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Figurförteckning
Figur 1. Labraunda helgedomen, sedd från söder. Källa: Karlsson, Lars, Olivier
Henry och Jesper Blid (2008). Labraunda 2004-2007, A Preliminary report
on the Swedish Excavation. ISMITT vol 58.
Figur 2. Planritning över Zeushelgedomen Labraunda, Turkiet. Källa: Karlsson,
Lars, Olivier Henry och Jesper Blid (2008). Labraunda 2004-2007, A Preliminary report on the Swedish Excavation. ISMITT vol 58.
Figur 3. Utdrag ur Vergnauds publikation, Labraunda 2014.Källa: Henry, Olivier,
Erika Andersson, Christophe Bost, Ömür Dünya Cakmakli, Angela Commito, Mélissa Cormer-Hughet, Peter De Staebler, Pierre Dupont, Duygo Ergnec, Axel Frejman, Banu Kepenek, Pascal Lebouteiller, Haral Nilsson,
Felipe Rojas & Baptiste Vergnaud (2015) 316. Labraunda 2014. Anatolia
Antiqua XXV, Institut Francais D’etudes Anatoliennes Georges-Dumezil.
Figur 4. Utdrag ur publikation, användning av äldre dokument. Källa: Henry, Olivier, Erika Andersson, Christophe Bost, Ömür Dünya Cakmakli, Angela
Commito, Mélissa Cormer-Hughet, Peter De Staebler, Pierre Dupont, Duygo
Ergnec, Axel Frejman, Banu Kepenek, Pascal Lebouteiller, Haral Nilsson,
Felipe Rojas & Baptiste Vergnaud (2015) 338. Labraunda 2014. Anatolia
Antiqua XXV, Institut Francais D’etudes Anatoliennes Georges-Dumezil.
Figur 5. Avritning av fynd, äldre utgrävningar. Källa: Henry, Olivier, Erika Andersson, Christophe Bost, Ömür Dünya Cakmakli, Angela Commito, Mélissa
Cormer-Hughet, Peter De Staebler, Pierre Dupont, Duygo Ergnec, Axel
Frejman, Banu Kepenek, Pascal Lebouteiller, Haral Nilsson, Felipe Rojas &
Baptiste Vergnaud (2015) 339. Labraunda 2014. Anatolia Antiqua XXV, Institut Francais D’etudes Anatoliennes Georges-Dumezil.
Figur 6. Utdrag ur publikation, användning av ritningar av stratifikation. Källa:
Henry, Olivier, Erika Andersson, Christophe Bost, Ömür Dünya Cakmakli,
Angela Commito, Mélissa Cormer-Hughet, Peter De Staebler, Pierre Dupont,
Duygo Ergnec, Axel Frejman, Banu Kepenek, Pascal Lebouteiller, Haral
Nilsson, Felipe Rojas & Baptiste Vergnaud (2015) 324. Labraunda 2014.
Anatolia Antiqua XXV, Institut Francais D’etudes Anatoliennes GeorgesDumezil.
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Figur 7. Utdrag ur Blids publikation, användande av dagböcker. Källa: Blid,
Jesper (2016) 194. Labraunda 4: Remains of Late Antiquity. Svenska forskningsinstitutet, Istanbul.
Figur 8. Utdrag ur Blids publikation, användande av keramik. Källa: Blid, Jesper
(2016) 55. Labraunda 4: Remains of Late Antiquity. Svenska forskningsinstitutet, Istanbul
Figur 9. Planritning över Tepesar Kale. Källa: Karlsson, Lars, Jesper Blid & Olivier Henry (2011). Labraunda 2010, A preliminary report on the Swedish excavations. Oposcula 4, 22. Svenska institutet i Athen och Rom.
Figur 10. Utdrag ur Karlssons preliminära rapport Labranda 2009, användning av
keramik. Källa: Karlsson, Lars, Jesper Blid & Olivier Henry (2011), 99.
Labraunda 2010, A preliminary report on the Swedish excavations. Oposcula
4, 22. Svenska institutet i Athen och Rom.
Figur 11. Planritning Källa: Henry, Olivier, Lars Karlsson, Jesper Blid, Ragnar
Hedlund, Baptiste Vergnaud, Pontus Hellström, Thomas Thieme, Agneta
Freccero, Elifnaz Durusoy, Güliz Biligin-Altinoz, Fatma Bagdatlig-cam,
Axel Frejman & Pascal Leboueiller (2013), 228. Labraunda 2012 – Rapport
préliminaire. Anatolia Antiqua, Institut Français d’etudes Anatoliennes Georges-Dumezil.
Figur 12. Rekonstruktion av marmorblock. Källa: Henry, Olivier, Lars Karlsson,
Jesper Blid, Ragnar Hedlund, Baptiste Vergnaud, Pontus Hellström, Thomas
Thieme, Agneta Freccero, Elifnaz Durusoy, Güliz Biligin-Altinoz, Fatma
Bagdatlig-cam, Axel Frejman & Pascal Leboueiller (2013), 335. Labraunda
2012 – Rapport préliminaire. Anatolia Antiqua, Institut Français d’etudes
Anatoliennes Georges-Dumezil.
Figur 13. Utdrag om användning av keramik, Labraunda 2016. Källa: Henry, Olivier, Daniel Löwenborg, Frédrérique Marchand-Baulieu, Gregory Tucker,
Axel Frejman, A. Akmesa, Chrophe Bost, Baptiste Vergnaud, I. Stojanovitc,
N. Charless-Unwinn, N. Schibille, Ömür Dünya Cakmakli & Erika Andersson (2017) 228. Labraunda 2016. Anatolia Antiqua XXV, Institut Francais
D’etudes Anatoliennes Georges-Dumezil.
Figur 14. Utdrag ur Henrys preliminärrapport om utgrävningen i Labraunda 2016.
Källa: Henry, Olivier, Daniel Löwenborg, Frédrérique Marchand-Baulieu,
Gregory Tucker, Axel Frejman, A. Akmesa, Chrophe Bost, Baptiste Vergnaud, I. Stojanovitc, N. Charless-Unwinn, N. Schibille, Ömür Dünya
Cakmakli & Erika Andersson (2017) 195. Labraunda 2016. Anatolia Antiqua
XXV, Institut Francais D’etudes Anatoliennes Georges-Dumezil.
Figur 15. Çimens användande av dagböckerna i sin publikation. Çimen, Görkem
(2017) 13. The excavations of the P-building and the R-bath at Labraunda:
Archaeology in the 1950s based on Inge Dahlén's three excavation diaries.
Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet,
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Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia,
Antikens kultur och samhällsliv.
Figur 16. Planritning i Çimens publikation. Cimen, Görkem (2017) 19. The excavations of the P-building and the R-bath at Labraunda: Archaeology in the
1950s based on Inge Dahlén's three excavation diaries. Uppsala universitet,
Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska
fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Antikens kultur och
samhällsliv.
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Tabellförteckning

Tabell 1. Sammanställning fördelningen av användningen av dokumenttyper.
Källa: Henry, Olivier, Erika Andersson, Christophe Bost, Ömür Dünya
Cakmakli, Angela Commito, Mélissa Cormer-Hughet, Peter De Staebler, Pierre Dupont, Duygo Ergnec, Axel Frejman, Banu Kepenek, Pascal Lebouteiller, Haral Nilsson, Felipe Rojas & Baptiste Vergnaud (2015) Labraunda
2014. Anatolia Antiqua XXV, Institut Francais D’etudes Anatoliennes Georges-Dumezil.
Tabell 2. Sammanställning fördelningen av användningen av dokumenttyper.
Källa: Blid, Jesper (2016). Labraunda 4: Remains of Late Antiquity. Svenska
forskningsinstitutet, Istanbul.
Tabell 3. Sammanställning fördelningen av användningen av dokumenttyper.
Karlssons publikation Källa: Karlsson, Blid & Henry (2012, 99). Labraunda
2011, A preliminary report on the Swedish excavations. Oposcula 4, 22.
Svenska institutet i Athen och Rom.
Tabell 4. Sammanställning av användning av dokumenttyper, Labraunda 2012.
Källa: Henry, Olivier, Lars Karlsson, Jesper Blid, Ragnar Hedlund, Baptiste
Vergnaud, Pontus Hellström, Thomas Thieme, Agneta Freccero, Elifnaz
Durusoy, Güliz Biligin-Altinoz, Fatma Bagdatlig-cam, Axel Frejman & Pascal Leboueiller (2013). Labraunda 2012 – Rapport préliminaire. Anatolia
Antiqua, Institut Français d’etudes Anatoliennes Georges-Dumezil.
Tabell 5. Sammanställning fördelningen av användningen av dokumenttyper.
Källa: Henry, Olivier, Daniel Löwenborg, Frédrérique Marchand-Baulieu,
Gregory Tucker, Axel Frejman, A. Akmesa, Chrophe Bost, Baptiste Vergnaud, I. Stojanovitc, N. Charless-Unwinn, N. Schibille, Ömür Dünya
Cakmakli & Erika Andersson (2017) 194. Labraunda 2016. Anatolia Antiqua
XXV, Institut Francais D’etudes Anatoliennes Georges-Dumezil.
Tabell 6. Sammanställning fördelningen av användningen av dokumenttyper.
Källa: Cimen, Görkem (2017). The excavations of the P-building and the Rbath at Labraunda: Archaeology in the 1950s based on Inge Dahlén's three
excavation diaries. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga
vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Antikens kultur och samhällsliv.
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Tabell 7. Sammanställning av dokumentanvändning i alla publikationer. Källa:
Karlsson, Lars, Jesper Blid & Olivier Henry (2012, 99). Labraunda 2011, A
preliminary report on the Swedish excavations. Oposcula 4, 22. Svenska institutet i Athen och Rom & Blid, Jesper (2016). Labraunda 4: Remains of
Late Antiquity. Svenska forskningsinstitutet, Istanbul & Henry, Olivier, Daniel Löwenborg, Frédrérique Marchand-Baulieu, Gregory Tucker, Axel
Frejman, A. Akmesa, Chrophe Bost, Baptiste Vergnaud, I. Stojanovitc, N.
Charless-Unwinn, N. Schibille, Ömür Dünya Cakmakli & Erika Andersson
(2017) 194. Labraunda 2016. Anatolia Antiqua XXV, Institut Francais
D’etudes Anatoliennes Georges-Dumezil. & Henry, Olivier, Erika Andersson, Christophe Bost, Ömür Dünya Cakmakli, Angela Commito, Mélissa
Cormer-Hughet, Peter De Staebler, Pierre Dupont, Duygo Ergnec, Axel
Frejman, Banu Kepenek, Pascal Lebouteiller, Haral Nilsson, Felipe Rojas &
Baptiste Vergnaud (2015) Labraunda 2014. Anatolia Antiqua XXV, Institut
Francais D’etudes Anatoliennes Georges-Dumezil. & Cimen, Görkem
(2017). The excavations of the P-building and the R-bath at Labraunda: Archaeology in the 1950s based on Inge Dahlén's three excavation diaries.
Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet,
Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia,
Antikens kultur och samhällsliv & Henry, Olivier, Lars Karlsson, Jesper
Blid, Ragnar Hedlund, Baptiste Vergnaud, Pontus Hellström, Thomas
Thieme, Agneta Freccero, Elifnaz Durusoy, Güliz Biligin-Altinoz, Fatma
Bagdatlig-cam, Axel Frejman & Pascal Leboueiller (2013). Labraunda 2012
– Rapport préliminaire. Anatolia Antiqua, Institut Français d’etudes Anatoliennes Georges-Dumezil.
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Ordlista
Analys – Processen för att studera och klassificera objekt, genomförts ofta vid
laboratorium efter utgrävningen.
Arkeologisk plats – En plats där tidigare mänsklig aktivitet har ägt rum och
material har lämnats.
C14 - metoden – Datering genom att undersöka C14 atomernas sönderdelning.
Dagböcker – Form av dokumentation som sker i fält vid arkeologiska undersökningar, innehåller information om exempelvis fynd som gjorts, datum och
tid.
Karien – Det antika kustlandskapet i Mindre Asien, dagens Turkiet.
Kontext – Relationen mellan en artefakt och andra kulturella kvarlämningar och
situationen som de hittades i.
Kulturlager – Ett jordlager som skapas genom mänsklig aktivitet och innehåller
produkter från människor, vanligen genom bebyggelse. Kan ofta ses genom
förändringar av färg på jorden.
Kronologi – Ett arrangemang av event efter den ordning som de har skett.
Planritning – Ritning av väggar, stenblock och eventuell bebyggelse vid en arkeologisk plats.
Sektionsritning – Vertikalt snitt genom byggnad eller marken, som sedan ritas av.
Stratigrafi – Analytisk metod för att dela in en jordmassa i kulturlager och naturliga sediment. Klassificeringen kan fungera som utgångspunkt i arkeologers
skapande av data.
Utgrävning – Systematisk grävning och dokumentation av en arkeologisk plats.
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Inledning
Arkeologers informationshantering är ett område som inte diskuterats under en
längre tid. Det är först under de senaste åren som detta område har blivit mer intressant för forskare. Denna uppsats presenterar en studie av hur utgrävningsdokumentation kommer till användning efter utgrävningen, vilka dokumenttyper
som kommit till användning och i vilka syften. I denna undersökning är utgrävningen i Labraunda, Turkiet, den som står i fokus. Undersökningen har utförts
genom intervjuer med personer, som arbetat med utgrävningsdokumentationen
från Labraundautgrävningen. Tilläggande dokumentanalyser har utförts på utvalda
dokument som skapats med hjälp av utgrävningsdokumentation från utgrävningen, samt publikationerna av denna forskningsdokumentation.
Arkeologi är en bred domän, som har många tvärvetenskapliga kopplingar.
Utöver denna komplexitet inom arkeologin, har arkeologi påverkats av flertalet
praktiska och kulturella implikationer på samhällsnivå.1 Speciellt användningen av
utgrävningsdokumentation/forskningsdata som inte undersökts tidigare.
I detta inledande kapitel kommer uppsatsens syfte att presenteras, forskningsfrågor, ett avsnitt om Labraunda och avslutningsvis en övergripande disposition
för uppsatsen.

