även P4 Uppland gjorde här två reportage. På Kyrsta
(liksom också andra platser) såg också lokalpolitiker chansen att engagerade sig, i Kyrsta togs
första spadtaget den 13 maj 2002 av länsrådet Ulf Henriksson som också sitter med i SAUs
styrelse (Osten-Molander & Wikborg 2006: 9).
Sedan 25 år tillbaka har den sista söndagen i augusti blivit utsedd till arkeologidagen.
Riksantikvarieämbetets hemsida beskriver dagen som en möjlighet för arkeologi och historia
intresserade att få en djupare inblick i det arkeologiska arbetet. Dagen öppnar för arkeologiska
institutioner att bjuda in allmänheten till pågående utgrävningar och låta dem ta del av det
arkeologiska materialet samt prova på arkeologens dagliga arbete (www.raa.se). Arkeologiska
institutioner och lokala museer i Uppsala är inte heller några undantag från denna tradition.
Varje år engagerar sig bland andra Museum Gustavianum och Gamla Uppsala Museum med
att slår upp sina dörrar och arrangera olika tillställningar och speciella föreläsningar. Under
åren som E4 projektet pågick anordnades en rad olika evenemang och visningar. Under
arkeologidagen 2002 och 2003 hölls sju utgrävningar öppna varje år. Dessa tillställningar var
extremt lyckade med över 1000 besökare varje gång. Dagarna fungerade ungefär som öppet
hus dagarna, arkeologerna höll flera gånger om dagen i guidade turer och allmänheten fick
ställa sina frågor och få möjligheten att titta på fynden som kommit fram på platsen.
Upplägget för dagen såg annorlunda ut 2004, fältperioden var över och arkeologerna hade nu
överlämnat lokalerna till vägarbetarna. Därför arrangerades istället ett samarrangemang
mellan de arkeologiska institutionerna och Gamla Uppsala Museum. Besökarna fick här
information om de olika utgrävningarna som gjorts under året och titta på olika fynd. De som
ville fick också testa på olika forntida hantverkskonster och lyssna på föreläsningar (Fontell &
Jahn 2005: 11).
Att döma från det höga antalet besökarna och den mediala publiciteten som växte fram
runt E4 projektet går det inte att förneka att informationsinsatserna blev en succé. Besöken
och visningarna av de arkeologiska utgrävningarna bör ses som någonting positivt. Visst stör
visningarna det dagliga arbetet för arkeologerna men samtidigt gör det också nytta för
samhället och för arkeologin (Svanberg & Wahlgren 2007; SOU 2005:80). Den vanliga
uppfattningen av arkeologi som utövning och yrkesroll är den uppmålad av film och media.
Arkeologen framställs här som en äventyrare, någon vars jobb är att jaga skatter för sin egen
vinning och alltså inte fyller någon nytta för samhället. Allmänhetens besök kan utmana
denna missuppfattning och hjälpa till att sprida en mer rättvisande bild av fältet. Visningar
riktade mot fackfolk fyller också en viktig funktion, framför allt när det kommer till visningar
arrangerade för andra arkeologer. Dessa visningar ger arkeologer från olika ”skolor”
möjligheten att interagera med varandra, byta frågeställningar och informera varandra. Dessa
möten gör att arkeologi förs framåt och utvecklas och är därför viktigt för
kunskapsproduktionen. Den viktigaste uppgiften för informationsprojektet i just detta fall och
under alla arkeologiska projekt är att visa på arkeologins samhällsfunktion. Den vanligaste
bilden av exploateringsarkeologi som vi möter i media är den att arkeologin ”stoppar” eller
”försenar”. När städer skall expanderas med nya vägar eller nya bostadsområden kommer
arkeologin i vägen, arkeologin förhindrar moderniseringen. Denna uppfattning kan bero på att
arkeologin inte gynnar samhället ekonomiskt och det kan då det bli svårt att förstå vad
arkeologi egentligen har för roll för samhället. Genom ett informationsprojekt som det
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utformats för E4 projektet ger man samhället en förklaring till varför det är nödvändigt att
genomföra en arkeologisk utgrävning. Allmänheten som besöker utgrävningar i sitt
närområde ges möjligheten att känna sig en del av historian genom att de får en förståelse för
att de själva bor på samma ställe som folk bott på i tusentals år. Att göra individer medvetna
om forntiden hjälper dem också att se sin egen plats i historian, en medvetenhet som också
kan vara identitetsskapande (Svanberg & Wahlgren 2007).
Det blir uppenbart efter mötet med de olika grävande organisationerna att det råder en
enighet mellan dem gällande informatörernas roll och betydelse. Alla de intervjuade säger sig
vara nöjda med kommunikatörernas inblandning och arbetet de gjorde. Ett problem som
kommunikatörerna uttrycker är det att intressenter ofta inte hörde av sig innan besöken,
istället kontaktade de själva projektledarna eller bara dök upp. Anledningen till detta är svårt
att avgöra men det kan bero på bristande kontaktinformation men mer troligt att folk körde
förbi eller vände sig direkt till källan.
De ansvariga för informationsprojektet menar att en av anledningarna till att
informationsprojektet fungerade så bra som det gjorde var att de själva, redan innan projektet
började hade en relation till arkeologerna. De var själva i grunden arkeologer och där av
gamla studiekamrater eller gamla kollegor till de undersökande arkeologerna. Detta gjorde att
kontakten de hade med arkeologerna kunde vara mer avslappnad än vad annars vart möjlig.
Dessutom ses det faktum att de var två individer tillsatta för samma tjänst som någonting
positivt. Ett projekt av denna storlek hade också vart helt omöjligt att klara av på egen hand.
Det som gjorde informationsprojektet möjligt anses därför vara att de var två personer som
ansvarade för det (Jahn 2016-12-07).
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6. Metod och rapportering

6.1 Metod
Olika arbetsmetoder kan leda till stora skillnader i det slutgiltiga resultatet. Likaså kan också
skiljande vetenskapsteoretiska förhållningssätt leda till konflikter som försvårar samarbetet.
Därför blev det för denna uppsats också viktigt att undersöka vilka metoder som användes
under projektet och om möjliga olikheter kan ha påverkat kunskapsproduktionen. Att ha ett
flertal aktörer som vanligtvis är konkurrenter samarbetande är självklart inte helt friktionsfritt.
Även om de arkeologiska institutionerna till stor del följde samma arkeologiska arbetssätt
fanns det vissa olikheter. Den största skillnaden låg mellan SAU och UVs uppfattningar om
metodik och angreppsätt när det gäller stenåldersboplatsundersökningar. Institutionernas
skiljande åsikter resulterade i en diskussion och debatt som kom att vara med under hela
projektets gång och som än idag är aktuell. Denna del av uppsatsen kommer att behandla
dessa olika undersökningsmetoder. Det kommer här göras en utvärdering och ett försök att se
hur de kan påverkat kunskapsproduktionen.
Det förhållningssätt till arkeologiska undersökningar som användes av SAU på platser
som bland annat Bålmyren och Stormossen grundar sig i de teoretiska riktlinjer som togs fram
och användes vid 1993 års undersökningar av Fågelbacken, en mesolitisk boplats i
Västmanland. Det teoretiska ramverket togs fram av bland andra Jan Apel som under den
tiden arbetade på Arkeologikonsult AB och Professor Kjel Knutsson som vid tillfället var
docent vid Uppsala universitet. Utgångspunkten för metoden är att se grävningen som en
slags dialog mellan lokalen och arkeologen till syftet att skapa frågeställningar utifrån
lokalens potential och alltså inte åt andra hållet. Tanken är alltså att öka förförståelsen för
lokalen innan en övergripande grävningsstrategi bestäms. Metoden ställer sig i stark kritik
mot den mer vanliga ”avbaningsmetoden” eftersom mycket material riskerar att gå förlorat i
de lager som banas av. Istället öppnas provgropar regelbundet utspridda över
undersökningsytan. Provgroparnas antal kan sedan succesivt komma att utvidgas vid behov
och allt eftersom kunskap om platsen byggs upp och frågeställningen förändras. Grävandet
utförs med stor försiktighet och följs hela tiden upp med dokumentation och analyser (Apel et.
al. 1995: 56). Fynden registreras och förs sedan in i ett dataprogram som skapar en
fyndspridning (Sundström & Darmark 2005: 36). Utifrån fynden och spridningskartorna kan
arkeologerna genom allt tätare provgropar komma till en punkt där ytterligare provgropar inte
längre kan förklara den rumsliga distributionen av fynd/anläggningar, varpå
provgropsserierna avslutas. Genom denna försiktiga grävning ges också större möjligheter att
säga någonting om de aktiviteter som skett på platsen. Först efter att provgroparna är grävda,
materialet insamlat och dokumenterat banas platsen av för att kunna ge en bild av de
underliggande fysiska strukturerna på platsen (Apel et al. 1995: 55). Successionen av
provgropar och analys av deras innehåll gör det möjligt för arkeologerna att dra slutsatser om
vad den arkeologiska lokalen hade för karaktär innan den undersöks och på detta sätt kan mer
precisa frågeställningar formas. Beslut kunde också tas rörande vilka områden som var
relevanta att fokusera på för vidare undersökningar samt vilka som kunde bortprioriteras
(Apel et. al. 1995: 57). Som bakgrund för dessa beslut använde sig undersökarna av bland
annat Binfords tidigare forskning kring boplatser i Alaska och etablerade ramar för hur en
mesolitisk boplats är strukturerad. Rapporten från Bålmyren uttrycker också en strävan efter
att nå en nivå av ”allmänskligt beteende” alltså att hitta mönster i människans agerande
(Sundström & Darmark 2005: 203). På detta sätt präglas undersökningarna som SAU
genomförde av den processuella arkeologins syn på rummet som arena för mänskliga
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handlingar. SAU strävade också efter att distansera sig från de inarbetade benämningarna som
används för vissa arkeologiska lämningar. Benämningar som härd och stolphål byttes ut mot
mer neutrala beskrivningar av lämningen som färg och djup, längd, bredd och profil (Edenmo
2014: 13). Dessa ambitioner delas också av andra inom fältet (Andrew et. al. 2000: 526).