Syfte
I detta avsnitt kommer undersökningens syfte att presenteras. Syftet med studien
är att beskriva och förklara arkeologers informationshantering närmare kring hur
utgrävningsdokumentation kommit till användning efter utgrävningen, samt vilka
dokumenttyper som är vanligast.
Kulturmiljölagen (1988:950) beskriver vilka krav det finns på en arkeologisk
undersökning gällande dokumentation i Sverige;
Som villkor för tillstånd enligt 12 § får länsstyrelsen ställa skäliga krav på
1. arkeologisk undersökning för att dokumentera fornlämningen, ta till vara fornfynd och
förmedla resultaten, eller 2. särskilda åtgärder för att bevara fornlämningen.2

1
2

Huvila (2006), s. 4.
Kulturmiljölagen (1988:950), §13.
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Citatet ovan kan alltså stärka tyngden i varför det är viktigt att dokumentera fornlämningar som måste tas bort och då i sin tur förstå hur användningen av denna
dokumentation går till. Denna studie kommer att ge förståelse för hur dokumentation från Labraundautgrävningen kommer till användning efter utgrävningen. I
studien kommer processen mellan utgrävningen till den första publikationen av
utgrävningen att undersökas. Detta då denna dokumentation är det enda som kan
komma att finnas kvar av fornlämningen, efter att en utgrävning har avslutats.
Isto Huvila argumenterar för betydelsen för arkeologers information och deras
arbete i sin text från 2017, där han beskriver att arkeologi har ett stort forskningsvärde.3 Detta i samband med att forskningsområdet, användning av utgrävningsdokumentation, är eftersatt och det är ett icke tidigare undersökt område. Genom
att studera arkeologers användning av utgrävningsdokumentation, kan denna studie bidra till förståelsen av arkeologers användning av information. Arkeologer
arbetar i så kallad anonymitet, trots att den romantiserade bilden av arkeologer
fortfarande lever kvar. Arkeologi har gått från att bedrivas av amatörer till universitetsexperter4 och senare till en blandning mellan experter och bidrag från samhället.5 Detta har lett till att anonymiteten hos arkeologer fortfarande har en påverkan på hur arkeologisk information används.6 Detta är ett intressant område att
undersöka då det ger en bild för arkivarier hur arkiverade dokument rörande
forskning används.
Kunskapen som förmedlas genom denna undersökning kommer att bidra till
arkivvetenskapens kunskap kring hur arkeologer använder sig av utgrävningsdokumentation. Detta kan i sig underlätta för arkiven att bevara och förmedla
denna form av dokumentation. Rhee har utfört studier kring vem som använder
sig av arkivmaterial, vad användare behöver, hur de söker i arkiven, vilka typer av
material de söker efter, samt vilka verktyg som används vid sökandet.7 Jag kommer genom denna studie kring ett smalt område, som i detta fall arkeologer och
utgrävningsdokumentation, bidra till kunskapen i sin helhet om användare av arkiv för att underlätta och effektivisera det praktiska arbetet för arkivarier på arkivinstitutioner, men även till den teoribildning som finns inom arkivvetenskapen.
Undersökningen av arkeologers användning av arkiverad utgrävningsdokumentation kan ge en bild av vilka former av arkivmaterial som användare föredrar. Sedan
för att bidra till samarbetet mellan arkivarier och forskare, samt utveckla förståelsen för forskningsvärldens önskemål på arkiverad dokumentation.

3

Huvila (2017), s. 84-85.
Huvila (2017), s. 80.
5
Huvila (2017), s. 81.
6
Huvila (2017b), s. 351–352.
7
Rhee (2015), s. 29.
4
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Forskningsfrågor
Forskningsfrågorna i denna undersökning behandlar användningen av utgrävningsdokumentation, med fokus på Labraundautgrävningen. Frågeställningarna är
följande:
• Hur använder arkeologer utgrävningsdokumentation i publikationer
efter utgrävningen?
o Vilka dokumenttyper har använts och på vilka sätt?
o Varför har just dessa dokumenttyper använts?
Med utgångspunkt i socialkonstruktivismen kommer dessa frågor att besvaras, där
dokumentation och användning kommer att ses på som ett fenomen som skapas av
forskare i sitt arbetssammanhang. Tilläggande till detta kommer även teoribildning kring dokument och vad ett dokument är att användas vid besvarandet av
dessa frågor, vilket presenteras mer ingående i avsnittet teoretiska utgångspunkter.

Labraundautgrävningen
I detta avsnitt presenteras utgrävningen Labraunda, tilläggande presenteras tidigare publikationer och pågående forskning om platsen. Avsnittet avslutas med en
kort sammanfattning.
Den svenska utgrävningen av den Kariska helgedomen till Zeus i Labraunda
(se figur 1), västra Turkiet, inleddes 1948 av Axel W. Persson, som var professor i
antikens kultur och samhällsliv vid Uppsala universitet. Labraunda är ett av de
största arkeologiska projekten som Sverige har lett i Medelhavsområdet. Från och
med starten 1948 har det kontinuerligt utförts utgrävningar på platsen. Den
svenska forskningsledningen, fortfarande placerad vid Uppsala Universitet, beslöt
år 2001 att återuppta de arkeologiska undersökningarna vid Labraunda. Från och
med 2001 kommer det att finnas tre huvudsakliga inriktningar på utgrävningen,
först är att utföra forskning och publiceringsverksamhet, samt utgrävningar inom
helgedomens område. Det andra är att dokumentera de antika lämningarna i helgedomens närhet, och det tredje att arbeta till en ökad tillgänglighet för platsen för
besökare samt upprättandet av ett bevaringsprogram.8

8

Arkeologi.uu.se > Forskning > Projekt > Labraunda.
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Figur 1. Labraunda helgedomen, sedd från söder.

Källa: Karlsson, Lars, Olivier Henry och Jesper Blid (2008). Labraunda 2004-2007, A Preliminary report on the Swedish Excavation. ISMITT vol 58.

Forskningen i Labraunda började som nämndes tidigare år 1948 av Axel W. Persson, som framförde en teori om att själva ortsnamnet Labraunda skulle ha sitt ursprung i det lydisk-grekiska ordet dubbelyxa, labrys. Enligt myten höll Zeus i
Labraunda en dubbelyxa i höger hand. Denna yxa skulle en gång ha tillhört amazondrottningen Hippolyte. Persson undrade därför om Labraunda kunde ha något
gemensamt med den minoiska kulturen på Kreta. I Palatset i Knossos finns många
yxor av denna form inristade. Det var Perssons ambition att finna bevis för vid
utgrävningen, dock kom svenskarna att istället gräva ut en av de bäst bevarade
helgedomarna från klassisk tid (ca. 370–320 f.Kr.).9
Utgrävningen har lett till att det publicerats tio Labraunda volymer om de utgrävda byggnaderna och den utförda dokumentationen. I skrivande stund är ytterligare volymer under arbete för att publiceras i framtiden. Idag leds utgrävningen
av fransmannen Olivier Henry, med hjälp av finansiering från olika svenska stiftelser såsom antikvitetsakademin m.fl. bedrivs utgrävningen vidare. Bland annat
diskuteras det hur marmorblocken på platsen ska räddas ifrån att förstöras av det
sura regnet, som gör att blocken inte kan ligga utomhus och planeras att placeras
under någon form av takkonstruktion. Mycket av det arbete som utförs på platsen
är försök att rädda kulturminnet från förstörelse och sprida kunskap om platsen,
detta då Labraunda är en relativt okänd arkeologisk plats i Turkiet. Exempelvis
har det återuppförts tidigare befintliga murar för att hindra vinterregnet från att
förstöra trappor på området ytterligare, som underlättar för att besökare att ta sig
runt på platsen.10
9
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Labraunda är en så kallad opublicerad utgrävning, vilket betyder att dokumentationen från utgrävningen har gått från grävledare till grävledare. Pontus
Hällström som var grävledare under en längre tid innehar de äldsta utgrävningsdokumenten hemma i sin privata bostad. En del av handlingarna har överlämnats
till Uppsala Universitetsbiblioteks specialsamlingar vid Carolina Redeviva och
finns tillgängliga för allmänheten att studera. Trots detta är det dokumentation
som inte är tillgängligt för allmänheten, men det pågår ett arbete med att överföra
resterande dokumentation till universitetsbiblioteket.11 Detta kan kopplas till de
riktlinjer som publicerats av Vetenskapsrådet under 2014 angående forskningsdokumentation och open access. I riktlinjerna har Vetenskapsrådet arbetat fram ett
förslag för både vetenskapliga publikationer/konstnärliga verk och forskningsdokumentation,12 där Vetenskapsrådet trycker på att studier visar att forskning
som publiceras med open access sprids snabbare och citeras oftare. Det har i sig
lett till att detta har blivit ett allt mer genomgående krav av forskningsfinansiärer.
Vetenskapsrådet påpekar även att genom open access sprids forskningen till andra
grupper än vad den ursprungliga målgruppen var, som i sig kan bidra till samhällsutvecklingen.13 Dessa riktlinjer diskuteras om de passar till alla vetenskapliga
discipliner, om alla discipliner har möjlighet att publicera sin forskningsdokumentation som open access eller inte. Speciellt inom arkeologin, främst den arkeologi som genomförts i medelhavsområdet genom Medelhavsinstituten, finns
det inga utvecklade gemensamma riktlinjer gällande forskningsdokumentation
som produceras genom utgrävningar ledda genom Medelhavsinstituten, alltså att
forskningsdata och dokumentation förvaras i en ansvarig persons privata ägor och
på så sätt skapar ett eget privat arkiv. Detta kan ses som ett mer traditionellt sätt
att hantera forskningsdokumentation och kan i kontrast till dagens mer öppna delning av information.
Min relation till denna utgrävning är att jag tidigare studerat antikens kultur
och samhällsliv, samt arkeologi. Under våren 2017 leddes en kurs på avancerad
nivå vid Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet, som
behandlade Mindre Asien. Det var under denna kurs som mitt intresse för
Labraunda väcktes, vilket jag nu kan använda mig av vid denna undersökning av
användningen av utgrävningsdokumentation från Labraunda. Trots detta intresse
för utgrävningen anser jag inte att det påverkar min undersökning på ett negativt
sätt, utan istället på ett positivt. Detta då det istället kan bidra till en större förståelse av det som förmedlas av de personer som intervjuas i undersökningen.
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Labraundapublikationer och pågående forskning
Den första publikationen som berörde Labraunda publicerades 1955, det var då
Kristian Jeppesen som publicerade en volym rörande de två propylerna i
Labraunda.14 Efter ytterligare utgrävningar av platsen publicerade Alfred Westholm en uppföljande volym.15 De 133 grekiska inskriptioner som hade studerats
sedan starten av Axel W. Persson publicerades i två volymer under 1969 och 1972
av Jonas Crampa.16
Den klassiska och senare keramiken från Labraunda publicerades av Pontus
Hellström under 1965.17 Det var även Pontus Hällström som senare tog över ledningen över grävningen, vilket ledde till att det senare publicerades ytterligare fem
volymer om platsen; hans egen tillsammans med Thomas Thieme om Zeus templet18, Marie-Louise Säflund om amphoror19, Jean-Jacques Jully publikation om
Arkaisk keramik20, Michael Meier-Brügger om inskrifter21 och Ann C. Gunter om
marmorskulpturer.22 Hellström och Thieme arbetar med att avsluta ytterligare en
volym.23
Då Pontus Hellström drog sig tillbaka från sin position som grävledare lades
ansvaret över på Lars Karlsson, från Uppsala universitet. I de nya undersökningar
som inleddes stod fokus på områden som tidigare inte hade fått speciellt mycket
uppmärksamhet. Bland arbetar Karlsson på med en publikation om fortifikationen
kring området Labraunda, samt Jesper Blid vid Stockholms Universitet studerar
lämningarna från sen antiken och den bysantiska tiden som publicerades 2016.24
Olivier Henry, som nu har tagit över rollen som grävledare, arbetar med en publikation om de gravar som hittats i området. Detta arbete leder till ytterligare två
volymer i Labraunda serien.25 För tillfället pågår det även utgrävningar av det
östra badet, som hittades genom laser-undersökningar (se figur 2, east bath).26 Utöver detta arbetar Blid och Hällström i skrivande stund med ytterligare en volym
rörande andronerna (en del av grekiska antika hus som var reserverade för män) i
Labraunda, samt arbetar Blid med en ytterligare publikation tillsammans med
Ragnar Hedlund.
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Figur 2. Planritning över Zeushelgedomen Labraunda, Turkiet.

Källa: Karlsson, Lars, Olivier Henry och Jesper Blid (2008). Labraunda 2004-2007, A Preliminary report on the Swedish Excavation. ISMITT vol 58.

Sammanfattningsvis är Labraunda en delvis opublicerad svensk utgrävning i
västra Turkiet, som leds genom det svenska institutet i Istanbul. Platsen har varit i
användning ifrån bronsålder fram till bysantinsk tid, som genererat en stor mängd
forskningsdokumentation som bevaras i de olika grävningsledarnas privata bostäder eller kontor. Pågående är även ytterligare ett par publikationer med forskningsdokumentation som genererats ifrån utförda utgrävningarna på platsen.

Disposition
Följande kapitel presenterar den tidigare forskningen som gjorts inom arkeologers
informationshantering. Sedan presenteras de teorier och metoder som används i
undersökningen, där även termer som kunskap och information kommer att diskuteras, även metodformen intervjuer och dokumentanalys kommer att diskuteras i
detta avsnitt.
Följande kommer den empiriska undersökningen att presenteras, där intervjuer och dokumentanalyserna kommer att läggas fram. Kommande efter det avsnittet är diskussion och konklusionsavsnittet, där resultaten kommer att diskuteras, samt att en konklusion kommer att framföras. Avslutningsvis kommer referenser, följt av bilagor.
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Tidigare forskning
I detta kapitel kommer forskningsläget inom arkeologers informationshantering
att presenteras, som forskningsläget ser ut i skrivande stund saknas det studier
som uteslutande undersöker användningen av arkeologisk utgrävningsdokumentation.