Grunden till UVs metod är att undvika traditionella uppfattningar som arkeologiska
kulturbeteckningar och istället behandla varje material som unikt. Undersökarna vill här lyfta
fram människan som individ och alltså inte bunden till någon struktur. De menar att individen
kan tolkas i de små detaljerna och avvikelserna i materialet (Edenmo 2014: 9 - 10). I fält tog
detta sig uttryck genom att arkeologerna genom maskin avbaning öppnade stora
sammanhängande ytor över området. I en av rapporterna (Björck & Larsson 2005) påpekas
denna metod ge en bättre bild av kulturlagrets fyndinnehåll jämfört med systematiskt utlagda
provgropar. Detta för att fynd inte behöver ligga fördelade gruppvis över kulturlagret utan
ligger med större sannolikhet utspridda över hela ytan. Efter avbaningen kan alltså
arkeologerna skapa sig en bild av fyndens spridning och hur anläggningarna förhåller sig till
varandra. De kan här utläsa möjliga konstruktioner utifrån det de bedömer som stolphål eller
som härdar och även se hur fynden förhåller sig till dessa konstruktioner, allt för att få en så
ingående bild av den rumsliga organisationen och karaktären för lokalen. Nästa steg blir att
undersöka och gräva ut intressanta områden och anläggningar. Här kan också provgropar
öppnas i de områden som framstått som fyndlösa (Edenmo 2014: 11). Fokus för UVs
utgrävningar var alltså att skapa sig en helhet av lokalen genom att söka efter konstruktioner
och se deras relation till fynden (Edenmo 2014: 14). Rent kulturhistoriskt anser UV också att
bilden av jordbruket under tidig- och mellanneolitikum i Uppland är kraftigt överdriven
(Stenbäck 2007: 18) och resultatet av en vilja rent forskningshistorisk att knyta området till
södra Skandinavien. De anser istället att människorna då fortfarande levde i bofasta året runt
lokaler vid kusten. De strävar därför efter att ta avstånd från att använda trattbägarkultur som
kulturbegrepp eftersom det medför förutfattade meningar (Björck 2008).
Mellan de två arkeologiska institutionerna finns också en del skillnader gällande
urvalsprocesser. Det har under intervjuerna framkommit att SAU vid slitspårsanalyser gjort
ett slumpvis urval av all sten medan UV valde ut de bitar som de kunde anta vara verktyg
(Guinard & Stenbäck 2016-12-19). Problemet här som jag ser det är att UVs metod endast
fokuserar på formella redskap och på så sätt missar andra fynd som också de används som
verktyg men som inte är slagna eller tillverkade på ett formaliserat sätt. Som också visades
genom SAUs analyser framgår det att stenfragment som anses som mer intetsägande (eller
icke ”diagnostiska”) också har använts som verktyg (Guinard & Stenbäck 2016-12-19).
Inkluderandet av icke formella redskap möjliggör också på ett annat sätt förståelse över hela
tillverkningsprocessen.
Olikheterna i metodik ledde till en kritisk diskussion mellan SAU och UV. SAUs
representanter ställer sig kritisk till det fokus på standardiserade metoder som vanligtvis
förespråkas inom exploateringsarkeologin. De menar att det inte går att lära ut och bruka en
utgrävningsmetod som ska förväntas fungera för alla arkeologiska utgrävningar. Varje plats
måste ses som unik och kräver därför olika utgrävningsmetoder. Men hur kan man då som
arkeolog besluta sig för vilken metod som är bäst lämpad när det material som avgör metoden
ligger dolt under ytan? Det är just detta SAU svarar på med deras försiktiga grävning med
provgropar och ständig tolkning och dokumentation. Det kan då hållas en dialog med lokalen,
en dialog som berättar om vilka frågeställningar som är relevanta samt hur arkeologerna bör
närma sig lokalen.
Kritik har också riktats från UVs håll mot SAUs metod i att den gör det svårare att tyda
exempelvis gravar i det arkeologiska materialet. En titthålsmetod, där undersökaren bara ser
en bråkdel av lämningen gör lätt att det som vid en totalundersökning skulle visa sig som en
grav lätt kan tolkas som en avfallshög eller annan lämning (Björck 2016-12-14). Likaså
menas det också att andra strukturer riskerar att gå förlorade. Denna åsikt menar dock
medlemmar av SAU är en ren missuppfattning av deras arbetssätt. De försvarar sin fältmetod
genom att påpeka att de faktiskt också banar av undersökningsytan men skillnaden ligger i att
detta sker först efter att platsen undersökts med provgropar för att avgöra fornlämningens
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karaktär och omfattning. De intervjuade representanterna från SAU pekar också på att
anledningen till att deras kritiker menar att de missar strukturer kan vara för att de har en
väldigt hård källkritik under sina tolkningar. SAUs arkeologer ska i sina analyser av det
arkeologiska materialet kunna argumentera för alla sina tolkningar. De menar att det inte
räcker att bara tolka (Guinard & Stenbäck 2016-12-19).
Den största skillnaden mellan de två institutionernas metoder ligger dock inte i själva
grävmetoden utan snarare i analysen. I grund och botten är det en vetenskapsteoretisk syn som
skiljer de båda organisationerna åt (Guinard & Stenbäck 2016-12-19). Den ena inriktar sig på
att se en spridning av fynden medan den andra är mer inriktad på en rumslig analys av
lokalen. När det kommer till skiljlinjer i metodik kan det självklart bero på en rad olika
anledningar, det kan ha och göra med olika budgetar, att den ena undersökningsmetoden är
snabbare och därför billigare att genomföra eller att det prioriterats olika. Men skillnader i
budget och tid påverkade inte undersökningarna under E4 projektet utan här var det istället
helt enkelt så att de arkeologiska institutionerna hade olika uppfattningar om vilken metod
som var den bästa. SAUs representanter menar att deras metod är mer teoribaserad, reflexiv
och därför mer vetenskapligt förankrad än den metoden som vanligtvis används inom
exploateringsarkeologin. Representanter från UV menar istället att bakom UVs
stenåldersmetodik kan en professionalism anas, undersökaren försöker här göra och analysera
’allt’ på lokalen (Björck 2016-12-14). UVs vetenskapliga utgångspunkt menar att för att
kunna förstå en fornlämning måste den undersökas till hundra procent (Björck 2011: 13-14).
Som konstaterats kom dessa skiljelinjer i metod att starta en ’het’ debatt som fått utrymme
både i de enskilda rapporterna och i de vetenskapliga publikationerna. Enligt de arkeologiska
aktörerna är debatten fortfarande inte löst utan än idag råder det fortfarande en delad
uppfattning mellan institutionerna när det gäller just undersökningsmetoder av stenålder
(Anund & Hjärthner-Holdar 2016-04-09; Guinard & Stenbäck 2016-12-19). Några av de
intervjuade menar att det som skulle krävas för att få slut på diskussionen är länsstyrelsens
ingripande:
När det är så pass skilda åsikter och länsstyrelsen inte tar tydlig ställning så går det inte att
på något sätt försöka omvända den andra parten utan vi måste acceptera deras sätt och de
måste acceptera vårat (Apel 2017-03-02).

Fördelen med ”Fågelbacken metoden” som SAU tillämpar är enligt mig att den tillåter
arkeologen att skapa sig en bild av stratigrafin och fyndspridningen på platsen innan större
ytor öppnas upp. På detta sätt minimerar metoden också risken att låsa sig vid en tolkning. Att
arbeta på detta sätt med lokalen gör att varje plats behandlas som unik. Det som kan pekas ut
som negativt med SAUs metod är att den förutsätter att statistik och simulationer kan förutse
hur mänskligt skapade lokaler ser ut. Jag ställer mig också kritisk till att använda tidigare
forskning som underlag för hur provrutorna ska placeras. I min mening går den vetenskapliga
uppfattningen att mesolitiska boplatser ser likadana ut emot det objektiva arbetssätt som
organisationen förespråkar. Det positiva med UVs metod är att den inledande avbaningen gör
att det arkeologiska arbetet går fortare. Arkeologerna kan jobba snabbare och kan då
undersöka större ytor. Dock kan detta också ses som en svaghet. Ett snabbare ingrepp gör
enligt mig att det kan bli svårt att anpassa undersökningen efter lokalens faktiska karaktär.
Exempelvis kan något som innan avbaningen tolkats som en boplatslämning visa sig vara en
grav först efter avbaningen och då kanske viktig information redan gått förlorad. Ur denna
aspekt finns det också en risk med avbaningsmetoden att fastna i en förbestämd
frågeställning. Enligt min uppfattning finns det också ett problem i UVs vetenskapliga
utgångspunkt som säger att för att kunna förstå platsen så måste 100 procent av den
undersökas. För det första kan sällan lokalerna undersökas helt, kostnaderna för en
totalundersökning är helt enkelt för höga; för det andra går det aldrig att avgöra när en
undersökning har totalundersökts. Frågeställningar kan alltid utvecklas och omformas till att
undersökningen aldrig tar slut. Roger Edenmo som 2014 utvärderade de båda metoderna å
länsstyrelsens vägnar summerar skillnaden ganska bra: ”den ena vill berätta för lite, medan
den andra vill berätta för mycket” (Edenmo 2014, 15). Inom en organisation finns det en risk
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att arbetsmetodermetoder utvecklas till att blir mer eller mindre rutinmässiga. Ur denna aspekt
bör också en kritisk diskussion som den som växte fram under E4 projektet ses som positiv
eftersom det bidrar till att den egna metoden granskas och utvärderas.

6.2 Referensgrupper
Vanligt vid arkeologiska projekt är att ha en referensgrupp inkopplad vid formulering av
frågeställning och under analysen. Därför har också en referensgrupp direkt påverkan på
kunskapsproduktionen under ett arkeologiskt projekt. Av denna anledning blev det också
intressant att undersöka hur de grävande organisationerna förhöll sig till referensgrupper och
specialister under E4 projektet.
I projektplanen för E4 projektet förde projektgruppen ett resonemang där de menade att
de inte ville jobba mot en referensgrupp. Istället föreslogs det i projektplanen att det
vetenskapliga utbytet och diskussionen skulle ske genom olika seminarier med inbjudna
forskare. Baserat på tidigare erfarenheter av referensgrupper i stora arkeologiska projekt
uttryckets tveksamhet över en referensgrupps nytta. De grävande institutionerna menade att
referensgruppen i slutändan riskerar att bli för generell och vare sig tillfredsställer projektets
behov i form av granskning eller ger uppslag till vetenskapliga tolkningar. Under de
seminarier som istället föreslogs skulle olika intressanta och kontroversiella frågeställningarna
som uppkom under det arkeologiska arbetet lyftas fram. För att bidra till en givande
diskussion så skulle också experter i ämnet eller frågeställningen bjudas in till respektive
seminarium. Dessa experter skulle utses under fältsäsongen allt eftersom frågeställningarna
formulerades. Planen var också att dessa seminarier kunde samordnas med institutionen för
arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet (Projektprogram 2002: 4). Planen var
alltså att dessa seminarier skulle engagera och informera alla de grävande organisationerna.
Denna nya typ av organisation och granskning godkändes av styrelsen. Projektet
resulterade i ett antal mindre seminarier. De grävande organisationerna arrangerade också i
slutet av projektet en större seminariedag i Uppsala med föreläsningar och diskussioner. Detta
seminarium hölls dock i sluttampen av projektet, precis innan arbetet med de stora, slutgiltiga
publikationerna skulle påbörjas (Syse 2016-03-30; Guinard & Stenbäck 2016-03-02; Hennius
2016-12-16). I vissa anseenden kan detta verka som sent men som vi kommer att se var
huvudsyftet för detta seminarium att lägga upp en strategi för de vetenskapliga
publikationerna. En del av de inblandade arkeologerna som jag intervjuat menar att det var
svårt att samla de relevanta forskarna till dessa seminarier, detta för att forskarvärlden ogärna
diskuterar ett ofärdigt resultat. Dessutom menar några arkeologer att det är svårt att uttrycka
sig och ha en åsikt rörande en lokal om man själv inte har varit inblandad i utgrävningen eller
i formuleringen av frågeställningar (Anund & Hjärthner-Holdar 2016-04-09). För de grävande
organisationerna anordnades det dock regelbundet tillfällen för vetenskapliga utbyten. En till
två gånger i månaden samlades projektledarna för att prata och diskutera kring de pågående
projekten. I samband med dessa möten gjordes det också besök på de olika
utgrävningsplatserna (Guinard & Stenbäck 2016-12-19; Syse 2016-03-30).
I övrigt närmade sig de olika grävande institutionerna referensgrupper på olika sätt. Vissa
organisationer vände sig till referensgrupper i relativt liten mån. I dessa fall handlade det mer
om att bjuda in specialister till undersökningsplatserna än att de var med och influerade
frågeställningarna (Hennius 2017-12-16; Syse 2016-03-30). Andra organisationer använde sig
av referenspersoner i förstadiet till projektet i hopp om att de skulle ha möjlighet att påverka
arbetet (Guinard & Stenbäck 2016-12-19). Andra minns hur referensgrupper användes först
under produktionen av de vetenskapliga publikationerna. Manusen till publikationerna
skickades ut från författarna till redaktörerna som läste igenom texterna men som också sände
dem vidare till referensgrupperna. Referensgrupperna läste sedan igenom manusen och
kommenterade, kom med sina åsikter och idéer och skickade sedan tillbaka dem. Eftersom
referensgruppen bestod av personer med olika specialiseringar och expertområden blev det
självklart att vissa delar av referensgruppen var engagerad i vissa delar av publikationerna
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medan andra var inblandade i andra delar (Anund & Hjärthner-Holdar 2016-04-09).
Till E4 projektet kopplades det alltså i viss mån in referensgrupper eller referenspersoner
men dessa gruppers influens sträckte sig aldrig över hela projektet. Istället var det de
individuella projektledarna som kopplade in olika referensgrupper till sina projekt (Apel
2017-03-02, Syse 2016-03-30). Detsamma kan också sägas om specialister, det fanns från
planeringsfasen inte några bundna till hela projektet som de grävande organisationerna
gemensamt kunde vända sig till. Under projektets gång kom dock vissa gemensamt nyttjade
specialister att växa fram, men detta var alltså inte planerat. Exempelvis konsulterades Sven
Isaksson både av UV och SAU för keramik analyser. Och likaså utförde Kjel Knutsson och
Helena Knutsson slitspårsanalyser åt de olika organisationerna (Guinard & Stenbäck 2016-1219).
Det är svårt att avgöra varför vissa grävande organisationer kopplade in referensgrupper
trots att det i projektprogrammet uttrycktes en ovilja till att använda dessa. Kanske är det ett
uttryck för att det var för svårt att engagera forskarvärlden i ett ännu ofärdigt projekt eller
kanske, och detta anser jag mest troligt, är det den arkeologiska miljön som orsakade det.
Arkeologin är en relativt liten och framför allt en forskardriven värld. Den består av
människor som inte bara gör sitt jobb, gräver upp och sorterar i påsar, utan de är engagerade
och intresserade av vad de gör. Därför är de också noggranna med att diskutera och hålla sig i
takt med den senaste forskningen. Kanske är det helt enkelt så att det inte går att hålla
forskarvärlden utanför utan den blandas in antingen genom att man själv som arkeolog söker
hjälp från kollegor eller att kollegorna själva lägger sig i. Vissa grävande organisationer har
också en större koppling till den vetenskapliga världen. SAU är grundat av tidigare anställda
från arkeologiska institutionen vid Uppsala universitet och många av de som vart anställda på
SAU har också disputerat på universitetet. Därför har SAU också en högre tillgång till god
vetenskap än andra organisationer (SAU 2011). Detta märks också i SAUs nära samarbete
och nyttjande av institutionens samlade kompetens under E4 projektet (Guinard & Stenbäck
2016-12-19). Om man jämför E4 projektet med OKB projektet fanns det, under det
sistnämnda, specialister inkopplade genom hela projektet och det verkar ha uppskattats av de
grävande organisationerna (Syse 2016-03-30). Ett liknande sätt att arbeta hade säkert också
gynnat E4 projektet. Under intervjun med Maja Hagerman uttryckte även hon kritik mot att
det inte fanns en gemensam referensgrupp till projektet. Hagerman menade att det hade
gynnat projektet att exempelvis ha Uppsala Universitet inkopplat. Universitet skulle då kunna
bjuda in till symposium där aktuella vetenskapliga frågeställningar skulle kunna diskuteras
(Hagerman 2016-04-10).

6.3 Rapporter
Som tidigare poängterats är det arkeologiska arbetet en process som går ut på att dokumentera
kulturhistoriska lämningar samtidigt som de tas bort. Det som slutligen blir kvar efter ett
arkeologiskt projekt är alltså rapporten (Lönn 2006: 28). När forskare eller allmänna
intressenter vill hämta information om lämningen kan de vända sig till rapporten. Därför blev
det också viktigt att undersöka de grävande organisationernas arkeologiska rapporter, vilka
planer det fanns för dem under projektets planeringsfas och hur den slutliga produkten ser ut.
I den gemensamma projektplanen togs beslutet om att alla arkeologiska institutioner
skulle följa samma mall när det gällde rapporterna. För varje undersökt lokal skulle en rapport
genomföras. Rapporterna skulle innehålla dokumentation om vilken metod som användes,
vilka prioriteringar som gjordes, hur frågeställningarna och arbetet förändrades i förhållande
till undersökningsplanerna. Slutligen skulle också rapporten innehålla en sammanfattning av
resultaten och hur de kunde utvecklas i senare forskning. Rapporterna skulle ha samma format
och bestå av samma kapitel: Inledning, Antikvariska bakgrund, Fornlämningsmiljö, Mål,
Metod, Prioriteringar, Resultat, Materialets potential, Vidare bearbetning, Administrativa
uppgifter och slutligen Referenser. Alla rapporter skulle också ha samma typsnitt och grafiska
profil. På framsidan av rapporten skulle också, förutom den utgivande institutionens också
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den gemensamma logotypen finnas med. I projektplanen bestämdes också en tidsplan för
rapporterna, de skulle inte ges ut senare än ett år efter det att fältarbetet för respektive lokal
avslutats. I projektplanen fastställs att rapporterna ska innehålla endast en grundtolkning och
att nya frågeställningar och djupare tolkningar skulle göras i de vetenskapliga
publikationerna. Projektplanen fastställde också att rapporterna skulle tryckas upp och ges ut i
pappersformat samt publiceras på internet (Projektprogram 2002: 48).
Under perioden 2000 – 2009 införde UV ett nytt rapporteringssystem som kallades daffar.
En daff (dokumentation av fältarbetsfasen) var en så kallad steg 1-rapport
(www.arkeologerna.com) där större fokus lades på fältarbetet istället för vetenskapliga
diskussioner. Anledningen till detta var antagligen för att UV under denna tid var den största
arkeologiska aktören och därför också de som genomförde de flesta undersökningarna.
Förmodligen hade UV under denna tid en stor rapportbörda och det är enligt mig troligt att de
med Daffar ville effektivisera processen. Även under E4 projektet producerade UV ett antal
daffar, detta trots den gemensamma projektplanen. En daff (se exempelvis Eriksson & Östling
2004) är som namnet avslöjar inriktad på fältarbetet och då framför allt metoden. Men den
beskriver också hur själva fältarbetet fortgick, vilka arkeologer som arbetade i vilka schakt
och hur väderförhållandena såg ut. Daffen tar upp frågeställningar och fornlämningsbilden
men saknar en vetenskaplig diskussion. De tar upp möjliga frågeställningar och sätt som
senare forskning kan närma sig materialet. Daffarna tar alltså inte upp en tolkningsdiskussion
eller analyser utan lägger istället fram frågor nästa steg i detta rapportformat, steg 2. Steg 2
består här i en publikation eller utställning (www.Arkeologerna.com). Efter en genomläsning
av daffarna kan konstateras att formatet gör att de känns svåra att ta till sig. Bristen av
tolkningar gör att texten blir kortfattad och akademisk och liknar nästan ett staplande av fakta.
Denna uppfattning förstärks också av att många avsnitt är skrivna i punktform. Detta gör att
det finns stora skillnader mellan vissa av UVs rapporter och de andra institutionernas.
I övrigt följer de grävande organisationerna den modell som idag används för rapporter.
Rapporterna innehåller precis som daffarna en redogörelse för frågeställningar, metod,
fornlämningsbild och material. Men de innehåller också en grundläggande analys av
materialet. Författarna diskuterar det arkeologiska materialet utifrån tidigare undersökningar
och annan forskning, detta gör att materialet och platsen sätts in i en kontext och bidrar till att
utveckla kunskapen om förhistorian.
Redan under formuleringen av projektplanen togs beslutet att rapporterna skulle fungera
som en grund till de vetenskapliga publikationerna, dvs. de skulle innehålla basfakta och
dokumentation av lokalerna samt det arkeologiska arbetet. Varje rapport skulle innehålla en
grundtolkning men djupdykande analyser skulle som förklarats ovan sparas till
publikationerna. Efter att granskat de olika institutionernas rapporter från E4 projektet kan det
konstateras att de planer som formulerades under planeringsfasen inte följdes.