Bearbetning, användning och forskningskommunikation
I detta avsnitt kommer forskningsläget inom informationshantering och forskningskommunikation att presenteras. Breud Frohmann skriver om att dokument
visar hur människor gör saker och ting. De kan förmedla syn och fungera som
strukturer inom sociala praktiker, genom att ge mark mellan samhällen och fungera som konstruerande artefakter av dokumentpraktiker.27 Detta ger en bild av
den forskning som gjorts inom de närliggande områdena till uppsatsämnet. Speciellt då arkeologers användning av utgrävningsdokumentation är ett outforskat
område. Bland annat har Huvila skrivit om arkeologer hur de skapar, förvarar eller
ta emot information och att deras arbete innehåller problem, frågor, material, lösningar och svar.28
Inom arkivvetenskapen diskuteras det kring vad det digitala bevarandet medför och forskning inom detta område prioriterats sedan 1990-talet. Det diskuteras
om att information är komplicerat att bevara över tid och att det finns många problem som måste lösas. Konsekvenser om detta inte löses är att människor i dagens
samhälle kan bli historielösa i framtiden. I samband med detta finns det tre områden som inkluderas i frågan och det är vem som ansvarar över informationen, informationskvalitén över tid och vem användaren av informationen är.29 I och med
detta när forskare idag ska söka pengar för forskning, är det många forskningsfinansiärer som har krav på att det ska ingå en bevarandeplan för forskningsdata i
ansökan. Detta är alltså ett formellt dokument som beskriver insamling, upplägg
och hantering av forskningsmaterialet.30 Detta har i sig lett till att många universi27
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tet och arkivinstitutioner utför projekt för att förbättra och utveckla bevaringen av
forskningsdata som produceras vid forskning, och detta inom alla discipliner.
Huvila har även publicerat texter angående arkeologers informationskällor,
vart arkeologerna samlar sin information från. Främst i koppling till det digitala
samhället som människor lever i idag, artikeln behandlar informationskällorna
som skapas vid utgrävningar som utförs av myndigheter.31 Utöver detta har det
bedrivits forskning om hur dokumentpraktiker influeras av sociala discipliner
inom samhället. Anna Jonsson skriver om hur både teknologi och ledning kan
skapa nya dokumentationspraktiker genom att låta människor lära sig nya sätt att
arbeta.32 Det har även gjorts forskning kring att problematiken med arkeologers
informationshantering är gapet mellan förhistoriska människor och det nutida
samhället som arkeologerna befinner sig i, som gjorts av Huvila.33
Detta kan kopplas till vad det finns för bevarandeplaner för forskningsmaterial, står i Uppsala universitets bevarande- och gallringsplan för forskningsmaterial
står det att materialet för forskningen ska bevaras i respektive institutions arkiv,
där är det den forskningsansvarige som ska se till att handlingar som tillkommer
under processen hålls ordnade så att de återspeglar processens gång på ett begripligt sätt. Där det är handlingar av vetenskapligt värde, kulturhistoriskt värde,
personhistoriskt värde och för det allmännas intresse.34 I skrivande stund finns
ingen gemensam bevarandeplan av forskningsmaterial vid Medelhavsinstituten. I
anslutning till detta finns det ingen bevarandeplan för forskningen som sker genom forskningsinstitutet i Istanbul, detta då den turkiska staten skriver ut personliga grävtillstånd och inte till institutioner, alltså är tillstånden personliga. Dock
finns det planer att det ska utvecklas en gemensam bevarandeplan för forskningsdata för alla de tre Medelhavsinstituten. Idag har forskningsinstituten i Athen och
Rom bevarandeplaner och arkiv för forskningsdata.35
Inom forskningsvärlden finns det en mer eller mindre välkonstruerad infrastruktur av vetenskapligkommunikation, det finns tidskrifter, konferenser, förlag,
bibliotek m.m. Tillsammans med detta är målgruppen även den väldefinierad. Det
finns även en annan viktig skillnad kring denna typ av kommunikation, nämligen
att den inte är gjord för att underhålla. Mottagarna är inte främst kunder, konsumenter eller passiva mottagare av vad andra skapat, utan det finns en relation mellan kunskapens producenter och användarna. Det är att huvudsakligen lösa den
gemensamma uppgiften, att lösa problemet. Vetenskapligkommunikation kan
alltså ses som ett samarbete att lösa ett problem.36 Inom specialområden inom ve31
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tenskapen, såsom arkeologi, är målgruppen ännu mer väldefinierad och homogen.
Informationen som förmedlas till specialistgrupper är ofta väldefinierad; nya
forskningsresultat, tekniker, redskap o.s.v. som bidrar till den optimala lösningen
av problemet, som specialisterna arbetar med. I samband med detta kan det sägas
att en specialistgrupp utgör en kommunikationsgrupp som har samma nivå av
tänkande, språk och kunskap.37

Informationskällor och informationskultur
Under denna rubrik kommer forskningsläget för informationskällor och informationskultur att presenteras. Under 2014 publicerade Huvila en artikel angående
arkeologer och deras informationskällor, som undersöker genom empiriska undersökningar, främst intervjuer, vilka informationskällor som arkeologer använder
sig av vid sitt informationssökande inom sitt arbete.38 Även under 2017 har Huvila
publicerat texter om arkeologisk information, och hur denna information kan vara
användbar och användas. Återigen har Huvila skrivit om arkeologers informationsanvändning och i detta fall om dokumentation i samband med arkeologiskt
arbete, samt hur denna dokumentation behandlas och arkiveras.39 Under 2015 publicerades även en text angående information policys för digital utgrävningsinformation som produceras av arkeologer, där det presenteras olika förslag för förbättring och utveckling som arkeologer kan göra för att förbättra detta.40 Kopplat
till forskningen inom arkivvetenskapen och informationskulturforskning, där det
finns forskning av exempelvis Proscovia Svärd att dagens informationskultur
medför att många inte anser att de behöver utbildning i informationshantering då
människor idag är alla skapare och hanterare av informationen. Svärd presenterar
även olika typologier av informationskultur; resultatorienterad, regelföljande, relationsbaserad och risktagande kultur, vilket är viktigt att förstå då det behövs
verktyg för att mäta och utveckla en informationskultur.41 Forskning från arkivvetenskapen kring informationskulturen hos arkeologer, dock kan det ses att varje
utgrävning har sin egna informationskultur.
Inom arkivvetenskapen har det utförts forskning kring användare av arkiv.
Det har alltså samlats in data kring användarna och deras användning, vem som
använder sig av arkivmaterial, vad användare behöver, hur de letar efter arkivmaterial, vilka typer av arkivmaterial som de föredrar och vilka sökverktyg, som
används mest, samt hur de använder samlat arkivmaterial. Utöver detta har det
37
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under senare år genomförts undersökningar kring den förändring som skett för
arkivanvändarna, detta då det skett stora förändringar gällande arkivens informationssystem, servicen på arkiven, samt tillgångsverktyg i samband med den pågående digitaliseringen av arkiv.42 Tilläggande till detta har Reine Rydén publicerat en artikel rörande arkiv och värderingen som görs av arkivarier över vilka dokument som ska bevaras i arkiv. I studien undersöker Rydén förslag och åsikter
som påverkar detta beslut, samt hur denna urvalsprocess påverkar möjligheten för
forskning på det utvalda arkiverade materialet.43
Lisa Börjesson har publicerat en text angående att den arkeologiska information som publiceras, i form av till exempel artiklar, utanför akademin kan få väldigt lite eller ingen uppmärksamhet alls. Texten beskriver även att den bristande
användningen av rapporter inom arkeologin, bidrar till den bristande spridningen
av arkeologisk information.44 Börjesson har även publicerat en artikel som behandlar förståelsen av arkeologiska rapporter. Vilket kan vara en förgrund till
denna studie, som behandlar hur denna information sedan används. Alltså kan det
ses som att mycket av den forskning som gjorts tidigare fokuserar på hur dokumentationshandlingarna kommit till, samt vilka sociala praktiker som kan ha påverkat deras utseende och utformning.45 Dock har det inte gjorts speciellt mycket
på vad för dokumenttyper som skapas i samband med arkeologiska utgrävningar.
Mycket av den forskning rörande området arkeologers informationshantering
kommer ifrån det forskningsprojekt som kallas Arkeologisk information i det digitala samhället (ARKDIS), som drivs av forskare från främst Uppsala Universitet.
Under 2017 har Börjesson lagt fram en avhandling som behandlar rapportskrivningen som sker vid svenska uppdragsutgrävningar, i denna publikations tas även
problematiken med informations forskning inom arkeologin upp.46 Trots att det
inte finns tidigare forskning inom denna studies undersökningsområde är trots
detta dessa utgångspunkter som presenteras ovan relevanta, detta då de behandlar
arkeologers informationshantering. Vilket gör att det även blir viktigt att studera
användningen av denna information som produceras vid arkeologiska utgrävningar, för att ta reda på vad som sker med dokumentation som lagras och hanteras.
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Teoretiska utgångspunkter
Detta kapitel kommer att beskriva perspektivets grundantaganden och sätta undersökningen i relation till ett större teoretiskt sammanhang, som relevant tidigare
forskning inom det avgränsade området. Här kommer även teori och teoretiska
perspektiv presenteras som kommer användas i analysen. Teorins grundtaganden
och förklaringsvärde för undersökningen kommer att lyftas fram, samt centrala
begrepp såsom dokument och användning kommer att förklaras.
I denna del av uppsatsen kommer teori att presenteras som kommer att användas i uppsatsen. Detta kommer att vara det perspektiv som kommer att användas
vid analysen på resultatet av undersökningen. Teorivalet är kopplat till frågeställningarna, där den teori som ger mest relevanta svar valts. Teorin har även den ha
något att säga om frågeställningen, samt att den går att tillämpa i samband med
frågeställningen.47 Upplägget i detta avsnitt är följande, först teori kring socialkonstruktivismen kort presenteras, följt av dokumentteori. Sedan kommer teorier
kring forskningskommunikation, informationsanvändning och informationsprocess att läggas fram. Slutligen kommer dokument som informationsbärare att diskuteras.

Teori
Socialkonstruktivismens syn på verkligheten är att denna är socialt konstruerad,
och att sociologin av kunskap måste analysera processen i vilket detta tar plats.
Verkigheten ses som ett fenomen som människor skapar genom sin egna vilja,
alltså att samhället är socialt konstruerat av människor som är i samspel med
varandra.48 Socialkonstruktivismen är den teoretiska syn som kommer att användas vid analysen av materialet i denna undersökning. Socialkonstruktivismen påverkar mitt synsätt på de arkeologer som jag möter och syn på arkeologin i sin
helhet, att deras arbetssätt är socialt konstruerade och kan påverkar av samhället
som de befinner sig i, samt av samspelet mellan forskare. Detta innebär att min
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syn på informationsanvändning av forskare influeras av att detta är en socialt konstruerad process.

Dokument
Ett dokument är i vanligt språkbruk lika med någon form av pappersdokument.
Dokumentet kan dock bestå av en eller flera sidor, men innehållet hänger på något
sätt ihop, bilderna och texten i dokumentet bildar en avgränsad enhet. Dokument
består av tre delar; innehåll, struktur och kontext. Dock har begreppet dokument
breddats i och med informationsteknikens utveckling, dokument kan nu mer ses
som en form av databärare. En avgränsad och sammanhängande informationsmängd, en databärare kan vara ett papper, ett USB-minne, en hårddisk eller ett
minneskort i en mobiltelefon.49 Vilket även är den syn på dokument som kommer
att användas i denna undersökning, att ett dokument är en form av databärare.
Detta är alltså den syn på dokument som kommer att användas i denna undersökning, att ett dokument är en arkiverad handling och att ett dokument kan vara av
olika typer av informationsbärare.
Ett dokument eller en handling är, ur en arkivetenskaplig syn, en framställning genom skrift, bild eller ljudupptagning som kan avlyssnas, läsas eller på något annat sätt uppfattas endast genom tekniskt hjälpmedel.50 Det väsentliga hos ett
dokument är att dess betydelseinnehåll är fixerat på någon form av medium,
såsom papper, ett ljudband eller liknande, så att innehållet bevaras och kan studeras om och om igen.51 Fotografier kan anses som en form av dokument, som då
kan förmedla kunskap utan att innehålla text, följande till detta är en arkivhandling, som dessa dokument blir då de arkiverats, det vill säga att en handling blir en
arkivhandling om och när arbetet med den är avslutat. Då handlingen arkivlagts
och är möjlig att återsöka och plocka fram om och när den behövs igen.52 För att
koppla dokument och dokumentering till arkeologi, kan man studera Riksantikvarieämbetets riktlinjer kring dokumentation av utgrävningar. Där beskriver de att
dokumentationsmaterialet är det som finns kvar efter en utgrävning, och att detta
är ett viktigt material för historieskrivningen. En arkeologisk rapport innehåller
fakta kring undersökningen, beskrivning av metoder och redogörelser kring de
iakttagelser som gjorts under undersökningens gång. De innehåller även listor på
de områden som undersökts och av de fynd som påträffades. Ofta görs det även en
vetenskaplig fördjupning där resultatet bearbetas och tolkas. Dokumentationen av
en utgrävning innehåller även mätinformation, originalritningar, fotografier, ana-
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lysresultat, konserveringsrapporter och resultat (t.ex. kontextblanketter, kontextmatriser och fältdagböcker).53

Användning
Användning sägs ta sin plats när problemlösaren tar sig ann informationsinnehållet, detta är den syn på användning som kommer att användas i denna undersökning. Användningen av informationen omfattar kognitioner och beteenden i relation till att informationen bearbetas, det leder till effekter som kan vara en inledning till att lösa ett informationsproblem eller behov. Informationsanvändning är
vanligtvis skapat som det sista steget i processen om att bli informerad. Generellt
kan det sägas att informationsanvändning är mottagandet och förståelsen av information.54Användningen av information är ett fenomen som finns i stora delar
av människors vardagliga liv. Det finns även de som påstår att information är viktigt för människors överlevnad. Användningen av information, kunskap och
forskning används även i ett bredare spektrum som ett framgångskriterium. I
andra ord är information något som en person vet, och kunskap kan vara något
som är i rå materiell form eller en yttre form av information, dock kan det ses som
paradoxalt att information kan anses som det mest essentiella att undersöka när
informationssökning studeras.55 Reijo Savolainen skriver om att informationsforskare lagt ned mycket tid på att studera informationsanvändning och på grund av
detta är det teoretiska ramverket inom området inte speciellt utvecklat.56
Informationsprocess, eller användning, är en process baserad på informationsaktiviteter. En process refererar till en serie av informationsrelaterade interaktioner som ett continuum, de tidigare faserna och upplevelserna påverkar de kommande behoven och besluten. En informationsprocess är en mänsklig process där
interaktioner involverar varierade informationsobjekt. Ett informationsobjekt anses vanligtvis vara en konsekvens av en annan, tidigare process, exempelvis informationsbehov, som startar processen. I den första processen skapas de nödvändigaste objekten och blir därefter tillgängliga för originalpersonen som är i behov,
men även många andra involveras i följande informationsprocesser.57 Söka och
hitta information är ofta följt av att det bearbetas. Detta hör ofta till användningen
av informationen. Ett sätt kan vara att personer som söker informationen bearbetar
den medans den inhämtas, letas efter, tas emot och kommuniceras. Bearbetningen
av informationen innefattar hur information blir förstådd, analyserad och modifierad.58 Att fånga informationsanvändning kan vara svårt, det är ofta svagt definierat
53

RAÄ (2012), s. 4.
Kari (2010).
55
Kari (2010).
56
Savolainen (2009a).
57
Huvila (2006), s. 12–13.
58
Limberg (1998).
54

26

även i forskningssammanhang, eller så är det inte definierat alls. Detta har lett till
att det uppstått förvirring kring den exakta meningen av informationsanvändning.59 Abdelmalek Bouazza beskriver hur informationsanvändning skulle kunna
ses på, exempelvis;
Information use is that seeking behavior that leads to the use of information in order to meet
an individual's needs60

Citatet kan tolkas som att informationsanvändning består av två olika steg i
samma process, men den senare av dem är inte definierad. Detta kan ofta leda till
att läsaren av en text tror att författaren inte vet vad denne pratar om.61 I denna
studie ses användning såsom en process som nämns ovan och att det är en process
som påverkas av tidigare processer. Detta kan kopplas till de frågeställningar som
ställs i denna studie, hur användningen går till, och vilken form användning denna
tar.
Koppling till ovanstående är dokument som informationsbärare, inom den vetenskapliga professionen uppfattas dokument som en speciell kommunikationskanal, en informationsbärare, som har specifika förmedlingsfunktioner. Dessa dokument kan alltså ses som en form av instrument i den vetenskapliga kommunikationen. Dokumenten kan ses som nedslag i kommunikationsprocessen, som ger
förståelse och kunskap, de kan vara mer eller mindre självständiga moduler som
hänger samman i en integrerad struktur och läsning av enskilda dokument kräver
implicit kunskap och förståelse.62
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Metod och material
I detta kapitel kommer metoderna som kommer att användas i undersökningen att
presenteras, även urval och avgränsningar kommer att tas upp. Genomförande,
bearbetning och analysmetod, samt tillförlitligheten för undersökningen kommer
att läggas fram i detta avsnitt. Tilläggande presenteras materialet och hur materialet samlats in.