Projektprogrammet förklarar att rapporterna ska innehålla en grundtolkning och detta finns
tyvärr inte med i daffarna. De intervjuade från UV har själva uppmärksammat att vissa brister
kan finnas i daffarna. Framförallt när det kommer till just Ryssgärdet daffen som de själva ser
som en rapport som lidit av en för stram tidspress (Anund & Hjärtner-Holdar 2016-04-09).
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7. Vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer

Förutom de individuella rapporterna är vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer
de huvudsakliga källorna till information rörande arkeologiska projekt och dess resultat. I en
vetenskaplig publikation framställs oftast resultaten på ett sådant sätt att det bättre lämpar sig
till en vetenskaplig publik medan de populärvetenskapliga är skrivna till den breda
allmänheten. Genom de vetenskapliga publikationerna kunde E4 projektet kliva in i det
vetenskapliga forumet medan det genom de populärvetenskapliga kunde ge någonting tillbaka
till allmänheten. Av denna anledning, publikationernas möjliga bidrag till allmänheten och
forskning har det också här blivit intressant att undersöka hur de författades och hur de
mottagits.

7.1 E4 Publikationerna
Som diskuterats i kapitel 5 lade redan under planeringsfasen Vägverket fram en önskan om att
projektet skulle resultera i mer än bara rapporter. De arkeologiska institutionerna formulerade
sedan planerna för de vetenskapliga publikationerna i sitt projektprogram. Här uttrycks
önskan om att inte senare än tre år efter grävningarna avslutats publicera en bokserie med väl
utvalda artiklar som lyfter fram ”nya och betydande resultat” (Projektprogram 2002: 49).
Länsstyrelsen höll en del av budgeten till vardera undersökningen som sedan kunde finansiera
de vetenskapliga publikationerna (Syse 2016-03-30). Det hela resulterade i sex tematiska
böcker med samlade artiklar från alla tre arkeologiska institutioner. Till varje volym utsågs en
eller flera redaktörer som sedan började samla in utkast från de inblandade arkeologerna.
Några av de inblandade minns tillbaka hur de uppmuntrades att skicka in så många utkast som
de kunde (Guinard & Stenbäck 2016-12-19), allt för att volymerna skulle bli så omfattande
som möjligt.
2005 anordnades ett stort seminarium i Uppsala där de grävande institutionerna skulle
diskutera fram riktlinjer och teman för de vetenskapliga publikationerna (Hennius 2016-1216; Syse 2016-03-30). I ett brev från E4 rådet till Vägverket 2006 uppges hur teman för de
olika volymerna fastställts: (1) Stenålder, (2) Gravar, (3) Hus, (4) Regionala. Dock stämmer
inte detta helt överens med det faktiska resultatet, volymer 1-3 är i stort sett desamma (även
om vol. 2 kom att breddas till att handla om ritual) och även att fjärde skulle kunna tänkas
hålla samma tema som planerat då denna kom att behandla Upplands land och samhälle i ett
långtidsperspektiv. Men utöver detta tillkom också två andra volymer – två monografier över
platserna (5) Ryssgärdet och (6) Högmossen. Tillkomsten av de två monografierna motiveras
av redaktörerna av att lokaler som de behandlar hade en större potential än vad de inblandade
i projektets planeringsfas kunnat ana och krävde därför en mer ingående bearbetning (Anund
& Hjärthner-Holdar 2016-04-09, Syse 2016-03-30). Beslutet för de två monografierna kom
slutligen från Länsstyrelsen (Hennius 2016-12-16, Hjärtner-Holdar 2008). I Ryssgärdets fall
inarbetades också rapporten i den vetenskapliga publikationen.
De vetenskapliga publikationerna är minst sagt en enorm samanställning av resultat och
kunskap vilket också gör dem ovärderliga till vidare forskning men även i utbildningssyfte
(Apel 2017-03-02; Guinard & Stenbäck 2016-12-19; Syse 2016-03-30). Men de har också
sina brister. Alla grävande institutioner menar att publikationerna överlag håller en hög
vetenskaplig kvalitet men att det kunde gjorts ett hårdare urval av artiklarna (Anund &
Hjärtner-Holdar 2016-04-09; Apel 2017-03-02; Guinard & Stenbäck 2016-12-19; Hennius
2016-12-19). Vissa organisationer menar att kvalitativa skillnaderna beror just på att det inte
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fanns någon gräns för antalet artikelmanus som författarna kunde skicka in. Detta gjorde det
också svårt för redaktörerna att färdigställa publikationerna (Anund & Hjärtner-Holdar 201604-09; Guinard & Stenbäck 2016-12-19). Bristen på urval har också bidragit till att
publikationerna är väldigt långa vilket gör dem svårare att ta till sig. En del institutioner har
också uttryckt ett missnöje med att det saknas en tydlig tematisk struktur i publikationerna
(Guinard & Stenbäck 2016-12-19; Hennius 2016-12-16). En alternativ struktur skulle vara att
antingen ha en kronologisk eller geografisk struktur genom hela boksviten. En tematisk
uppdelning skulle också göra det lättare att söka information och artiklar i publikationen och
därför också göra publikationerna tillgängligare för senare forskning. Ett annat strukturellt
problem som också försvårar senare forskning är att referenserna till samtliga artiklar ligger
längst bak i vardera volymen. Placeringen av referenslistan är ett mindre problem, men det
gör att om någon vill kopiera eller leta upp en referens står den referensen tillsammans med
alla andra referenser (Hennius 2016-12-16). Något som pekats ut av de flesta grävande
institutionerna som avvikande i de vetenskapliga publikationerna och som jag ser som ett
problem är de två monografierna. Det är framförallt bok 5 och 6 som gör att boksvitens
struktur blir otydlig. Alla andra böcker blandar artiklar från olika undersökningsplatser och
samlar dem under ett tema. Boken om Högmossen och den om Ryssgärdet är istället, precis
som de intervjuade poängterat, två monografier och behandlar bara de två platserna. Boken
om Ryssgärdet är rent strukturellt och innehållsmässigt en arkeologisk rapport i den
”traditionella” bemärkelsen, om än kanske lite mer utvecklad. Denna åsikt delas också av
några grävande institutionerna (Anund & Hjärtner-Holdar 2016-04-09). I min mening gör
också de två monografierna att de platserna framstår som viktigare rent kulturhistoriskt än de
andra undersökningsplatserna. Materialet i monografierna är bra men de hade i min mening
gjort större nytta för tolkning och vidare tolkning om de presenterats tillsammans med de
andra rapporterna. Författarna hade då kunnat plockat ut de mer arbetade artiklarna till de
andra vetenskapliga publikationerna. Samtidigt finns det också en positiv aspekt med
monografierna i att de gav författarna tiden och möjligheten att genomarbeta materialet
ytterligare. Men då väcks också en del frågor om rättvisa när det kommer till arbetsinsatser
mellan de olika grävande institutionerna. Detta har också några av de grävande institutionerna
funderat på (Apel 2017-03-02; Hennius 2016-12-16).
En intressant vision som några av de grävande organisationerna hade var önskan om ett
”review” system för de vetenskapliga artiklarna (Apel 2017-03-02; Guinard & Stenbäck
2016-12-19). Ett review system hade dels gjort boksviten kortare, mer koncentrerad, men
också mer vetenskapligt relevant. Genom att låta artiklarna gå igenom en ”peer-review” skulle
artiklarna få mer vetenskaplig tyngd men det skulle också ta mycket längre tid. Ett ”review”
system kräver mer tid och arbete än det systemet som använder i och med E4 projektet.
Artiklarna måste gå igenom en granskningsprocess där de synas av andra forskare och det tar
tid. Här måste exploatören och länsstyrelsen överväga om en längre produktionstid är värt det
mer genomarbetade resultatet. Ett review system skulle också hjälpa till att kvalitetssäkra
riksantikvarieämbetets krav på att uppdragsarkeologin ska hålla en hög vetenskaplig nivå
(KRFS 2015:1). Detta är också något som de grävande institutionerna har tagit till sig till
senare projekt. Exempelvis finns det till artiklarna från OKB projektet externa granskare
inblandade redan i ett tidigt skede ( Guinard & Stenbäck 2016-12-19).

7.2. Populärvetenskapliga publikationer och förmedling
Inom den arkeologiska världen råder det en diskussion om populärvetenskapliga
publikationer. På konferensen om arkeologisk förmedling på Historiska museet i Stockholm i
oktober 2016 argumenterade föreläsarna för fördelarna med att göra en populärvetenskaplig
publikation i samband med ett arkeologiskt projekt, men ställde också kritiska frågor kring:
hur det ska genomföras? Varför? Det framgår snabbt att de arkeologiska institutionerna är
överens om värdet av populärvetenskapliga publikationer. Kort sammanfattat är en
populärvetenskaplig publikation bra därför att det ger någonting tillbaka till allmänheten som
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är den egentliga uppdragsgivaren för arkeologi. Som diskuterats i tidigare kapitel kan en
arkeologisk utgrävning ses som en kontrollerad förstörelse. Utgrävningen tar fram och
avslöjar aktivitet och händelser som inträffat för tusentals år sen men när utgrävningen väl är
klar finns det oftast inga spår efter varken arkeologernas arbete eller arkeologin på platsen
(Andrews et al. 2000: 527). Rapporterna som sedan publiceras från de undersökande
institutionerna är ofta invecklade, med fackligt språk och tabeller, mer skrivna för andra
arkeologer och länsstyrelsen än för allmänheten. De populärvetenskapliga publikationerna blir
lättillgängligare att ta till sig för icke specialister, alla med lite intresse kan lyfta upp dem och
läsa och förstå. Samtidigt är det också viktigt att det populärvetenskapliga framställs på rätt
sätt. Det som publiceras i en populärvetenskaplig publikation är trots allt en tolkning,
författaren måste därför lägga fram materialet så det ger läsaren en chans att skapa sin egen
bild av förhistorian. Diskussionen kring populärvetenskapliga publikationer har därför också
hamnat i vem det egentligen är som ska skriva den.
E4 projektet resulterade huvudsakligen i två populärvetenskapliga publikationer: den ena
var årsboken Uppland och den andra Försvunnen värld av Maja Hagerman. Planerna för
årsboken Uppland fanns med redan i projektprogrammet från 2002 (Projektprogram 2002:
46). Årsboken Uppland har gets ut sedan 40 talet och innehåller varje år olika artiklar som rör
upplands förhistoria. Årsboken publiceras av Upplands fornminnesförening och
hembygdsförbund och redaktionen av boken står Upplandsmuseet för. Årsboken som gavs ut
2005 har ett tydligt tema, på hyllan i biblioteket sticker den ut från de andra årsböckerna då
bokryggen är den enda som bär den stora Arkeologi E4 loggan. Bent Syse, biträdande
museichef och chef för upplandsmuseets arkeologiska avdelning har själv skrivit
introduktionen till boken där han kortfattat berättar om det enorma projektet och presenterar
läsaren för temat för boken (Syse 2005: 7). Med undantag från några artiklar skrivna av
paleogeologer och paleoekologer är i stort sätt alla artiklar i boken skriven av arkeologer från
olika grävande institutioner. Författarna hade själva medverkat vid flera utgrävningar längst
E4an och artiklarna var i huvudsak baserade på de arkeologiska fyndplatserna.
Den andra populärvetenskapliga publikationen som E4 projektet resulterade i var alltså
boken försvunnen värld av Maja Hagerman. Maja Hagerman är själv inte arkeolog utan är i
grunden en vetenskapsjournalist som började sin karriär inom radio och tv. Planerna för
hennes bok fanns inte med i planeringen till projektet utan tillkom i ett senare skede på
initiativ av Margareta Hasselmo. Boken finansierades av de pengar som länsstyrelsen lagt
undan för att bekosta de vetenskapliga publikationerna (se föregående kapitel). De
vetenskapliga publikationerna var ännu ej färdigställda då den populärvetenskapliga boken
skrevs. Maja Hagerman skrev alltså försvunnen värld baserad på kontakter mellan henne själv
och de vetenskapliga publikationernas redaktörer och författare. Det kan vara känsligt för
författare att skicka ut ofärdiga artiklar och därför gjordes inte det, i alla fall inte ifrån
redaktörernas sida, istället växlades information över telefon och mail. Redaktörerna och
författarna fick alltså själva bistå Hagerman med information och svara på hennes frågor
(Anund & Hjärthner-Holdar 2016-04-09; Hagerman 2016-04-10). Boken skulle utkommit
samtidigt som projektet var färdigt och samtidigt som de vetenskapliga publikationerna 2007
men kom tillslut att försenas till 2011. Anledningen till förseningen blev att bokprojektet blev
större än vad de från början hade tänkt (Hagerman 2016-04-10). Hagermans projekt var från
början att skriva en populärvetenskaplig bok om järnåldern och vikingatiden men hon ändrade
dessa planer allt efter hon fick ta del av den information som arkeologerna fått fram genom
grävningarna. Resultatet blev istället en studie av hela upplands förhistoria från de att de
första människorna kom till området fram till historisk tid. Något som verkligen kom att
intressera Hagerman själv och därför också bli ett stort fokus för boken var
strandlinjeförskjutningen och hur den påverkade människan i området (Hagerman 2011: 11).
Maja Hagermans bok med den fulla titeln Försvunnen värld: om den största arkeologiska
utgrävningen i Sverige någonsin sålde bra och blev rosad av kritikerna (www.nordstedt.se).
Enligt min mening finns det en viss mystik i boken, titeln till boken fångar läsaren, genom att
locka till att undersöka vad det är som döljer sig i förhistorian, att vilja utforska världen som
vi har glömt bort. Omslaget till boken erbjuder likaså en lockande mystik, det är en mörk,
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dunkel bild, som tagen under vatten med fem pärlor som glimrar av ljus. Slutligen menar jag
att slutklämmen i undertiteln också hjälper till att sälja in boken till de läsare som annars inte
fångats av det förhistoriska temat. Som undertiteln anger var E4 projektet den största
arkeologiska utgrävningen någonsin och det hjälper boken och det får folk intresserade av att
läsa den, många fler än om undertiteln varit exempelvis om arkeologiska utgrävningar längst
nya E4an. Som sagt, boken sålde bra och Hagerman kastades ut på en bokturné och fick hålla
olika föreläsningar om boken och resultatet.
Enligt mig hjälper inte bara en populärvetenskaplig bok den icke insatta allmänheten att
förstå det som i rapporten kan uppfattas som svårtolkat utan den hjälper också författaren. Jag
vill säga att det finns en risk när den vetenskapliga analysen skrivs att den blir för kortfattad.
Arkeologerna kan använda ord och benämningar som för dem är helt självklara men som
också gör att lämningarna som de appliceras på förlorar sin särprägel. Det som i rapporten
bara beskrivs som ett stolphål si och så stort måste i populärvetenskapliga texter utvecklas till
stolpens funktion och vidare till husets funktion. På detta sätt tvingar texterna författaren att
på djupet analysera och försöka måla upp en bild av hur forntiden ser ut vilket också kan
hjälpa författaren själv att se på stolphålet eller härden som mer än en mörk avvikelse i jorden.
Frågan är då vem som är bäst lämpad att skriva en populärvetenskaplig text, är det arkeologen
eller den populärvetenskapliga journalisten?
Många anser säkert att det är arkeologen som bör berätta om forntiden då det är
arkeologen som är mest insatt, men att vara mest insatt behöver inte betyda att man är bäst
lämpad att förmedla en historia. Fördelen med att en arkeolog skriver texten är att han/hon
förmodligen har en bättre inblick i ämnet och därför också lättare att sätta sig in i ämnet för
texten. Det kan antas att en del tid under arbetet med Försvunnen värld gick åt till dialoger
mellan Hagerman och författarna eller redaktörerna, dialoger där arkeologerna var tvungna att
förklara olika arkeologiska uttryck och svara på hennes frågor. Hade författaren varit arkeolog
hade de undvikit detta men då finns istället risken att arkeologen blir för facklig och att texten
till slut inte blir lika lättillgänglig som från början önskats. En etablerad populärvetenskaplig
författare som Maja Hagerman hjälper också till att sprida boken; läsare av hennes tidigare
böcker kan ha sett Försvunnen värld och köpt den på grund av att de kände till hennes namn.
Att ha arkeologer som skriver populärvetenskapligt öppnar också dörrar för helt nya
möjligheter för den arkeologiska yrkesbanan. Under OKB projektet anställdes exempelvis
(och som diskuterats ovan) Kristina Ekero Eriksson från Tidsresan som informatör. Kristina
kommer från en arkeologisk bakgrund vilket förmodligen förenklar hennes arbete då hon fick
ansvaret att skriva den populärvetenskapliga publikationen från OKB projektet som snart
kommer att släppas.
De intervjuade aktörerna menar att Maja Hagermans bok blev lyckad, den kompletterar
de vetenskapliga publikationerna (se samtliga intervjuer) och menar också att boken fick ett
gott mottagande av kritiker och allmänheten. Med boken vann hon också årets bok om svensk
historia, Disapriset och Hildebrandspriset. 2012 utseddes hon också till hedersdoktor vid den
Historisk- filosofiska fakulteten i Uppsala. Att den tog längre tid än planerat behöver inte vara
något negativt heller, visst att det kunde vart bra att visa upp samtliga resultat från projektet
samtidigt men i slutändan krävdes en försening för att få det bästa resultatet. Hade planerna
för Maja Hagermans bok funnits med redan i den ursprungliga projektplanen hade
förseningarna kunna undvikits. Vissa av de intervjuade pekar dock ut att Hagermans bok
lägger mer vikt på järnåldern än på stenålder (Apel 2017-03-02) vilket också är tydligt när
man läser den.

7.3 Utställning
E4 projektet ledde inte bara till publikationer utan resultaten finns också utställda för alla att
ta del av på Upplandsmuseet. Precis som publikationerna är utställningen tillgänglig för
allmänheten och för många är det nog den enda kontakten de kommer ha med E4 projektet.
Därför ska en analys och en utvärdering av utställningen göras i denna uppsats.
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Från de fynden som kom fram i och med de olika institutionernas arkeologiska
utgrävningar plockades ett flertal ut för att ingå i Upplandsmuseets basutställning Tiden i
rummet. Utställningen öppnade 2010 och tog sammanlagt tre år att sättas ihop – två år för
diskussioner och skriva ihop utställningsmanus och ett år för att sedan producera utställningen
(Syse 2016-03-30). Redan när projektet låg i startgroparna uttryckte de arkeologiska
institutionerna en önskan om att fynden från samtliga utgrävningar under Arkeologi E4
Uppland skulle omhändertas av Upplandsmuseet och förvaras i museets nya magasin i
Morgongåva nordväst om Uppsala (Projektplan 2002: 50) vilket de idag också gör (Syse
2016-03-30). Materialet som utgör utställningen är representativt för alla förhistoriska
perioder och hjälper därför till att måla upp en övergripande bild av hela Upplands förhistoria.
Utställningen är placerad i ett rum på museets andra våning. Målet för utställning som
uttrycks av museets hemsida är att presentera besökaren för tre olika teman: det första om
förhistorians familjeliv och individernas dagliga liv, det andra om samhället och den sista om
Sveriges plats i världen och hur händelser långt bort kunde påverka oss
(www.upplandsmuseet.se). Genom en smal gång kommer besökaren in i rummet. Det är ett
litet rum och jämfört med den stora, öppna rummet med stora fönster som besökaren precis
kom ifrån så känner hon sig nu avskärmad från verkligheten. Ljuset är dämpat och väggarna
isolerar bort allt ljud utifrån. Den ena väggen är tom förutom en upplyst målad linje med olika
årtal. Det är en tidslinje som pekar ut olika årtal som är ”viktiga” för människan. Pyramiderna
i Giza, jordbrukets uppkomst i mellanöstern och Jesu födelse är bara några av de årtal som
valts ut till tidslinjen. Men inräknat här är också olika årtal som är viktiga för Sverige och
Uppland. Det görs alltså ett försök från museet att placera in Sverige i ett större sammanhang.
Mitt i rummet står fem stycken väggar, dessa fem väggar delar upp rummet och förhistorian i
olika perioder: 3500, 2300, 1000 f.Kr. samt 200 och 1000 e.Kr. Infällt i väggarna finns också
montrar med arkeologiska fynd som representerar de olika perioderna och skyltar som
förklarar vad de är för något. Det är verktyg, yxor, kammar, skålar, smycken osv. Det finns
också minst sagt verklighetstrogna återskapningar av den mat som de förhistoriska
människorna kan ha ätit, det är fisk, bröd och kött i vax eller plast som glänser som om de
vore riktiga. På väggarna finns också modeller av boplatserna som dåtidens människor levde
på. De är uppbyggda miniatyrer i glaskulor, som ögonblick frusna bakom glas. Den andra
väggen, parallell till den med tidslinjen är en förlängning av de fem väggarna i mitten av
rummet. men här finns också tolkningar av förhistoriska, rituella eller religiösa uttryck. Dessa
är färgglatt målade och påminner om bilder som vanligtvis hittas i barnböcker. Utgången av
rummet är som en sluss, den är utformad som ett ”S” vilket gör att du inte kan se rummet som
du går ut till innan du helt lämnat utställningsrummet. Detta förstärker än en gång den känslan
som museet verkar vilja ge besökaren, en känsla av mystik och att besökaren befinner dig
utanför sin verklighet.