Val av metod
I detta avsnitt kommer de metoder som kommer att användas i denna undersökning att presenteras. Det kommer att göras en undersökning som utförs genom en
kombination mellan intervjuer och dokumentanalys.

Intervjuer
Under denna rubrik kommer metoden intervjuer att presenteras, där för och nackdelar med denna metod diskuteras. När det utförs kvalitativa intervjuer finns det
flera begrepp som inte är helt tydliga. Dessa intervjuer förs efter de fem regler
som presenteras i Göran Ahrne och Peter Svenssons bok; intervjuaren ska lyssna
på den som talar med ett tålmodigt och vänligt med intelligent reflekterande sätt,
intervjuaren ska inte framhäva någon form av auktoritet, intervjuaren ska inte ge
råd eller moraliska förmaningar, intervjuaren ska inte gräla/argumentera med den
som talar och intervjuaren ska bara tala eller ställa frågor under särskilda förhållanden. Utöver detta kan man tala om ostrukturerade, semistrukturerade eller
kanske löst strukturerade intervjuer.63 Denna intervju som utförts är en så kallad
semistrukturerad intervju, där intervjupersonen fått talat fritt, där det funnits frågor som intervjun utgått ifrån. Materialet som genereras av intervjuerna har sedan
transkriberats sammanfattande och inte i sin helhet, se bilaga 2.
Intervjuer är på många sätt ett oslagbart verktyg, på en kort tid får den som utför intervjun mycket information kring ett fenomen ur intervjupersonens synvinkel. I en intervju kan de berätta om hur de gör saker i praktiken, samt vilka rutiner
de använder sig av. De kan även berätta om sina upplevelser och erfarenheter de
63
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har av något. Intervjuer gör att det går snabbt mellan analys och intervju, flera
intervjuer kan göras när det visas teman eller frågor som inte förståtts och som
behöver förklaras. Vid intervjuer måste det finnas i åtanke att personer inte alltid
gör som de säger att de gör. En annan, vidare fråga är som intervjupersonen menar
det som forskaren/studenten uttolkar, eller om utsagan har andra betydelser. Ännu
en av intervjuernas svagheter är att den endast ger en begränsad bild av ett fenomen och måste behandlas på så sätt och om möjligt kompletteras med flera metoder.64 Dessa intervjuer som genomförts kring dokumentanvändning har gjorts då
intervjupersonerna befinner sig i arbetet med dokumentationen eller har precis
avslutat sitt arbete. Detta gör att de inte glömt hur de har arbetat utan arbetet är
fortfarande så pass nära i tiden. Intervjuerna som utförts efter de frågor som anges
i bilaga 1, där individen fått tala fritt kring frågorna och förklarat sin bearbetning
av de arkiverade dokumenten. Analysen av dessa intervjuer har sedan genomförts
efter de teoretiska ramverken som presenterats i tidigare avsnitt, sedan har genomgående mönster och samband i intervjumaterialet undersökts för att sedan dra
slutsatser.

Dokumentanalys
Under denna rubrik kommer dokumentanalys att presenteras, vilket är en av metoderna som används i denna uppsatsundersökning. Konceptet informationsarkitektur, genrer och informationsstruktur har blivit en viktig del av informationsvetenskap och relaterade fält. Detta koncept har dock baserats på mer generella teorier om dokument, gällande deras kommunikativa mening och funktioner, element
och kompositioner och dess värde inom informationsinhämtning.65
Sättet som de vanligaste formerna av dokumenttyper används varierar mellan
olika områden. Dock finns det en hög form av standardisering i moderna vetenskapliga artiklar, denna standardisering visar på de olika behoven som finns inom
de olika områdena och metodologiska och epistemologiska skillnader på normer.
Formen av ett dokument kan ses som något obetydligt och ses ofta som något som
har en ideal form, som är slutlig i sin historiska utveckling, kan bli standardiserad
och är självständigt från innehållet och epistemologisk problematik.66 Dokumentanalys är en systematisk procedur för att inhämta och utvärdera dokument – både
tryckt och elektroniskt material. Liksom andra kvalitativa metoder, kräver dokumentanalyser att dokumentation undersökt och tolkas med meningen att framkalla
betydelse, skapa förståelse och utveckla empirisk kunskap. Dokument kan användas för systematisk utvärdering som en del av en studie kan vara i varierade former.67
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Dokumentanalysen i denna undersökning har genomförts genom att publikationer, som skrivits av intervjuindividerna, har studerats. I samband med detta har
de olika dokumenttyperna i publikationerna räknats i antal, se bilaga 4, detta för
att se i vilken utsträckning som de olika dokumenttyperna har använts. Summeringen av de olika antalen av dokumenttyper presenteras i tabeller, som kan ses i
den empiriska undersökningen. Tabellerna bidrar med en överblick över vilka
dokumenttyper som har använts i publikationerna, samt ger en överblick över i
vilken grad dokumenttyper används.

Material
Materialet som samlats in i denna undersökning består främst av material som
samlats in vid intervjutillfällena. Sammanfattningar av intervjuerna finns i bilaga
2, då det inte fanns möjlighet att spela in intervjuer med alla intervjupersoner och
då i sin tur finns det inte inspelningar att transkribera i sin helhet. Därför har det
istället gjorts sammanfattningar av intervjuerna, för att ge en överblick av hur intervjuerna gått till och ge mer information för läsaren, samt har dessa baserats på
de anteckningar som gjordes vid intervjutillfället. Anonymisering av intervjuerna
har inte varit möjlig, detta då intervjuindividerna skulle känna igen varandra även
om de var anonymiserade, samt att det sker löpande hänvisningar till publikationer gjorda av individerna. Gällande etiska aspekter i denna studie har det inte uppstått någon form av information vid intervjutillfällena som skulle kunna skada
intervjuindividen på något sätt. Sedan har det inte funnit möjlighet att sätta ett
pseudonym på individerna detta då det inte skulle skydda dem, utan det skulle
ändå finnas möjlighet att identifiera individerna.
Kompletterande till intervjuerna har det gjorts dokumentanalys, där publicerade Labraundavolymer av intervjupersoner kommer att tittas på, utöver detta har
artiklar ifrån Oposcula, publikation vid svenska instituten i Athen och Rom, där
preliminära rapporter som gjorts används, samt uppsatser om Labraunda. Tilläggande om detta används två föreläsningar som genomförts vid arkeologiska institutionen vid Uppsala universitet, sedan för det senaste publikationerna kring
Labraunda har publikationer från franska institutet i Istanbul, Anatolia Antiqua.
Detta har gjort att den data som finns i denna uppsats har ett brett spektrum.
Publikationerna som används i undersökningen har valt ut som stickprov, eftersom det inte finns utrymme att studera alla publikationer och personer som arbetat med Labraunda, de individer som valts ut är de som har haft möjlighet att
ställa upp för intervjuer. För att få en överblick över vilka dokumenttyper som
används, i publikationerna som valt ut genom stickprov och vilken utsträckning de
används har dessa räknats i publikationerna. Denna kvantitativa metod, som kan
ses i bilaga 4, används för att ge en närmare undersökning av användandet av dokumenttyper, som en komplettering efter att intervjuerna genomförts. Enligt An-
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nika Elisson kan kvalitativa metoder vara missvisande speciellt om man använder
sig av undersökningar som utförts av andra och som kan ha fått stor uppmärksamhet i massmedia.68 Undersökningen har genomförts av mig och därför minskar
risken för detta missvisande. Trots att de dokument som används i undersökningen är olika former av dokument, är de jämförbara detta då de behandlar samma
ämne, Labraunda, samt att de alla är skrivna av arkeologer.

Tillförlitlighet
Genom att utföra en kvalitativ undersökning får denna sin tillförlitlighet genom att
få fram material kring ett fenomen, som inte går att få genom en kvantitativ
undersökning exempelvis enkäter. Utöver detta bör forskningsresultaten kunna
göras oberoende av exakt vilka personer som intervjuas, dock bör det tas i åtanke
att erfarenheter och bakgrund hos personer som intervjuas kan ha inverkan på
resultatet.69 Sex personer intervjuas i denna undersökning, som sedan kommer att
kompletteras med dokumentstudier på de publikationer som gjorts kring Labraundahelgedomen. Detta kommer att komplettera varandra för att ge en mer säker
undersökning. Tilläggande till detta kan det sägas att det är svårt att utföra intervjuer detta då personen i fråga kanske inte egentligen gör som de säger att de gör.
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Empirisk undersökning
I detta avsnitt kommer den empiriska undersökningen av uppsatsen att presenteras, där ett urval ur intervjuerna kommer att presenteras. Avsnittet kommer att
inledas med en kort presentation av intervjupersonerna, följt av utdrag ur intervjuerna, kompletterande till detta kommer dokumentanalys att göras med hjälp av
utdrag från publikationer. Löpande kommer det att göras jämförelser mellan intervjuerna och hur publikationerna är gjorda. Avsnittet avslutas med en jämförande analys.

Analys av data
I detta avsnitt kommer den data som samlats in vid intervjuerna att presenteras,
det kommer att presenteras intervju för intervju. Intervjuerna presenteras efter ett
mönster som kan ses i dem, de första fyra har liknande mönster medans de två
sista avviker sig från de övriga. Detta för att skapa ett sammanhängande mönster i
materialet.

Baptiste Vergnaud - arkeolog
Vergnaud är en av de franska arkeologerna som under senare år har deltagit i utgrävningarna vid Labraunda. Han har inriktat sig på de fortifikationer som finns i
Karien och arbetar tillsammans med Lars Karlsson på ännu en Labraunda volym.70
Vergnaud arbetar just nu med fortifikationerna kring Labraunda och i området
Karien. Där beskriver han att han använder sig av fotografier, schaktritningar och
stratifikationsritningar för att bedriva sin undersökning. I samband med detta använder sig Vergnaud av en jämförandemetod, för att se om det finns liknande fortifikationer i andra områden av Karien som liknar de i Labraunda. I en av de publikationer som Vergnaud har varit delförfattare till kan det ses att han använder sig
av sina ritningar över fortifikationens väggar, som är en av form av dokumentation ifrån utgrävningen, se figur 3.71
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Figur 3. Utdrag ur Vergnauds publikation, Labraunda 2014.

Källa: Henry, Olivier, Erika Andersson, Christophe Bost, Ömür Dünya Cakmakli, Angela Commito, Mélissa Cormer-Hughet, Peter De Staebler, Pierre Dupont, Duygo Ergnec, Axel Frejman,
Banu Kepenek, Pascal Lebouteiller, Haral Nilsson, Felipe Rojas & Baptiste Vergnaud (2015) 316.
Labraunda 2014. Anatolia Antiqua XXV, Institut Francais D’etudes Anatoliennes GeorgesDumezil.

Tilläggande till detta förklarar Vergnaud att keramik är ett av de vanligaste fynden
som görs vid utgrävningar av fortifikationer, samt att de dokument som finns dokumenterat ifrån utgrävningen kan vara baserade på olika former av frågeställningar. Exempelvis hur blev platsen förstörd och kan det ses andra perioder än
den mest tydliga. Utöver detta jämförs materialet med liknande material för att få
fram en datering av platsen och de olika kulturlagren, samt om det kan finnas någon ytterligare information om regionen i det som kan ses i dokumentationen.72
Vergnaud förklarar även att fynd fotograferas i efterhand tillsammans med en
mätpinne, för att se storleken på fyndet. Detta görs även med andra fotografier att
en mätpinne placeras för att ge information om storleken. Sedan används även
dokumentationen för att se om det finns några influenser ifrån andra kulturer eller
personer, där det görs studier för att se om det finns influenser av andra personer
som byggt liknande fortifikationer i andra områden. Slutligen förklarar Vergnaud
hur keramiken behandlas, då dess kantdelar används för att hitta liknande kärl.
Som sedan ritas av med hjälp av mätverktyg, för att försöka få en helhetsbild av
kärlet.73 I en av de publikationer som Vergnaud är en del av kan fördelningen av
dokumenttyper även ses, se tabell 1 nedan.
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Tabell 1. Sammanställning fördelningen av användningen av dokumenttyper.

Dokumenttyp
Dagböcker äldre
Fotografier fynd
Fotografier schakt
Fotografier övrigt
Kartor
Planritningar
Ritningar fynd
Ritningar keramik
Ritningar rekonstruktioner
Sektionsritningar

Antal
3
28
76
1
1
12
1
37
3
8

Källa: Henry, Olivier, Erika Andersson, Christophe Bost, Ömür Dünya Cakmakli, Angela Commito, Mélissa Cormer-Hughet, Peter De Staebler, Pierre Dupont, Duygo Ergnec, Axel Frejman,
Banu Kepenek, Pascal Lebouteiller, Haral Nilsson, Felipe Rojas & Baptiste Vergnaud (2015)
Labraunda 2014. Anatolia Antiqua XXV, Institut Francais D’etudes Anatoliennes GeorgesDumezil.

I denna publikation kan man se att fördelningen av användningen av dokumenttyper väger över mycket, likt de andra att fotografier av schakt är den mest använda.
Sedan kan det ses i denna dokumentation att det används dokument ifrån de äldre
utgrävningarna, se figur 4 nedan. Här framgår det att både fotografier av schakt,
avritningar av fynd och fotografier av fynd ifrån de äldre utgrävningarna används.
Detta är då dokument tagna ur arkivet som finns bevarat hemma hos Pontus Hällström och kommer ifrån utgrävningen som utfördes 1951 i Labraunda.
Figur 4. Utdrag ur publikation, användning av äldre dokument.

Källa: Henry, Olivier, Erika Andersson, Christophe Bost, Ömür Dünya Cakmakli, Angela Commito, Mélissa Cormer-Hughet, Peter De Staebler, Pierre Dupont, Duygo Ergnec, Axel Frejman,
Banu Kepenek, Pascal Lebouteiller, Haral Nilsson, Felipe Rojas & Baptiste Vergnaud (2015) 338.
Labraunda 2014. Anatolia Antiqua XXV, Institut Francais D’etudes Anatoliennes GeorgesDumezil.
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Det kan även ses i denna publikation att det används en hel del av dokument ifrån
det så kallade Labraunda arkivet, i figur 5 nedan kan det ses att även ytterligare
avritningar av fynd ifrån de äldre utgrävningarna kommer till användning.
Figur 5. Avritning av fynd, äldre utgrävningar.

Källa: Henry, Olivier, Erika Andersson, Christophe Bost, Ömür Dünya Cakmakli, Angela Commito, Mélissa Cormer-Hughet, Peter De Staebler, Pierre Dupont, Duygo Ergnec, Axel Frejman,
Banu Kepenek, Pascal Lebouteiller, Haral Nilsson, Felipe Rojas & Baptiste Vergnaud (2015) 338.
Labraunda 2014. Anatolia Antiqua XXV, Institut Francais D’etudes Anatoliennes GeorgesDumezil.

Tilläggande till detta ses även dokumentation från senare utförda utgrävningar,
som används i denna dokumentation. Vergnaud nämner under intervjun att de
använder sig av ritningar av stratifikation, vilket kan ses i figur 6.74
Figur 6. Utdrag ur publikation, användning av ritningar av stratifikation.

Källa: Henry, Olivier, Erika Andersson, Christophe Bost, Ömür Dünya Cakmakli, Angela Commito, Mélissa Cormer-Hughet, Peter De Staebler, Pierre Dupont, Duygo Ergnec, Axel Frejman,
Banu Kepenek, Pascal Lebouteiller, Haral Nilsson, Felipe Rojas & Baptiste Vergnaud (2015) 324.
Labraunda 2014. Anatolia Antiqua XXV, Institut Francais D’etudes Anatoliennes GeorgesDumezil.
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I figur 6, kan det ses hur Vergnaud använder sig av ritningar av stratigrafi, även
kallat sektionsritningar.

Jesper Blid – arkeolog
Blid kom i kontakt med Labraunda genom Lars Karlsson och har tidigare skrivit
en avhandling rörande utgrävningen under 2012. Sedan dess har Labraunda varit
hans huvudsakliga forskningsområde och han arbetar idag med ytterligare publikationer om området.75
Blid inledde med att beskriva den dokumentation som utförs i fält av arkeologer, som består av främst dagböcker som skrivs i fält. Där bland annat fynd dokumenteras, utöver detta görs det även visuell dokumentation, genom fotografier
och ritningar. Han beskriver dessa former av dokument som det som han använder
sig av vid sin forskning senare. Blid har publicerat en Labraundavolym, där han
beskriver att han började med att bearbeta de dagböcker som finns bevarade ifrån
de tidigare utgrävningarna, från 40- till 60-talet. I detta material förklarar Blid att
det kan ses en förbättring av dokumentationen, som utvecklas allt eftersom att de
som utförde utgrävningarna lärde sig allt mer.
Följt till detta berättar Blid att han använde sig av dessa tidigare dagböcker
vid sin egna utgrävning vid Labraunda, där han gjorde jämförelser med det äldre
materialet och det som de själva kunde se på platsen. Sedan även för att skapa sig
en förståelse över de fynd som omnämts var dessa hittats vid utgrävningarna.
Detta även för att skapa sig ytterligare kunskap om hur stratigrafin på platsen var
utformad, då den tidigare dokumentationen av detta var bristfällig.76 Detta kan
bero på att stratigrafi som arkeologisk metod utvecklades först under 1960-talet
och framåt, som en del av den strukturalistiska arkeologin.77
Tilläggande till detta förklarar Blid kring de undersökningar som han utför
med hjälp av dokumentationen från utgrävningen. Blid beskriver att han har utfört
en empirisk undersökning och även litteraturstudier på dokumentationen, där han
har gjort jämförelser av dagens utgrävningar och dess dokumentation, med de
tidigare utgrävningarnas dagböcker. Dessa dagböcker innehåller loggar över exempelvis vilka fynd som gjorts, var och när, de tidiga dagböckerna är skrivna på
ett objektivt sätt och innehåller inte några analyser. Detta kan även ses i Blids
publikation hur han använder sig av dagböckerna, se figur 7.

75

Jesper Blid [2018-02-13].
Blid [2018-02-13].
77
Harris (1979), s. 26.
76

36

Figur 7. Utdrag ur Blids publikation, användande av dagböcker.

Källa: Blid, Jesper (2016) 194. Labraunda 4: Remains of Late Antiquity. Svenska forskningsinstitutet, Istanbul.

Blid utförde analys av denna dokumentation, där han använde sig av fyndplatser,
planritningar och fotografier av fynd. Tilläggande till detta använde sig Blid även
av tidigare Labraundavolymer, av Alfred Westholm och Pontus Hällström. Utöver
detta har Blid själv utfört kompletterande undersökningar på plats i Labraunda,
främst för att försöka återskapa stratigrafin från de tidigare undersökningarna.78
Kompletterande till detta beskriver Blid att det görs avritningar av de keramik
delar som hittas vid utgrävningen. Som sedan används som en av de mest pålitliga
dateringsmöjligheterna och kan avslöja kopplingar till andra kulturer och områden. Dock ansågs inte keramik som intressant att bevara eller att dokumentera
ordentligt vid de tidigare utgrävningarna, därför är dokumentationen av dessa
ifrån de äldre utgrävningarna bristfällig.79 Blids användning av keramik avritningar, se figur 8.
Figur 8. Utdrag ur Blids publikation, användande av keramik.

Källa: Blid, Jesper (2016) 55. Labraunda 4: Remains of Late Antiquity. Svenska forskningsinstitutet, Istanbul.

Blid förklarar hur processen går till när han bearbetar forskningsdokumentation
från Labraunda. Där han inledde med att transkribera dagböckerna från de äldre
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utgrävningarna och renskriva dessa. Sedan att även ritningar som finns i dagböckerna ritas av, detta digitaliseras sedan. Där formaten jpeg., pdf. eller tiff. format
används. Vid dagens utgrävningar utförs detta direkt i digital form. För att sedan
analysera detta används det oftast jämförande studier, detta för att försöka fylla
igen de tomrum som finns i kunskapen kring området, föremålet eller platsen. Det
görs genom jämförelser med andra utgrävningar, alltså genom sekundärkällor, för
att hitta något som liknar den egna dokumentationen.80 Användandet och fördelningen av dessa olika dokumenttyper kan ses i tabell 2 nedan.
Tabell 2. Sammanställning fördelningen av användningen av dokumenttyper.

Dokumenttyp
Dagböcker äldre
Fotografier fynd
Fotografier schakt
Fotografier övrigt
Kartor
Planritningar
Ritningar fynd
Ritningar keramik
Ritningar rekonstruktioner
Sektionsritningar

Antal
16
137
100
1
1
53
41
161
48
22

Källa: Blid, Jesper (2016). Labraunda 4: Remains of Late Antiquity. Svenska forskningsinstitutet,
Istanbul.

I denna publikation kan det ses att det är avritningar av keramik som är den dokumenttyp som används mest, dock är ritningar rekonstruktioner en kategori av
dokumenttyper som används mycket av Blid. Denna dokumenttyp används inte i
samma grad i de andra arkeologernas publikationer, även fotografier av fynd och
fotografier av schakt används mycket av Blid. Dock bör det finnas i åtanke att
Blids publikation är en hel volym om Labraunda, och är därför en större publikation än de andra arkeologernas publikationer som tas med i denna undersökningen.
Detta innebär att mängden av användandet av de olika dokumenttyperna i Blids
publikation är mycket högre än i de andra arkeologernas publikationer.

Lars Karlsson – tidigare utgrävningsledare
Karlsson har deltagit i utgrävningarna sedan 1993, då han arbetade med fortifikationen kring Labraunda och Karien i sin helhet. Karlsson blev 2003 grävledare för
Labraunda och bedrev arbete för att bland annat bevara kulturarvet i Labraunda,
80
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samt utmätning med totalstationer m.m. Karlsson arbetar för närvarande med en
publikation berörande fortifikationen i Labraunda.81
Karlsson beskrev de dokumenttyper som han använder sig av i sin publikation, där han använde sig av en kombination av material ifrån de äldre utgrävningarna, samt ifrån de nyare som utförts under 2000-talet. Karlsson förklarar att det
är viktigt att rita av så mycket som går i fält, eftersom att det är den enda dokumentationen som kommer att göras och då gäller det att göra den så bra som möjligt. Eftersom att Karlssons Labraundavolym är under arbete kommer preliminärrapporter att studeras som exempel i detta avsnitt. Denna kommande volym kommer att behandla fortifikationen kring Labraunda.82
Karlsson beskriver att den största delen av dokumentation som han använder
sig av och som tar mest tid att göra är keramiken och avritningarna av dessa. Sedan använder Karlsson sig av avritningar av forten (se figur 9), där murar och
stenblock ingår. Utöver detta använder han sig av bilder av fynden, samt schaktritningar. Karlsson beskriver även att han andvänder sig av en kombination av
nyare dokumentation ifrån de nya utgrävningarna, tillsammans med äldre dokumentation från de äldre utgrävningarna som finns bevarade hos Pontus Hällström.83
Figur 9. Planritning över Tepesar Kale.

Källa: Karlsson, Lars, Jesper Blid & Olivier Henry (2011). Labraunda 2010, A preliminary report
on the Swedish excavations. Oposcula 4, 22. Svenska institutet i Athen och Rom.

Utöver detta beskriver Karlsson att fotografier är en av de mest utförda dokumentationerna som utförs vid utgrävningarna. Tilläggande till detta är även
dokumentationen av keramik, enligt Karlsson, det som tar mest tid att bearbeta till
publikationen. Där det gäller att gå igenom alla bitar och väljer ut de bästa för att
81
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rita av, vilket görs med hjälp av genomskinligt papper för att få dem så pass fina
som möjligt för publikationen, se figur 10. I publikationen kan det ses att Karlsson
använder sig av både fotografier på fynd, samt avritningar av keramik i kombination.84
Figur 10. Utdrag ur Karlssons preliminära rapport Labranda 2009, användning av keramik.

Källa: Karlsson, Lars, Jesper Blid & Olivier Henry (2011), 99. Labraunda 2010, A preliminary
report on the Swedish excavations. Oposcula 4, 22. Svenska institutet i Athen och Rom.

Följt till detta beskriver Karlsson hur han arbetar för att producera en publikation
baserad på forskningsdata, han beskriver att han inleder med att beskriva utgrävningen. När utgrävningen utfördes, vilka som var med och grävde, vem som var
ansvarig ingår i denna inledande beskrivande del. Sedan beskrivs stratifieringen
av platsen. Följt av beskrivning av fynden, som är det längsta kapitlet i publikationen, detta då det är i detta avsnitt som beskrivningen av keramiken ingår. Här
beskrivs fynden i sin korthet och bilder finns med på de som anses vara de finaste
fynden. Slutligen avslutas publikationen med en konklusion. Karlsson förklarar
även att vid skrivandet av denna form av publikationer används det inte några
teorier, dock utförs det C14 analyser på det organiska materialet som hittas vid
utgrävningarna. Detta för att det inte riktigt finns tid, enligt Karlsson, att utföra
teorier kring exempelvis gravar vid utgrävningen.85
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Tabell 3. Sammanställning fördelningen av användningen av dokumenttyper. Karlssons publikation

Dokumenttyp
Fotografier fynd
Fotografier schakt
Kartor
Planritningar
Ritningar keramik
Ritningar rekonstruktioner
Sektionsritningar

Antal
5
25
2
13
4
2
4

Källa: Karlsson, Blid & Henry (2012, 99). Labraunda 2011, A preliminary report on the Swedish
excavations. Oposcula 4, 22. Svenska institutet i Athen och Rom

I tabell 3 ovan, kan fördelningen av användningen av dokumenttyperna i en av
Karlssons publikationer ses, där fotografier av schakt är det som används mest,
sedan är det ritningar av väggar som kommer efter det. Karlsson nämnde att keramik är det som tar mest plats och beskrivning av fynd, dock inte i denna publikation. Trots detta måste det tas i åtanke att detta är en preliminär rapport som
undersökts och inte en volym.

Ragnar Hedlund – arkeolog
Hedlund hamnade på Labraunda genom sitt skrivande av sin avhandling gällande
romerska monumentalbyggnader på institutionen för arkeologi och antik historia
vid Uppsala universitet, där han åkte ned till Labraunda en säsong, för att sedan
bli allt mer involverad över tid och därefter deltagit i utgrävningar i flertalet säsonger. Just nu finns det planer för att Hedlund och Blid tillsammans ska skriva
ytterligare en volym om Labraunda under de kommande åren.86
Hedlund berättade under intervjun att vid studerandet av en utgrävning så använder han sig av tre olika former av dokument, däribland dagböcker både från
tidigare utgrävningarna och de nyare. Sedan finns det opublicerat material som
han använder sig av, där en av dessa är ritningar som gjorts på block. Tilläggande
till detta använder Hedlund sig av sin egna dokumentation, som gjorts för att
komplettera den redan existerande dokumentation av utgrävningen. Fotografier är
en dokumenttyp som Hedlund beskriver som en av de mest använda dokumentationsformerna vid de tidigare utgrävningarna. Tilläggande till detta beskriver Hedlund att dagböckerna kan vara svåra att arbeta med, detta då de som skrivit de
tidigare dagböckerna inte haft kunskap om de kulturlager de grävt, samt att lagerna har varit omkringrörda. Vilket kan utläses genom hur de beskriver det. Hedlund beskriver arbetet med en undersökning av en utgrävning som att man måste
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arbeta med både sina egna och andras iakttagelser. Tilläggande gäller det enligt
Hedlund att förhålla sig till ytterligare information som kan tillkomma efterhand,
exempelvis genom ytterligare utgrävningar som genomförs.87
Figur 11.. Planritning

Källa: Henry, Olivier, Lars Karlsson, Jesper Blid, Ragnar Hedlund, Baptiste Vergnaud, Pontus
Hellström, Thomas Thieme, Agneta Freccero, Elifnaz Durusoy, Güliz Biligin-Altinoz, Fatma Bagdatlig-cam, Axel Frejman & Pascal Leboueiller (2013), 228. Labraunda 2012 – Rapport préliminaire. Anatolia Antiqua, Institut Français d’etudes Anatoliennes Georges-Dumezil.