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8. Diskussion

Utifrån intervjuerna kan det med stor säkerhet sägas att kunskapen som producerades under
E4 projektet mer eller mindre har påverkats i alla delar av den arkeologiska processen. Många
av de grävande organisationerna som jag intervjuat pekar själva ut hur och var i processen
denna påverkan skett men mycket finns också att tyda i publikationerna. Efterforskningen till
denna uppsats har också visat upp en mångfacetterad bild av arkeologen. Denna mångsidighet
anser jag vara en viktig del i förståelsen för hur kunskap produceras samt påverkas under
projektet. Diskussionen för denna uppsats är därför uppbyggd av två delar. Den första delen
behandlar arkeologens olika roller och hur de kan ha påverkat kunskapsproduktionen medan
den andra delen försöker svara mer generellt till uppsatsens frågeställning. Det har också
under intervjuerna blivit oundvikligt att prata om hur samarbetsprojekt och den
uppdragsarkeologiska processen överlag skulle kunna förbättras. Detta anser jag också vara
viktigt att behandla här och därför tas även detta med i diskussionens andra del.

8.2 Olika roller
Hos de grävande institutionerna finns som på många andra arbetsplatser en tydlig hierarkisk
ordning bland de anställda. Dock kan denna ordning se annorlunda ut från plats till plats
exempelvis hos upplandsmuseet där det finns en chef över den arkeologiska avdelningen men
också en länsmuseichef samt biträdande länsmuseichef. I andra organisationer som SAU är
det en chef som fattar beslut men under översyn av en styrelse. Inom ramen för en
formaliserad struktur (dvs. chef och ledning) finns det också andra hierarkier. I olika
organisationer har exempelvis en projektledare en stark roll i relation till medarbetare medan
det i andra organisationer finns en mer uttalad gemensam diskussion om exempelvis
prioriteringar när det gäller frågeställningar eller i fält. Olika personer har också olika
anställningar med olika uppdrag och arbetsuppgifter. Vissa anställda har också cheflig
position (t.ex. projekt-, grävledare, platsledare) och vars största uppgift är att se till att
projektet fungerar som det ska (Syse 2016-03-30). Andra är istället anställda som
fältarkeologer eller projektledare och arbetar mer ingående i separata projekt från början till
slut (Apel 2017-03-02; Hennius 2016-12-16). Men i rollen som arkeolog ingår också många
andra ansvarsområden och arbetsuppgifter som kanske inte alltid är självklara.
Förmedlare	
  och	
  samhällsutvecklare	
  
De som påverkas mest av ett vägbygge av denna storlek är som sagt lokalbefolkningen.
Närmiljön som de är vana med förändras och marken som de äger kan komma att förstöras.
Därför är det heller inte speciellt förvånande att lokalbefolkningen inte alltid var positiva till
konstruktionen av nya E4an. Flera av de inblandade arkeologerna berättar hur de vid några
tillfällen stött på medlemmar från lokalbefolkningen som försökt att skrämma eller jaga bort
arkeologerna med hagelbössor i handen för att förstärka intrycket (Anund & Hjärthner-Holdar
2016-04-09; Syse 2016-03-30). Men överlag menar de intervjuade att arkeologerna blev väl
mottagna, lokalbefolkningen var vänligt inställda och intresserade sig för vad arkeologerna
hittade på platserna, därför var också många undersökningsplatser välbesökta (Jahn 2016-1207). Arkeologerna fungerar också som en dörröppnare för exploatörerna. Skulle Vägverket
vara först på platsen med sina grävmaskiner och bana av marken och direkt börja bygga skulle
det ta hårdare på lokalbefolkningen. Men eftersom arkeologen med sina mer småskaliga
utgrävningar som också ofta lockar ett stort lokalt intresse är där innan kan
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lokalbefolkningens känslor mot vägen faktiskt också förändras. Människor är i allmänhet
intresserade av arkeologi (Holtorf, 2004, 2009; Svanberg & Wahlgren 2007: 15). Dessutom
föll ansvaret att informera länsstyrelsen och Maja Hagerman till de grävande
organisationerna. Det var arkeologerna som fick förklara för dem hur det arkeologiska
resultaten såg ut och vad de innebar (Anund & Hjärthner-Holdar 2016-04-09; Guinard &
Stenbäck 2016-12-19).
Forskare	
  och	
  arbetare	
  
Arkeologiyrket är också intressant genom att samtidigt som det ämnar dokumentera och ta
tillvara på kulturarvet och underlätta för samhällets utveckling så är det också ett
vetenskapligt fält. Arkeologerna står alltid för en tolkning och argumenterar alltid för sina
egna teorier. Under intervjuerna med de grävande organisationerna lyfts också det faktum att
arkeologer har ett enormt intresse för sitt yrke. I de flesta anseendena ska detta ses som
någonting positivt, arkeologen kommer utföra sitt arbete bra därför att individen brinner för
sitt jobb. Men det kan också ställa till en del problem. Det kan finnas en tendens att vilja göra
allt och ta på sig för många åtaganden, eller ha en för hög ambitionsnivå (Apel 2017-03-02).
Detta kan också komma att påverka kunskapsproduktionen negativt om resurserna inte räcker
till. Ett exempel på när bristande resurser påverkar kunskapsproduktionen negativt är när det
”rapportberg” som UV låg under ledde till mindre genomarbetade rapporter (se kapitel 6). Här
faller det till de grävande organisationerna att se till så att de individuella arkeologerna inte tar
på sig för mycket ansvar eller ställer för höga krav på vad de ska åstadkomma i form av
tolkning och analys. Lyckligtvis tycks inte detta vart ett problem under E4 projektet då många
uttrycker att tiden och resurserna var väl fördelade mellan projekten för att arkeologerna
skulle få dem i hamn (Anund & Hjärthner-Holdar 2016-04-09; Hennius 2016-12-16; Syse
2016-03-30).
Konkurrenter	
  och	
  vänner	
  
Holtorfs redogörelser för grävningarna på Sicilien (se Edgeworth 2006) fokuserar på det
umgänget som bildas utanför eller bakom det akademiska. Här beskrivs hur personer börjar
söka sig till varandra, de umgås, pratar med varandra under arbetets gång och på kvällarna
äter de middag och dricker ett glas vin. Individer som arbetar så nära varandra blir vänner och
samma sak hände också under grävningarna i och med E4an. Precis som alla andra
arbetsplatser umgicks arbetslagen som vänner både under och efter arbetet, men det skedde
också sociala interaktioner mellan de olika institutionerna.
Det första Riksantikvarie Lars Amréus säger när han kliver upp på scenen och inleder
konferensen för arkeologisk förmedling 2016 i hörsalen på Historiska museet i Stockholm är
”det är så trevligt att blicka ut och se så många vänner och gamla kollegor”. Det är över 200
personer i publiken men ändå ser han så många personer som han känner och har jobbat med,
detta är ett bevis på hur liten den arkeologiska världen är. Arkeologi i Uppland är en ännu
mindre värld. Som Bent Syse beskriver det var det många arkeologer som kunde jobba på en
institution ett år för att sedan ett senare år få en anställning på en annan organisation. En
sådan ruljangs på folk bidrar såklart till att ett ”alla känner alla” klimat och gör därför också
att interaktioner mellan de olika organisationerna blir lättare och kanske mer avslappnade. Till
exempel hölls det studiebesök mellan grävplatserna (se kapitel 6), dessa då ofta inte
formaliserade utan de olika institutionerna åkte iväg någon gång per säsong och tittade på de
andra lokalerna i E4 projektet och besökte de andra grävplatserna (Apel 2017-03-02; Hennius
2016-12-19). Dessutom hölls det grävfester vid några tillfällen då personer från olika
institutioner träffades (Jahn 2016-12-07; Syse 2016-03-30). Kommunikationen mellan de
grävande organisationerna byggde i mångt och mycket på personliga kontakter, åtminstone de
första åren (Hennius 2016-12-16). De vänskapliga kontakterna lär också ha bidragit till att de
grävande organisationerna när det behövdes kunde ta del av varandras resultat för att få en
bredare analys (Hennius 2016-12-16). Även när det gäller informatörerna underlättades
samarbetet med dem genom att de kände de andra arkeologerna sedan tidigare (Jahn 2016-1207).
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Självklart fanns det också motsättningar mellan de grävande organisationerna. Som
berörts i kapitel 6 väckte de olika undersökningsmetoderna en diskussion som några av de
intervjuade personerna uttrycker som ’het’. I Rapporterna och vetenskapliga artiklarna där
denna diskussion ges utrymme kan enligt min uppfattning en viss aggression anas. Detta är
inte heller förvånande när man ser till de olika förespråkarnas övertygelse att den andras
metod gör att viktig information går förlorad (se kapitel 6). Detta är också anledningen till att
diskussionen än idag är levande, de grävande organisationernas övertygelse att deras
undersökningsmetod är den enda rätta gör att de inte kan kompensera och att de inte kan
komma till någon lösning. Det finns också något obekvämt i att så få av de grävande
organisationerna är inblandade i denna diskussion. Det låga antalet gör att kritik riktat mellan
organisationerna nästan kan uppfattas som personangrepp. En miljö där alla känner alla ska
heller inte bara uppfattas som någonting positivt. Det kan här finnas en risk att individer som
känner varandra på ett vänskapligt sätt inte vill gå emot, eller kritisera varandra. I denna
aspekt kan det alltså finnas en risk att kritiska diskussioner hämmas. En sådan situation skulle
därför också ha en stor inverkan på kunskapsproduktionen.
Alla dessa roller som arkeologen klär sig i har enligt mig en direkt påverkan på produktionen
av arkeologisk kunskap under ett arkeologiskt projekt men vad beror mångsidigheten i
arkeologens yrkesroll på? Efterforskningen till denna uppsats talar för att det i mycket beror
på regeringens ambitioner på vad uppdragsarkeologin ska vara. Efter att ha sett hur
förhistorian genom tiden har missbrukats är det inte längre försvarbart att ha en
kulturmiljövård som endast är antikvarisk. Därför måste kulturmiljövården samtidigt vara
utbildande och samhällsgynnande (KML 1988:950) och ske i en dialog med allmänheten.
Mångsidigheten beror också i mycket på uppdragsarkeologin som arbetsmarknad. Det är ett
konkurrens drabbat fält med flertalet aktörer som tävlar om ett begränsat antal projekt. Detta
sätter också arkeologerna i en svår position för samtidigt som de konkurrerar mot en annan
undersökare har de ett vetenskapligt intresse av konkurrenternas information och data. Det är
alltså enligt mig detta vetenskapliga intresse hos arkeologerna blandat med de statliga
intressena listade här ovan som gör att arkeologens arbetsroll är djupare än gemene man vet.

8.3 Inverkan på kunskapsproduktionen och uppdragsarkeologins framtid.
E4 projektet var ett projekt som många av de grävande organisationerna spekulerat och drömt
om att någon gång skulle kunna genomföras. Denna entusiasm är tydlig i de ambitiösa
projektmålen som lades ut under planeringsfasen. De grävande organisationerna och
beställarna önskade ett gott samarbetet och ett samhällsgynnande resultat som skulle
förmedlas genom både publik kommunikation såväl som vetenskaplig- och
populärvetenskapliga publikationer. Projektets storlek ledde också till att en ström av
arkeologer från andra delar av landet och med andra vetenskapliga kulturer kom till Uppsala.
Mötet mellan dessa olika kulturer och ambitionerna som byggds upp under den långa väntan
innan projektet startades har med största sannolikhet haft en inverkan på
kunskapsproduktionen. Dock är inte detta något som de intervjuade har reflekterat över men
det kan ha skett på ett omedvetet plan.
Inverkan kan dock anas då man ser till de första förundersökningarna. Några av de
intervjuade menar att den kulturhistoriska bilden som många hade av Uppland innan projektet
började begränsade de första förundersökningarna så till den grad att de missade många
stenålderslokaler. Men frågan är om ett bättre förundersökningsresultat hade gjort någon
skillnad. De uppföljande förundersökningarna gjordes av specialister som specifikt letade
efter stenålderslokaler många av vilka en ”vanlig”, mer generell förundersökning säkerligen
ändå skulle missat. Hade den ursprungliga förundersökningen träffat på fler stenålderslokaler
finns det en möjlighet att den kompletterande förundersökningen aldrig hade ägt rum. Alltså
har de kompletterande förundersökningarna med stor sannolikhet besparat Vägverket tid och
pengar i att arbetet annars skulle behöva avbrytas när dessa oupptäckta platser väl påträffades.
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Dessutom gjorde de kompletterande förundersökningarna att arkeologerna blev mer
förberedda och kunde utveckla sina frågeställningar.
Utifrån de utförda intervjuerna framkommer också två bilder av uppdragstilldelningen
under E4 projektet. Den ena uppfattningen menar att de grävande organisationerna själva
kunde påverka tilldelningen av undersökningsplatser medan den andra menar att de stod
utanför dessa beslut. Anledningen till de olika uppfattningarna är som jag diskuterat i kapitel
5 troligtvis ett resultat av att en part kände sig förfördelade. Om så är fallet finns det en
möjlighet att tilldelningsprocessen kan ha påverkat kunskapsproduktionen. Missnöje, antingen
om det är riktat från grävande institutioner mot länsstyrelse eller om det är riktat från en
grävande institution till en annan kan det infektera relationerna. Missnöje kan föda
missunnsamhet och motsträvighet vilket i sig försämrar möjligheterna till samarbete. En
fördel med direktval eller intern fördelning är också att det möjliggör för arkeologerna att
utveckla sina metoder och sina frågeställningar. Vid ett direktval kan arkeologen testa nya
metoder och frågeställningar (Guinard & Stenbäck 2016-12-19) och på så sätt bygga upp en
databas av nya resultat. Dessa resultat kan sedan användas i framtida förhandlingar med
länsstyrelser. I min mening förbättrar alltså en intern förhandling möjligheterna till ett gott
samarbete och en utveckling av de individuella metoderna och frågeställningarna. Men ett
gott samarbete gör det också möjligt för arkeologerna att utföra övergripande studier på hela
området. Dock finns det också en negativ aspekt med direktval i att det gör det svårare för
andra aktörer att ta sig in i processen. Eftersom tilldelningen av projekt kan ha en stor
inverkan på samarbetet har också upphandlingsprocessen en stor inverkan på
kunskapsproduktionen.
Upphandlingar av arkeologiska projekt har också gjort att större krav ställs på
Länsstyrelserna vad gäller deras kompetens och kunskap inom det arkeologiska fältet. Många
av de intervjuade uttrycker därför också en oro för uppdragsarkeologins framtid. Högre krav
på kompetens kan leda till strängare kontroller av undersökningsplanerna vilket i sin tur
riskerar att leda till mindre vetenskaplig frihet hos arkeologerna och i slutändan kan detta få
uppdragsarkeologins utveckling att stagnera. Några av de intervjuade har dock kommit med
en lösning till detta (Apel 2017-03-02; Guinard & Stenbäck 2016-12-19; Hennius 2016-1216). En lösning skulle vara att sätta ihop en referensgrupp som tillsammans med
länsstyrelserna formulerar förfrågningsunderlagen. Det nya förfrågningsunderlaget skulle då
vara uttryckt på ett sådant sätt att det förhindrar att anbud med stora skiljaktigheter vad gäller
frågeställningar och förväntningar kommer in. Det skulle också vara möjligt för länsstyrelsen
att sätta en rimlig kostnad från början, komma med ett fast pris och på den vägen fråga
arkeologerna vilken arkeologi de kan bedriva till den kostnaden.
Ett anbudsförande medför också risken att förlora upphandlingen. En förlust innebär ett
enormt bakslag för den arkeologiska institutionen då det innebär att resurser och arbetstimmar
som sänkts ner i att formulera en undersökningsplan går förlorade. Visserligen kan
formulerandet av undersökningsplanen bidra till en utveckling av organisationens metoder
och frågeställningar, men resurserna som spenderats på undersökningsplanen kan inte vinnas
tillbaka. Extra surt blir det också för den förlorande parten om de sedan kan ana idéer från den
egna undersökningsplanen dyka upp i den vinnande undersökningen. Ett sätt att arbeta runt
detta har också tagits upp under intervjuerna med några av de grävande organisationerna
(Guinard & Stenbäck 2016-12-19). En lösning är att belöna de som kommer med en god idé i
sin undersökningsplan trots att de inte vinner. Då skulle både arkeologernas arbete inte gå
förlorat och dessutom skulle länsstyrelsen få möjligheten att plocka från olika
undersökningsplaner.
Även om LOU inte tillämpas under länsstyrelsernas upphandlingar har det starka fokus på
konkurrens lett till förhandlingar i samma anda. Ett konkurrenstänk från länsstyrelsens sida
behöver inte heller vara något negativt, det kan bidra till en utveckling av arkeologernas
metod och frågeställningar och på så sätt bidra till uppdragsarkeologins utveckling. Men det
måste då bli tydligt vad de grävande organisationerna konkurrerar om, är det vetenskap eller
är det pengar?
Arkeologi är ett teoretiskt mångsidigt fält och en frågeställning kan då hjälpa
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undersökaren till att hålla rätt kurs genom projektet. Undersökningsplanen gör det också
möjligt för länsstyrelsen att uppfylla Riksantikvarieämbetets krav på god vetenskaplig kvalitet
för de arkeologiska undersökningarna. Men jag tycker också att det finns vissa briser med
undersökningsplaner. Eftersom frågeställningen lätt skulle kunna anpassas efter
undersökningarnas faktiska karaktär utformades undersökningsplanerna under E4 projektet
(och alla andra arkeologiska projekt) så löst som möjligt rent vetenskapligt. Därför handlar
dokumentet mer om att länsstyrelsen ska ha möjlighet att syna de grävande organisationernas
intentioner. De grävande organisationerna ges här möjligheten att visa upp vilken kunskap
och erfarenheter de besitter och vad de kan göra under en undersökning men det är helt
omöjligt att till fullo säga vad de ska göra. På detta sätt fyller en undersökningsplan endast ett
byråkratiskt syfte. Denna process kräver också resurser från alla inblandade organisationer
och borde kunna lösas på annat sätt. Det skulle exempelvis vara lönsamt att även här
sammansätta en referensgrupp fast här av representanter från de olika organisationerna där en
dialog kan gro. Detta skulle också kunna uppnå samma mål som den byråkratiska processen
som än idag nyttjas.
Det ska också nämnas att några av de intervjuade uttryckt sig bekymrade över att en del
av frågeställningarna som formulerades under planeringsfasen övergetts under projektets gång
(Anund & Hjärthner-Holdar 2016-04-09; Hennius 2016-12-16). Anledningen till att detta sker
är som påpekats att arkeologerna aldrig kan veta vad som kommer att komma fram under en
grävning. Men som också tagits upp (Guinard & Stenbäck 2016-12-19), så är ett icke-resultat
också ett resultat och därför viktigt för vetenskapen. Att låta frågorna ”försvinna” utan att
behandla dem är i min mening oproduktivt. Bara för att stenverktyg inte förekom i
järnåldersmaterialet kan man inte släppa frågan om hur stenverktyg använts under bronsåldern
och järnåldern (Hennius 2016-12-16) och speciellt inte när denna fråga var med i
projektplanen. Frågeställningen har trots sitt negativa resultat besvarats - på de undersökta
platserna förekom inget som kunde tyda på stenteknologi för perioden. Ett negativt resultat är
likväl ett användbart resultat. Detta försvårar också för kommande användning av materialet.
Genom att besvara frågan med ett negativt svar behöver inte senare undersökare ställa sig
undrande. Att behandla frågeställningar på detta sätt, alltså att överge dem för att resultatet
inte var det man önskade bekräftar också tesen som många arkeologer för, att arkeologi är ett
pusslande efter att få det arkeologiska materialet att passa med sin frågeställning.