Den dokumentationstyp som Hedlund har spenderat mest tid att arbeta med, enligt
han själv, är att processera de ritningar som gjorts vid de äldre utgrävningarna. I
dessa ritningar omnämns det nummer på olika marmorblock som ska finnas på
plats i Labraunda, exempel se figur 11. Dessa har Hedlund och Blid tillsammans
sökt efter i Labraunda, och bestämde sig sedan för att återigen rita av alla block.
Hedlund beskriver att när den redan existerande dokumentationen givit den
mängd information som de kan ge, gäller det att genom andra dokument finna
ytterligare information för att kunna fylla igen de luckor som finns i kunskapen
om de frågeställningar som finns vid undersökningen. Det gäller att växla mellan
det som andra studerat och dokumenterat och sedan det som man själv observerat.
Hedlund beskriver det som att arkeologer förlitar sig mycket på det som de själv
grävt ut och undersökt.88 Dessa block som Hedlund pratar om kan ses som rekonstruktioner i publikationen som Hedlund av hjälp till att skriva, se figur 12.
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Figur 12. Rekonstruktion av marmorblock-

Källa: Henry, Olivier, Lars Karlsson, Jesper Blid, Ragnar Hedlund, Baptiste Vergnaud, Pontus
Hellström, Thomas Thieme, Agneta Freccero, Elifnaz Durusoy, Güliz Biligin-Altinoz, Fatma Bagdatlig-cam, Axel Frejman & Pascal Leboueiller (2013), 335. Labraunda 2012 – Rapport préliminaire. Anatolia Antiqua, Institut Français d’etudes Anatoliennes Georges-Dumezil.

Vid arbetet med att processera dokumentationen från utgrävningen, görs det enligt
Hedlund jämförelser med andra utgrävningar i andra områden, genom sekundärkällor.89 I tabell 4, kan fördelningen av dokumenttyper i en av de publikationer
om Labraunda som Hedlund varit en del av. Där kan det ses att fotografier schakt
är mest använd, sedan är fotografier av fynd och sektionsritningar de som används
mest efter fotografier av schakt.
Tabell 4. Sammanställning av användning av dokumenttyper, Labraunda 2012.

Dokumenttyp
3D-fotografier
Fotografier fynd
Fotografier schakt
Fotografier övrigt
Kartor
Planritningar
Sektionsritningar
Ritningar rekonstruktioner

Antal
1
16
51
7
5
5
13
5

Källa: Henry, Olivier, Lars Karlsson, Jesper Blid, Ragnar Hedlund, Baptiste Vergnaud, Pontus
Hellström, Thomas Thieme, Agneta Freccero, Elifnaz Durusoy, Güliz Biligin-Altinoz, Fatma Bagdatlig-cam, Axel Frejman & Pascal Leboueiller (2013). Labraunda 2012 – Rapport préliminaire.
Anatolia Antiqua, Institut Français d’etudes Anatoliennes Georges-Dumezil.

Olivier Henry – nuvarande utgrävningsledare
Henry är den nuvarande grävledaren för utgrävningen i Labraunda, vilket även lett
till att utgrävningen nu ses som en fransk utgrävning. Henry har bland annat be89
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drivit forskning kring de hundratals gravar som hittats kring helgedomen i
Labraunda, som Henry nu arbetar med att publicera ännu en volym i Labraunda
serien.90
Henry började med att beskriva att det finns många olika former av material
ifrån utgrävningen som måste tas om hand på olika sätt och att det är dessa som
han använder sig av när han arbetar med utgrävningen. Bland annat att keramik
måste rengöras och bearbetas före dessa dokumenteras, detta genom fotografering, avritning och beskrivningar. Att Henry använder sig av detta kan ses i den
senaste preliminärraporten ifrån Labraunda, se figur 13. Gällande keramiken blir
majoriteten av fynden åter begravda i plastlådor. Detta gäller även för glasfragment som hittas.
Figur 13. Utdrag om användning av keramik, Labraunda 2016.

Källa: Henry, Olivier, Daniel Löwenborg, Frédrérique Marchand-Baulieu, Gregory Tucker, Axel
Frejman, A. Akmesa, Chrophe Bost, Baptiste Vergnaud, I. Stojanovitc, N. Charless-Unwinn, N.
Schibille, Ömür Dünya Cakmakli & Erika Andersson (2017) 228. Labraunda 2016. Anatolia Antiqua XXV, Institut Francais D’etudes Anatoliennes Georges-Dumezil.

Inskriptioner blir stämplade; metallobjekt bearbetas för att motverka korrosion,
och om möjligt blir de rengjorda (ibland även röntgade) och dokumenteras. Benfragment analyseras av osteologer, strukturer (väggar etc.) blir tillagda på den
befintliga planen över Labraunda, med hjälp av en total station (GPS) och sedan
placeras förhöjningar ut. Tilläggande till detta blir dessa även modellerade i 3D
genom fotogrammetri, om det behövs rekonstrueras så mycket som behövs.
Henry fortsätter med att alla denna data sedan skrivs in i en databas för bevaring,
som inkluderar information om fyndplatsen och stratigrafiska beskrivningar. Gällande alla fynd blir endast de finaste skickade till museum för vidare bevaring.91
Henry beskriver sedan att arkeologisk forskning(användning) av utgrävningsdokumentation handlar om att tolka och analysera dokumentationen, vilket kan
göras på flertalet olika sätt beroende på vilka frågor som ställs till materialet, samt
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vilken kontext det befinner sig i, vilken period materialet kommer ifrån etc.92 Sedan beskriver Henry att det är det som intresserar en arkeolog som de oftast bedriver sin forskning på och undersöker, detta speglas även i de publikationer som de
sedan publicerar. Henry beskriver även att han använder sig av antika texter för att
finna tidiga beskrivningar av platsen.93
Då Labraundavolymen som Henry skriver inte är publicerad ännu, har här
istället preliminärrapporter ifrån utgrävningarna i Labraunda studerats. Användningen av exempelvis fotografier och 3D bilder ifrån utgrävningen kan ses i figur
14.
Figur 14. Utdrag ur Henrys preliminärrapport om utgrävningen i Labraunda 2016.

Källa: Henry, Olivier, Daniel Löwenborg, Frédrérique Marchand-Baulieu, Gregory Tucker, Axel
Frejman, A. Akmesa, Chrophe Bost, Baptiste Vergnaud, I. Stojanovitc, N. Charless-Unwinn, N.
Schibille, Ömür Dünya Cakmakli & Erika Andersson (2017) 195. Labraunda 2016. Anatolia Antiqua XXV, Institut Francais D’etudes Anatoliennes Georges-Dumezil.

I denna publikation kan det även ses hur fördelningen av olika dokumenttyper är
gjord, som presenteras i tabell 5 nedan. Där är det till största del fotografier av
schakt som är den utgrävningsdokumentation som använts mest i denna publikation, som är en preliminär rapport av det som gjordes efter utgrävningen år 2016.
De dokumenttyper som använts minst i just denna publikation är kartor och fotografier av inskrifter. Även avritningar av murar, planritningar och avritningar av
keramik förekommer i denna publikation, men inte i samma grad som fotografier
av schakt, som är den mest representerade dokumenttypen i denna publikation (se
tabell 5). Henry beskriver även att undersökningar som görs vid arkeologiska utgrävningar görs efter vilka typer av frågor som ställs till platsen. Sedan kan det
finnas hypoteser som undersöks vid utgrävningen, som sedan används vid görs det
även jämförande undersökningar enligt Henry.94
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Tabell 5. Sammanställning fördelningen av användningen av dokumenttyper.

Dokumenttyp
3D-fotografier
Fotografier fynd
Fotografier schakt
Kartor
Planritningar
Ritningar keramik
Sektionsritningar

Antal
3
17
76
1
8
23
7

Källa: Henry, Olivier, Daniel Löwenborg, Frédrérique Marchand-Baulieu, Gregory Tucker, Axel
Frejman, A. Akmesa, Chrophe Bost, Baptiste Vergnaud, I. Stojanovitc, N. Charless-Unwinn, N.
Schibille, Ömür Dünya Cakmakli & Erika Andersson (2017) 194. Labraunda 2016. Anatolia Antiqua XXV, Institut Francais D’etudes Anatoliennes Georges-Dumezil.

I denna publikation av Henry kan det ses att fotografier av schakt är den mest
övervägande använda dokumenttypen i denna publikation. Sedan är det fotografier av fynd som kommer som den näst mest använda dokumenttypen, dock är det
inte alls i närheten av samma mängd som den förstnämnda.

Görkem Çimen – mastersstudent
Çimen är mastersstudent vid Uppsala universitet som arbetat med Labraunda under det senaste året. Hon publicerade sin uppsats The excavations of the Pbuilding and the R-bath at Labraunda: Archeology in the 1950’s based on Inge
Dahléns three excavations diaries under 2017, där några av de bevarande dagböcker från utgrävningen undersöks.95
Çimen börjar med att berätta att hennes kandidatuppsats rörande Labraunda
handlar om det arkeologiska materialet och dokumentationen ifrån de äldre utgrävningarna, och använder sig främst av de dagböcker som finns från de äldre
utgrävningarna av Labraunda. I denna uppsats använder sig Çimen främst av dagböckerna från äldre utgrävningarna, där hon studerar den arkeologihistoria av utgrävningen av platsen.96
Tilläggande till detta beskriver Çimen sin process vid användandet av dagböckerna att hon började med att läsa dessa noga. Detta ledde till att hon märkte
att det finns en variation av hur bra dokumenteringen av utgrävningen är i dagböckerna, vissa år har bättre beskrivningar och vissa sämre.97 I denna uppsats som
Çimen publicerat kan det ses att hon undersöker det arkeologiska arbetet på platsen, arkeologiska fynd, stratigrafi och dokumentationsmetoder i de dagböcker
som skrevs av Dahlen under 1950-talet under utgrävningarna i Labraunda. Där det
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kan ses att Çimen noga läst igenom och studerat dessa dagböcker. I detta fall har
inte Çimen använt sig av dessa dagböcker och använt sig av en jämförande metod
med andra dagböcker, detta då hon anser att de är originaltexter som är unika för
denna utgrävning. Istället utför Çimen en kritisk syn på hur dokumentationen av
utgrävningar gick till under 1950-talet.98 Çimens användande av dagböckerna kan
ses i figur 15.
Figur 15. Çimens användande av dagböckerna i sin publikation.

Källa: Cimen, Görkem (2017) 13. The excavations of the P-building and the R-bath at Labraunda:
Archaeology in the 1950s based on Inge Dahlén's three excavation diaries. Uppsala universitet,
Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Antikens kultur och samhällsliv.

Följt till detta beskriver Çimen i sin uppsats att hon använder sig av dagböckerna,
fotografier och ritningar ifrån utgrävningen. Utöver detta beskriver hon att hon
inlett sitt arbete med dagböckerna med att transkribera dessa, där hon upplevde
problematik med läsandet av dagböckerna då författaren av dagböckerna hade en
svårläst handstil. Tilläggande till detta fanns det teknisk problematik med den
digitaliserade formatet av dagböckerna som hon använde sig av. Sedan utförde
hon en översättning av alla dagböcker till engelska. Anslutande till denna studie
har även Çimen intervjuat Inge Dahléns fru, som är författare till dagböckerna
under den undersökta perioden, som deltog vid utgrävningarna i Labraunda.99
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Tabell 6. Sammanställning fördelningen av användningen av dokumenttyper.

Dokumenttyp
Dagböcker äldre
Fotografier schakt
Fotografier övrigt
Kartor
Planritningar
Sektionsritningar

Antal
3
3
1
1
6
1

Källa: Cimen, Görkem (2017). The excavations of the P-building and the R-bath at Labraunda:
Archaeology in the 1950s based on Inge Dahlén's three excavation diaries. Uppsala universitet,
Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Antikens kultur och samhällsliv.

Fördelningen av användningen av dokumenttyper kan ses i tabell 6. Eftersom
detta är en publikation med ett annat fokus än de andra undersökta publikationer
kan det ses en annan fördelning av använda dokumenttyper. Här kan det ses att
planritningar är den mest använda, dock är majoriteten utdrag ur dagböckerna och
visar på hur dessa använts, fåtalet är nyare former av planritningar, se figur 16. I
denna publikation kan det inte heller ses några avritningar av keramik, som varit
ett genomgående tema i de andra publikationerna.
Figur 16. Planritning i Çimens publikation.

Källa: Cimen, Görkem (2017) 19. The excavations of the P-building and the R-bath at Labraunda:
Archaeology in the 1950s based on Inge Dahlén's three excavation diaries. Uppsala universitet,
Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Antikens kultur och samhällsliv.
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Jämförande analys
Under denna rubrik presenteras jämförande analysen, jämförelser mellan de olika
intervjumaterialen som samlats in och utdragen ur publikationerna kommer att
göras. Även kopplingar till tidigare forskning och teori kommer att göras löpande.

Tidigare dokumentation och egen dokumentation
Något som framgått tydligt i alla de intervjuer som gjorts, samt vid studierna av
publikationerna är att tidigare dokumentation är viktigt vid starten av en arkeologisk undersökning och vid användandet av nyare dokumentation. Där man kan se
att majoriteten av de intervjuindivider i denna undersökning har i någon form använt sig av den tidigare dokumentationen i sina egna undersökningar, i detta fall
är det då de dagböcker som finns arkiverade ifrån de äldre utgrävningarna. Vid
just denna utgrävning i Labraunda är dokumentationen från de äldre utgrävningarna i gott skick och majoriteten av dokumentationen finns bevarad på en och
samma plats, hemma hos Pontus Hällström. Kopplat till detta är att många av de
arkeologer som intervjuats för denna undersökning, är alla överens om att den
dokumentation som görs vid en arkeologisk undersökning är den bästa och ibland
enda dokumentationen som kommer att finnas kvar efter att utgrävningen är färdig. Detta kan kopplas till Frohmanns forskning om att dokument visar på hur
forskare gör saker och ting. Dokument kan förmedla syn och fungera som strukturer.100
I samband med detta kan det ses att arkeologerna vid Labraunda även lägger
stor vikt på sina egna undersökningar, att den egna dokumentationen är något som
arkeologerna använder sig av i stor mängd. Exempelvis kan detta ses i Blids publikation, där han använder sig av både tidigare arkiverad dokumentation i form av
dagböcker och sin egna dokumentation i form av rekonstruktioner av platsen.
Dessutom kan det ses en övervägande användning av fotografier vid utgrävningarna, som verkar vara en av de mest viktiga dokumentationsformerna vid en arkeologisk utgrävning, se bilaga 3 för sammanställning av de dokumentationstyper
som förkommit i denna undersökning. Huvila har forskat om arkeologers informationskällor och utfört forskning kring främst de digitala dokumenten Detta vill
säga var arkeologer samlar sin information från.101 Jämförelsevis kan det dock ses
en skillnad av användandet mellan dokumenttyperna mellan Çimens publikation
gentemot de övriga, hon använder sig inte i samma utsträckning av fotografier
från utgrävningen. Dock har denna publikation en annan inriktning och studerar
den arkeologiska historian vid platsen, och inte som övriga som fokuserar mer på
den arkeologiska dokumentationen och materialet. Nedan i tabell 7 har resultaten
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av dokumentanvändningen i publikationerna sammanställts, vilket ger en överblick över hur dokumenttyperna använts. Detta kan kopplas till den tidigare forskningen utförd av Hjørland, som beskriver att snäva forskningsområden, såsom
arkeologi, är målgruppen för publikationer specifik och homogen.102 Valet av
dessa dokumenttyper skulle därför kunna ses som en form av vetenskapskommunikation, som är riktad till en specifik målgrupp.
Tabell 7. Sammanställning av dokumentanvändning i alla publikationer.