I ett projekt som OKB där endast en grävande organisation har den beslutsfattande rollen
finns det en risk att frågeställningarna och resultatet blir för homogent. Ett projekt organiserat
som E4 projektet med skilda undersökningar och olika projektledare kan leda till en större
mångfald vad gäller vetenskapliga frågeställningar och resultat. Detta arbetssätt förminskar
också risken för att onödiga komplikationer som kan uppstå när organisationer med olika
ledningar, arbetssätt och kulturer tvingas arbeta tätt tillsammans. Generellt har det
framkommit under intervjuerna att många personer föredrar arbetssättet under E4:an, kanske
just på grund av att de grävande organisationerna kunde bibehålla sina respektive metoder och
”kulturer” under E4 projektet (Apel 2017-03-02; Guinard och Stenbäck 2016-12-19; Syse
2016-03-30). En negativ aspekt med att ha olika metoder och arbetssätt under ett projekt är att
det försvårar för jämförandet mellan platser. Det blir dessutom svårare för utomstående att
syna och förstå tolkningarna. Det som är positivt med skilda metoder, och som också blev
fallet för E4 projektet är att det bidrar till en kritisk diskussion som kan få de grävande
organisationerna att utveckla sina metoder. Även om arkeologerna under intervjuerna
uttrycker att diskussionen inte ledde till att de tappade förtroende för den egna metodiken
synas den genom diskussionen som ett direkt resultat av att den försvaras. Det är denna
kritiska, och utvecklande diskussion som jag tror kan gå förlorad om uppdragsarkeologin
standardiseras.
Vad gäller informationsarbetet som utfördes under E4 projektet använde det alla
tillgängliga medel som fanns till förmedling under tiden. Detta var innan sociala medier hade
nått den nivån de har idag och det går därför inte att jämföra E4 projektet med dagens
arkeologiska projekt i just den aspekten. Kulturmiljölagen vill att arkeologin ska syfta till att
skapa en arkeologi för alla, detta betyder att den inte bara ska skapas för arkeologer. Genom
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en dialog med allmänheten kan arkeologen oavkortat få en förståelse för vilken förhistoria
samhället behöver av arkeologen. En av hörnstenarna för den postprocessuella arkeologin
liksom många andra riktningar (kontextuell, symmetrisk, reflexiv och publik arkeologi) är att
involverande av lokalbefolkningen i den arkeologiska processen ger en annan förståelse för
det arkeologiska materialet. Ur denna synpunkt finns det därför en möjlighet att
kunskapsproduktionen under E4 projektet påverkades i mötet med allmänheten. Kanske inte
att arkeologerna tolkar det arkeologiska materialet på ett annorlunda sätt men mötet med
allmänheten kan definitivt ha påverkat arkeologerna i sin frågeställning. En dialog med
allmänheten kan ge arkeologerna en idé av vad samhället behöver, vilka frågor och aspekter
av förhistorian som är viktigt att fokusera på. Detta hjälper arkeologin att bli mer relevant för
samhället och det är precis det som regeringen vill (SOU 2005:80; KML 1988:950). Precis
som det finns en bred allmänhet som kan influera arkeologerna finns det också andra i
samhället som kan påverka. Det finns idag över 2000 hembygdsföreningar i Sverige och åttio
av dessa finns i Uppland. Faulkner menar att det finns en risk i att samtidigt som arkeologi
som vetenskap blir mer och mer professionaliserad kan individer som står utanför den
vetenskapliga bubblan uteslutas (Faulkner 2001). Arkeologi har gått ifrån att kunna utföras av
nästan vem som helst till att vara ett mer eller mindre exklusivt fält för de med en speciell
utbildning och titel. De som står utanför arbetsfältet och utan rätt utbildning kan därför ha
svårt att komma in processen och göra sig själva hörda. Informationsarbetet som genomfördes
under E4 projektet var ett ypperligt tillfälle för att hjälpa dessa röster att komma fram och i
min mening är detta viktigt eftersom de kan bidra med hjälpsamma insikter.
Som vi sett i kapitel 6 föll ansvaret för referensgrupper under E4 projektet till de enskilda
organisationerna och projektledarna att koppla in specialister. Detta kan också haft en stor
inverkan på kunskapsproduktionen. Det gemensamma Seminariet hölls för sent för att några
diskussioner skulle kunna ha någon egentlig inverkan på kunskapsproduktionen: dvs.
utformningen av frågeställningar, metod och tolkning. Istället har kunskapsproduktionen
påverkas olika för de olika projekten. Frågan är hur mycket de återkommande mötena mellan
organisationerna kunde påverka frågeställningarna. Det kan ha skett givande diskussioner
under dessa möten men de kan också fungerat mer som individuella redovisningar av
undersökningarna. Anledningen som jag ser det till att ha en referensgrupp inkopplad i ett
arkeologiskt projekt är att det tillåter projektet att öppnas upp för den vetenskapliga världen.
Dessutom blir det med en gemensam referensgrupp möjligt att göra gemensamma analyser
och dra slutsatser från hela geografiska området (Hennius 2016-12-16). Men det kan också
diskuteras huruvida en gemensam referensgrupp för hela projektet kan ha påverkat projektet
till det sämre. Är referensgruppen illa sammansatt hade det kunna leda till ett homogent
resultat. Så här hade en övervägning behövt göras, är det värt att riskera vetenskaplig
mångsidighet i strävan efter ett resultat som väger tungt akademiskt?
Kunskapsproduktion är som vi sett ingen linjär process (se bland annat Hodder 1999), den
avslutas inte, utan material och tolkningar kommer alltid användas och omvärderas. De
vetenskapliga publikationernas öppna teman, tillsammans med det faktum att planerna för
dem togs fram relativt sent i projektet gjorde att de inte påverkade kunskapsproduktionen
under undersökningarna menar vissa aktörer (Anund & Hjärthner-Holdar 2016-04-09; Syse
2016-03-30). Tyvärr lider de vetenskapliga publikationerna av samma brister som
grävrapporterna. Genom att inte hålla samma form blir de svåra att jämföra med varandra,
men det finns också stora skillnader i kvalitet mellan de olika publikationerna.
De grävande organisationerna uttrycker genom projektprogrammet att en tolkning ska
göras i rapporten men trots det valde UV att fortsätta med sitt Daff format till vissa
undersökningar. Problemet med att frångå från projektplanen är att rapporterna från E4
projektet inte kan jämföras med varandra. Avsaknaden av vetenskapliga analyser och formatet
på daffarna gör att jag inte kan hålla med arkeologerna om att rapporterna kan användas till
vidare forskning. UV pekar själva ut att Ryssgärdet Daffen är bristande men att den gjordes så
för att den skulle behandlas mer ingående i den vetenskapliga publikationen. Men jag tror
också att Ryssgärdet Daffen var ett resultat av UVs rapporttradition, det var helt enkelt så de
utformade rapporter under den perioden. Problemet med detta är att de nu skulle utforma
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rapporter som var enhetliga med de andra organisationernas rapporter så att resultatet kunde
ställas mot varandra. Hade det ursprungliga projektprogrammet följts hade olikheterna i
rapporterna kunna motverkats men det hade också hjälpt att haft en bättre dialog mellan de
grävande organisationerna. E4 rådet hade inget inflytande under rapportfasen (Syse 2016-0330), men om de haft det så hade denna fråga kunna tagits upp tidigare. När det kommer till de
vetenskapliga publikationernas brister hade de kunnat lösas genom en hårdare vetenskaplig
granskning, exempelvis det review system som beskrivits i kapitel 7. Dock skulle en review
process ta längre tid; här krävs ett övervägande från länsstyrelsen om en förlängd publicering
är värt den ökade kvaliteten.
Det arkeologiska materialet förändras hela tiden, det tillskrivs nya värden under hela sin
livstid (Patrick 1985: 50) och utsätts i min mening hela tiden för olika tolkningar. Tolkningar
av det arkeologiska materialet sker redan i fält (Andrews et. al. 2000: 530) och det är viktigt
att ta tillvara på och dokumentera själva tolkningsprocessen. Den grundläggande tolkningen i
de mer utförliga rapporterna ger arkeologerna möjligheten att behandla och bekanta sig med
materialet innan de går vidare till de mer ingående vetenskapliga artiklarna. På detta sätt har
rapportfasen haft en direkt inverkan på kunskapen som producerades under E4 projektet.
Vad gäller Hagermans populärvetenskapliga publikation och dess produktion har det
också haft inverkan på kunskapsproduktionen. Några av de intervjuade har uttryckt att det
ofta händer att den populärvetenskapliga publikationen släpps innan de vetenskapliga, som i
fallet med Årsboken Uppland. Detta betyder att materialet inte helt analyserats och gör att
boken riskerar innehålla osanningar (Anund & Hjärthner-Holdar 2016-04-09). Hagerman kom
in i projektet i ett skede då resultaten från grävningarna fortfarande inte var färdiga, vilket
betydde att det materialet som hon hade att arbeta med ibland bestod av ofärdiga rapporter
och vetenskapliga artiklar (Anund & Hjärthner-Holdar 2016-04-09; Hagerman 2016-04-10).
Detta lär haft en stor inverkan på kunskapsproduktionen då hennes författande hela tiden var
tvunget att anpassas efter nya resultat. I slutändan ledde också detta till att boken blev
uppskjuten vilket bör ses positivt eftersom hon då hade de vetenskapliga analyserna att basera
sina texter på. Problematiken med produktionen hade enkelt lösts, menar många av de
intervjuade, om Hagerman blivit inblandad tidigare i projektet (se bl.a. Hennius 2016-12-16).
Detta hade utan tvekan lett till ett lättare samarbete och förmodligen också ett bättre resultat.
E4 projektets storlek ledde till att de grävande organisationerna fick arbeta på ett sätt som
de annars inte gör när de arbetar i mindre, individuella projekt. Enligt mig lär arbetssättet gjort
att gjort att de grävande organisationerna lärde sig om tålamod och förståelse för andras
arbetssätt och metoder. Mycket av erfarenheterna som de grävande organisationerna samlade
på sig under E4 projektet tog de med sig till senare projekt. Bland annat var lärdomarna
gällande de vetenskapliga publikationerna och begränsningar av antalet insamlade
artikelmanus viktiga i beslutsprocessen kring OKB projektet där det nu görs en mer
kondenserad vetenskaplig fördjupning (Guinard & Stenbäck 2016-12-19). Några av de som
intervjuats menar också att de från E4 projektet tagit lärdom om hur man arbetar med större
samarbetsprojekt (Apel 2017-03-02). Någonting som är väldigt olyckligt är att det aldrig har
gjorts en officiell utvärdering för E4 projektet. Detta betyder att det blir svårt för länsstyrelsen
att uppnå en av sina huvudsakliga uppgifter vilket är att granska uppdragsarkeologin. Om
projektet hade utvärderats hade det också kunna användas för att underlätta senare
arkeologiska samarbetsprojekt i och med att det hade gett länsstyrelsen en bild av vad som
fungerar bra och vad som kan förbättras.
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