Dokumenttyp
3D-fotografier
Dagböcker äldre
Fotografier fynd
Fotografier schakt
Fotografier övrigt
Kartor
Planritningar
Ritningar fynd
Ritningar keramik
Ritningar rekonstruktioner
Sektionsritningar

Antal
10
21
203
255
10
11
97
47
225
58
55

Källa: Çimen, Görkem (2017). The excavations of the P-building and the R-bath at Labraunda:
Archaeology in the 1950s based on Inge Dahlén's three excavation diaries. Uppsala universitet,
Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Antikens kultur och samhällsliv & Henry, Olivier, Daniel
Löwenborg, Frédrérique Marchand-Baulieu, Gregory Tucker, Axel Frejman, A. Akmesa, Chrophe
Bost, Baptiste Vergnaud, I. Stojanovitc, N. Charless-Unwinn, N. Schibille, Ömür Dünya Cakmakli
& Erika Andersson (2017) 194. Labraunda 2016. Anatolia Antiqua XXV, Institut Francais
D’etudes Anatoliennes Georges-Dumezil. & Henry, Olivier, Erika Andersson, Christophe Bost,
Ömür Dünya Cakmakli, Angela Commito, Mélissa Cormer-Hughet, Peter De Staebler, Pierre
Dupont, Duygo Ergnec, Axel Frejman, Banu Kepenek, Pascal Lebouteiller, Haral Nilsson, Felipe
Rojas & Baptiste Vergnaud (2015) Labraunda 2014. Anatolia Antiqua XXV, Institut Francais
D’etudes Anatoliennes Georges-Dumezil. & Henry, Olivier, Lars Karlsson, Jesper Blid, Ragnar
Hedlund, Baptiste Vergnaud, Pontus Hellström, Thomas Thieme, Agneta Freccero, Elifnaz
Durusoy, Güliz Biligin-Altinoz, Fatma Bagdatlig-cam, Axel Frejman & Pascal Leboueiller (2013).
Labraunda 2012 – Rapport préliminaire. Anatolia Antiqua, Institut Français d’etudes Anatoliennes Georges-Dumezil & Karlsson, Lars, Jesper Blid & Olivier Henry (2012, 99). Labraunda 2011,
A preliminary report on the Swedish excavations. Oposcula 4, 22. Svenska institutet i Athen och
Rom & Blid, Jesper (2016). Labraunda 4: Remains of Late Antiquity. Svenska forskningsinstitutet,
Istanbul

I tabell 7 kan det även ses att ritningar av keramik är en frekvent använd dokumenttyp i publikationerna och beskrivs även av majoritetens av intervjuindividerna som det mest tidskrävande dokumentationstypen. Detta kan ses i främst Karlssons och Blids publikation, detta förklaras även av Karlsson i intervjun att kera102
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mik är en av de främsta dokumentationstyperna som kan dateras, och på så sätt
kan bidra till att platsen dateras. Även fotografier av fynd är en dokumenttyp som
används frekvent i dessa publikationer, även detta förklaras av Karlsson i intervjun att de fotografier av fynd som oftast läggs till i publikationerna är de som
anses vara ”de finaste” och att de fynd som inte anses som tillräckligt ”fina” beskrivs endast, men får ingen bild i publikationen. Karlsson beskriver även i intervjun
att fotografier är den mest använda dokumentationstypen vid utgrävningen.103
Detta kan kopplas till socialkonstruktivismen, att vissa delar av dokumentationen
väljs att lyftas fram och andra väljs bort, kan ses som en socialt konstrukturerad
syn på vad som anses som ”fint” och ”inte fint”. Detta är en syn som alltså skapas
av det samhälle som människor lever i,104 sedan att fotografier används som en av
de mest använda dokumentationstyperna vid utgrävningar kan vara på grund av
att fotografier kan förmedla mycket information utan att det behövs text. Fotografier kan alltså förmedla information på sådana sätt som ord inte skulle kunna göra
i detta fall, exempelvis underlättar fotografier för att visa utformning av inskrifter,
fynd och liknande. Även utformningen av publikationerna kan ses vara en produkt
av socialkonstruktivism, att det finns ”regler” inom forskning om vad en publikation ska innehålla Hjørland har studerat detta och beskriver att informationen som
förmedlas till specialgrupper ska innehålla vissa saker; nya forskningsresultat,
tekniker, redskap m.m.105
I Çimens publikation kan det ses att all dokumentation som används är av tidigare forskning och ingen dokumentation är utförd av henne själv, detta kan bero
på att detta är en kandidatuppsats, sedan kan det ses att Çimen är den enda som
använder sig av planritningar som den mest frekventa dokumenttypen, vilken är
en av de dokumenttyper totalt som ligger på en fjärdeplats i den totala sammanställningen, se tabell 7. Detta kan bero på att Çimens publikation har ett annat
fokus än övriga, vilket är att det är mer av en undersökande publikation medans
de övriga är rena publikationer av forskningsdokumentation.

Bearbetning av tidigare dokumentation
Ännu en sak som uppdagat sig under studien är att den dokumentation som finns
oftast måste bearbetas på något sätt. Blid beskriver detta i sin intervju att han bearbetat det tidigare dokumentationen, genom transkribering, rita av ritningar och
sedan digitalisera detta.106 Denna förberedning som görs, görs för att dokumentationen ska kunna användas vid en framtida analys. Även Hedlund talade om detta
under sin intervju, att det gäller att bearbeta den tidigare dokumentationen för att
se om det behövs kompletteras med ytterligare information genom nya utgräv103
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ningar, sedan beskriver han att man under processen måste bearbeta materialet
måste ha i åtanke att man kan komma att få förhålla sig till ytterligare information
som kan tillkomma.107 Detta kan kopplas till teorin kring användning, som presenterades i teoriavsnittet, där användning sker när problemlösaren tar sig an informationsinnehållet. Kari beskriver detta, informationsanvändningen, som det sista
steget i en informationsprocess om att bli informerad.108 Tilläggande är Huvilas
forskning relevant till detta, där han beskriver att en informationsprocess är en
mänsklig process, där ett informationsobjekt skapats av en tidigare process, exempelvis informationsbehov.109 Detta kan kopplas till denna bearbetning av
dokumentationen som sker, som är en form av användning av dokumenten. Detta
sker genom att det finns ett informationsbehov hos arkeologerna. Alltså verkar det
krävas en hel del bearbetning av de arkiverade dokumenten för att kunna utföra en
samtida analys.
Utöver detta nämner Hedlund att det gäller att växla mellan vad andra studerat
och dokumenterat, för att sedan använda sig av det som man själv studerat och
dokumenterat,110 vilket även Blid och Karlsson omnämner i sina intervjuer.111
Detta kan kopplas till det Savolainen har studerat tidigare, användning kan ses
som att efter information har sökts efter och hittats, följs det av att den bearbetas.
Enligt Savolainen kan personen bearbeta informationen samtidigt som den inhämtas, letas efter, tas emot och kommuniceras. Här ingår det i bearbetningen om hur
informationen blir förstådd, analyserad och modifierad.112 Det kan alltså kopplas
till detta växlande mellan egen och andras dokumentation som intervjuindividerna
har talat om. Det är en form av bearbetning av informationen, som har skapats av
ett informationsbehov, såsom Huvila beskriver i sin forskning.113

Jämförande analyser
Vid intervjuerna i denna undersökning av användandet av arkeologiskdokumentation vid Labraunda verkar det som att arkeologerna använder sig främst av
sin egen dokumentation, vilket även nämns i intervjun med Hedlund, där han
nämner att det även gäller att komplettera de luckor som finns i informationen
bland dokumentationen, för att kunna besvara de frågeställningar som man kommer med till utgrävningen.114 I samband med detta nämner flertalet av de arkeologer som intervjuats att de använder sig även av material från andra utgrävningar
vid arbetet med sina publikationer, detta för att kunna jämföra om någon annan
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gjort fynd av något liknande, för att exempelvis kunna datera byggnaden eller
föremålet. Detta kan ses som att problemlösaren tar sig av informationsinnehållet
för att lösa problemet, vilket kan kopplas till det teoretiska synsätt på användning
som används i denna undersökning. Denna process/användning som görs är i detta
fall en följprocess till en tidigare process, alltså att det finns ett behov av informationen. Det finns alltså en informationsbrist som leder till att denna process sker.
Karlsson beskriver under intervjun hur processen går till när han bearbetar
dokumentationen och skriver en publikation, han berättar att han börjar med att
beskriva stratigrafin av platsen. Därefter förklarar Karlsson att det skrivs ett avsnitt om fynd, som innehåller beskrivningar av keramiken, vilket är det avsnitt
som tar längs tid att skriva och bearbeta dokumentationen.115 Jämförs detta med
Blids publikation, som tas upp i föregående avsnitt, kan det ses att detta är fallet.
Avsnittet med fynd och keramik är den dokumentation som tar mest plats och
används mest. Detta kan kopplas till socialkonstruktivismen att denna dokumentation skapas efter människors egna vilja och efter det samhälle som de människorna befinner sig i. Denna utformning av publikationer, ordningen som saker
presenteras i publikationen är utformad efter de tankar och idéer som finns i samhället, där samhället kan ses som inom gruppen arkeologer. Alltså kan utformningen och bearbetningen av dokumentationen vara socialt konstruerad. Även
Henry beskriver detta då han berättar att arkeologi handlar om att tolka och analysera materialet. Han beskriver att detta görs efter vilka frågeställningar som ställs
till dokumentationen, vilken kontext som dokumentationen befinner sig i och vilken period det rör sig om.116 Detta beskriver även Vergnaud att utgrävningar utförs
efter frågeställningar, som ställs innan grävningen, och på så sätt kan dokumentationen som produceras vid utgrävningen spegla dessa frågeställningar.117 Gällande
användandet av materialet är det flertalet av arkeologerna i denna undersökning
som beskriver att de arbetar med den dokumentation som intresserar dem, vilket
även speglas i deras publikationer. Exempelvis kan det ses att Blid intresserar sig
för rekonstruktioner, detta då hans publikation innehåller ett större antal ritningar
av rekonstruktioner jämfört med övriga publikationer.

Tillgänglighet
Ett återkommande tema under denna undersökning är tillgängligheten av dokumentationen från utgrävningen i Labraunda. Majoriteten av den dokumentation
från de äldre utgrävningarna befinner sig alltså hos Pontus Hällström, hemma i
hans privata bostad. Tilläggande till detta bevaras även stora delar av den senare
dokumentationen i de privata bostäderna till de som varit grävledare vid utgräv115
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ningen. Flera av arkeologerna i denna undersökning berättar att de inte haft några
problem med att få tillgång till materialet från de äldre utgrävningarna. De beskriver även att det är vanligt att vid bearbetning av dokumentation arbetar arkeologer
med sin egna dokumentation, som kommer från den egna utförda utgrävningen.
Detta kan vara en del av det socialkonstruktiva, att det finns en socialt skapad
tradition att utföra forskning på sin egna dokumentation, samt att det är så att det
görs tolkningar och analyser av dokumentationen redan då den skapas av arkeologerna ute i fält. Detta är något som kan kopplas till den arkivvetenskapliga synen
på bevaring av dokumentation, där exempelvis digitalt bevarande av dokument
har varit i fokus under de senaste två årtiondena. Asproth har studerat informationsbevaring och beskriver att dokument är komplicerade att bevara över tid, där
det även finns många problem fortfarande att lösa. Konsekvenser av detta är att
människorna i dagens samhälle kan bli historielösa i framtiden.118
Alltså kan denna bevaring av dokument som har skett vid denna utgrävning
medföra att materialet inte kommer att bevaras i all framtid, dock måste det finnas
i åtanke att det var denna lösning som var det enda alternativet för denna utgrävning. Då det inte finns några föreskrifter om hur och var materialet ska bevaras,
samt att om Pontus Hällström inte hade tagit detta initiativ att samla ihop materialet skulle arkivet som finns idag inte existera. I samband med detta kan det tas i
åtanke de riktlinjer som Vetenskapsrådet har kommit med angående forskningsdata och open access. Där Vetenskapsrådet trycker på att studier visar att forskning som publiceras med open access sprids snabbare och citeras oftare, vilket i
sig har lett till att detta har blivit ett allt mer genomgående krav av forskningsfinansiärer. Vetenskapsrådet påpekar även att genom open access sprids forskningen till andra grupper än vad den ursprungliga målgruppen var, som i sig kan bidra
till samhällsutvecklingen.119 Detta skulle kunna vara en möjlig lösning för både
spridning av material och bevaring av material för arkeologer i sin helhet.
Tilläggande, att det inte finns någon existerande bevarandeplan för dokumentation av arkeologiska platser som produceras vid utgrävningar genom
Svenska institutet i Istanbul gör att tillgängligheten påverkas negativt. Uppsala
universitets riktlinjer för forskningsdokumentation kan kopplas till detta, i dessa
riktlinjer framgår det att dokument av vetenskapligt värde, kulturhistoriskt värde,
personhistoriskt värde och för det allmänna intresset ska den forskningsansvarige
se till att dokumenten som skapas hålls ordnade på ett begripligt sätt.120
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Diskussion
I detta avslutande kapitel diskuteras undersökningens resultat, där innebörden av
de analysmönster som visats i undersökningen lyfts fram, samt slutsatser kommer
att lyftas fram, detta under rubrikerna konklusion, reflektion över forskningsprocesser, betydelse och nya frågor/vidare forskning. Avsnittet kommer att avslutas
med en sammanfattning av studien.

Konklusion
Under denna rubrik kommer konklusioner av studien att presenteras. De frågeställningar som har undersökts i denna studie var följande;
• Hur använder arkeologer utgrävningsdokumentation i publikationer
efter utgrävningen?
o Vilka dokumenttyper har använts och på vilka sätt?
o Varför har just dessa dokumenttyper använts?
Konkluderande av denna studie kommer resultaten att sammanfattas nedan i
punktform;
•

•

•

•

Den arkiverade dokumentationen bör förberedas för bearbetning av
arkiven istället för användning direkt. Detta då det framkommit att
mycket av dokumentationen behövs bearbetas om för att kunna användas i en samtida analys av materialet.
Användningen av dokumentationen från utgrävningar sker genom ett
växlande mellan egen dokumentation och andras dokumentation, för
att fylla igen de kunskapsluckor som skulle kunna finnas, men även
för att jämföra med vad andra har gjort för fynd.
Arkeologerna i denna undersökning förlitar sig mycket på den egna
gjorda dokumentationen och föredrar att använda sig av denna. Dock
är jämförande analyser med andra arkeologers dokumenten en stor del
av bearbetningen.
Dokumenttyper som använts i bilaga 3, har använts för att fylla informationsbehovet, de mest använda dokumentationstyperna är;
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•

•

o Fotografier, ger mycket information utan text
o Avritningar av keramik, en stor källa för datering av platsen
och kulturlager. Det är även den dokumentationstyp som arkeologerna beskriver som den mest tidskrävande av alla dokumentationstyper.
o Dagböcker, innehåller information om exempelvis fynd, datum
när de gjorts och fyndplats.
Tillgängligheten av dokumentationen för arkeologiska utgrävningar
som skapas genom Medelhavsinstituten skulle behöva en gemensam
bevarandeplan, för att dokumentationen inte ska komma på villovägar
eller förstöras genom att de inte bevaras i ett ordentligt arkiv.
Tidigare dokumentation är viktig för arkeologer, detta för att skapa sig
en överblick om vad som skett tidigare på utgrävningen och vad för
information som saknas i dokumentationen.

Betydelse
I detta avsnitt kommer betydelsen för studie att presenteras. Denna studies resultat
hjälper till att bidra till arkivens arbete med arkeologisk forskningsdokumentation.
Speciellt med att underlätta användningen av dokumentationen för användarna,
om dokumentationen istället förbereddes för bearbetning snarare än för användning direkt. Detta då denna studie visat på att majoriteten av den arkiverade
dokumentationen måste bearbetas innan det kan användas i en samtida analys.
Tilläggande till detta för att arkiven ska hänga med i de forskningstrender som
pågår och de skiftande forskningstyngdpunkter och intressen.
Följt till detta kan denna undersökning bidra till samarbetet mellan arkiven
och forskarna, det genom att ställa forskningsmaterial till förfogande i rationella
former och i det format som forskarna efterfrågar. Denna studie viar alltså på att
arkiven måste tänka om angående forskningsdokumentation från arkeologiska
utgrävningar, att dokumentationen istället bör förberedas för bearbetning snarare
än för direkt analys. Detta skulle kunna underlätta för forskarna vid sökandet av
dokumentation, men även vid användningen av dokumentationen, samt underlätta
och förbättra arbetet med arkeologiskdokumentation vid arkivinstitutioner. Om
dokumentationen anpassas och marknadsförs på ett sätt som tilltalar forskarna
skulle detta kunna leda till att allt fler forskare skulle använda sig av arkivens innehavande dokumentation.
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Reflektion över forskningsprocessen
I detta avsnitt kommer det att föras en reflektion över forskningsprocessen. Denna
studie inkluderar endast ett fåtal utvalda arkeologer, som har arbetat med utgrävningsdokumentation från Labraunda. Om det hade funnits möjlighet och utrymme
för ytterligare arkeologer och studier av ytterligare publikationer, detta skulle ha
kunnat styrka slutsatserna ännu mer, samt ge en större överblick över hur arkeologerna vid just denna utgrävning arbetar med utgrävningsmaterial. Tilläggande till
detta hade det kunnat bidra till studien om jag hade haft tid och möjlighet till att
själv åka och besöka det arkiv som finns i Pontus Hällströms privata bostad. För
att på så sätt själv få en överblick över vilka typer av material som finns bevarade
från de äldre utgrävningarna. Sedan även fått möjlighet att studera det nyare
materialet från de senaste utgrävningarna, dock finns majoriteten av detta material
i Turkiet vilket inte gjorde detta möjligt.
Tilläggande till detta hade det varit intressant om det hade funnits publikationer som hade samma utformning som var författade individuellt av intervjupersonerna i studien. Detta kunde ha gett en tydligare bild av om arkeologerna arbetar på olika sätt med användningen av dokumentationen.

Nya frågor/vidare forskning
Under denna rubrik kommer nya frågor/vidare forskning att läggas fram. Vidare
forskning som bör undersökas inom detta område är framförallt hur open access
påverkar spridningen av forskningsmaterial och om detta är en fungerande form
av bevaring av forskningsdokumentation för olika forskningsdiscipliner. I dagsläget är denna form av digitalisering och spridning kanske inte den bäst fungerande
formen för alla forskningsdiscipliner, speciellt arkeologi kan detta vara en form av
tillgängliggörande som möjligtvis inte skulle kunna fungera. Därför bör detta undersökas vidare om hur open access påverkar spridningen av forskningsdokumentation. Sedan skulle det kunna diskuteras vidare om forskare skulle behöva få
arkivutbildning för att dokumentationen från forskningen ska arkiveras på ett
bättre sätt, vilket kan leda till bättre tillgängliggörande och bevaring av dokumentationen.
Vidare är användandet av forskningsdokumentation från svenska utgrävningar
även viktig att undersöka. Denna studie har undersökt användningen hos arkeologer som bedriver sitt arbete utomland, men det skulle vara intressant att se hur
arkeologer inom Sverige arbetar med dokumentation från utgrävningar. Detta för
att kunna hjälpa arkivarier inom arkiv som behandlar denna dokumentation, för att
se vilket material som kan vara av intresse för forskning och vad som då bör bevaras, samt att detta kan hjälpa till vid värderingen av vilka dokument som ska bevaras och inte.

57

Ytterligare vidare forskning är mer allmän forskning inom arkivvetenskapen
rörande användare och hur användare använder sig av arkiv. Detta för att underlätta för hur arkiven ska arbeta gentemot sina användare och för att underlätta sökandet efter forskningsdokumentation. I samband med detta bör det undersökas
mer om arkeologisk dokumentation som arkiveras, bör förberedas för bearbetning
istället för användning direkt. Detta då denna studie har visat på att majoriteten av
det arkiverade materialet kräver bearbetning innan det kan ske en samtida analys
av dokumentationen, för att underlätta för användarna av dokumentationen vid
arkiven och för att effektivisera arbetet för arkivarierna.
Tilläggande inom detta kan det ställas vidare frågor inom arkivvetenskapen är
om arkivsektorn kan påverka forskningen genom att medvetet samla in, tillhandahålla och marknadsföra vissa typer av dokumentation, sedan om omvända studier,
som denna, kan påverka arkivinstitutionerna att samla in speciellt efterfrågad
dokumentation, samt hur samhällsutvecklingen påverkar detta.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis, denna uppsats behandlar arkeologers användning av utgrävningsdokumentation och har fokus på Labraundautgrävningen. Utgrävningen i
Labraunda är en så kallad delvis opublicerad arkeologiskutgrävning. Syftet med
denna studie är att beskriva och förklara arkeologers användning av utgrävningsdokumentation, närmare kring hur dokumentationen har kommit till användning
efter utgrävningen och vilka dokumenttyper som är vanligast. Med utgångspunkt
ur socialkonstruktivismen har följande frågeställningarna besvarats:
• Hur använder arkeologer utgrävningsdokumentation i publikationer
efter utgrävningen?
o Vilka dokumenttyper har använts och på vilka sätt?
o Varför har just dessa dokumenttyper använts?
I samband med detta har centrala begrepp såsom dokument och användning förklarats och använts för att besvara frågeställningarna, där dokument har setts på
som en form av databärare och användning som en process där användaren tar sig
ann informationsinnehållet.
Följt till detta har materialet i den empiriska undersökningen bestått av intervjumaterial från sex stycken arkeologer som har arbetat med utgrävningsdokumentation från Labraunda. Tilläggande har det gjorts dokumentanalyser av publikationer gjorda av dessa arkeologer, som har baserats på Labraundas utgrävningsdokumentation. I denna studie har det visats att den arkiverade dokumentationen
från utgrävningen måste i någon form bearbetas av arkeologen för att det ska
kunna göras en samtida analys. Utöver detta förklaras det under intervjuerna att
det är ett växelspel mellan att använda sin egna gjorda dokumentation och den
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dokumentation som andra har gjort, för att fylla igen de eventuella kunskapsluckorna som finns. Sedan att de mest använda dokumenttyperna är fotografier, avritningar av keramik och dagböcker. Där fotografier innehåller mycket information
på liten yta, keramik är en av de främsta källorna till datering av platsen och dagböcker innehåller övergripande information om utgrävningen, exempelvis datum
och fyndplats av fynd.
Fortsatt forskning inom detta område skulle kunna vara inom hur open access
skulle kunna användas och påverka bevaringen och spridningen av arkeologiskdokumentation. Vidare skulle även användningen av dokumentation från svenska
utgrävningen vara intressant att studera, och avslutningsvis skulle ytterligare studier kring användare av arkiv vara viktig för att underlätta och effektivisera arkivariernas arbete.
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Bilagor
Bilaga 1
Intervjufrågor
-

Kan du börja med att berätta hur du hamnade och arbetar med i
Labraunda?

-

Vika dokumenttyper skapas vid utgrävningen? Hur dokumenteras utgrävningen?

-

Hur gick processen till när du skrev din volym om Labraunda?

-

Vad är det första som du börjar med när du ska skriva om materialet ifrån
utgrävningen?

-

Utförs det några former av analyser på materialet? Eller användande av teorier?

-

Hur är materialet att arbeta med?
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Bilaga 2
Sammanfattning av intervjuer
Baptiste Vergnaud 2018-01-24
Vergnaud började med att berätta att han kommer att skriva en av de kommande
Labraundavolymerna tillsammans med Lars Karlsson, och förklarade att det
forskningsområde som han arbetar med är just fortifikationer i Karien, där han
just nu arbetar med att studera fortifikationer genom bilder, schaktritningar och
stratifikationsritningar för att jämföra med andra områden för att hitta liknande
fortifikationer. Detta för att undersöka om det finns någon som har sett eller undersökt likande fortifikationer tidigare.
Vergnaud förklarar även att keramik är ett vanligt fynd i fortifikationer, som
hjälper till med dateringar av byggnaderna som hittas vid utgrävningarna. Tilläggande till detta finns det frågeställningar som ställs vid urgrävningarna som undersökt, exempelvis hur blev platsen förstörd? Kan man se andra perioder utöver den
mest tydliga? Sedan undersöks och jämförs dokumentationen för att se om det
finns någon form av kronologi och ytterligare information om regionen.
Tilläggande till detta förklarar Vergnaud att fynd fotograferas i efterhand tillsammans med en mätpinne, för att se storleken på fyndet. Detta görs även med
andra fotografier att en mätpinne placeras för att ge information om storleken.
Sedan används även dokumentationen för att se om det finns några influenser
ifrån andra kulturer eller personer, där det görs studier för att se om det finns influenser av andra personer som byggt liknande fortifikationer i andra områden.
Slutligen förklarar Vergnaud hur keramiken behandlas, då den kantdelar används
för att hitta liknande kärl, som sedan ritas av med hjälp av mätverktyg, för att försöka få en helhetsbild av kärlet.
Jesper Blid 2018-02-13
Blid inleder med att berätta om hur han drogs in i att arbeta med Labraunda, som
han gjorde via Lars Karlsson. Karlsson frågade om Blid ville skriva sin kandidatuppsats om Labraunda, som ledde till att Blid även skrev sin magister och senare
avhandling om Labraunda. Blid berättar att han har varit en del av utgrävningarna
sedan 2005. Han fortsätter och beskriver att det görs dokumentation av utgrävningen genom dagböcker som skrivs i fält, där bland annat fynd dokumenteras,
sedan görs även visuell dokumentation, genom fotografier och ritningar.
Vid skrivandet av sin Labraundavolym förklarar Blid att han började med att
läsa in sig på dagböckerna ifrån de tidigare utgrävningarna ifrån 40- till 60-talet,
där det kan ses en förbättring över tid av dokumentationen, allt efter att de som
utförde dokumentationen lärde sig och utvecklades. Efter detta berättar Blid att
han utförde en egen utgrävning av byggnaderna på plats i Labraunda, samt gjorde
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jämförelser med de tidigare dagböckerna för att skapa en förståelse över vilka
fynd som gjorts var under de tidigare utgrävningarna, samt skapa sig en vidare
kunskap om hur stratigrafin såg ut genom att befinna sig på plats. Detta då dokumentationen av stratigrafin ifrån de tidigare utgrävningarna är bristfällig.
Blid berättar även om att de undersökningar som han utfört är en kombination
av empirisk undersökning och litteraturstudier, där han har gjort jämförelser mellan dagens utgrävningar och de tidigare dagböckerna, dessa dagböcker innehåller
inte några analyser utan är objektiva. Dagböckerna innehåller loggar över när och
vart som fynd har hittats. Blid utförde analysen av detta, där han använde sig av
fyndplaner, planritningar och fotografier av fynd. Han studerade även tidigare
volymer av Alfred Westholm och Pontus Hällström, som innehåller vissa tolkningar av materialet. Tilläggande till detta berättar Blid att han utförde kompletterande undersökningar, främst för att försöka återskapa stratigrafin ifrån de tidigare
undersökningarna, sedan utförs det avritningar av keramik, detta då keramik är det
mest pålitliga dateringsmöjligheten och avslöjar kopplingar till andra kulturer och
områden. Dock ansågs keramik inte som intressant under de tidigare utgrävningarna och finns därför i begränsad dokumentering.
Tilläggande till detta förklarar Blid hur han processerna går till när han bearbetar forskningsdata. Till att börja med transkriberar han dagböckerna och renskriver dessa. Följt av att ritningar i dagböckerna ritas av, för att sedan digitalisera
detta till jpeg., tiff. eller pdf. format. Idag vid utgrävningarna utförs ritningar i
dator, samt dagböcker. Sedan utförs analyser oftast genom jämförande studier, där
tomrummen försöks fyllas igen. Exempelvis om man inte vet vart ett fynd kommer ifrån jämförs det med andra utgrävningar, genom sekundärkällor, för att hitta
liknande.
Angående tillgängligheten av materialet förklarar Blid att han har haft en stor
tillgänglighet till det, detta då han hade möjlighet att ta sig hem till Pontus Hällström för att studera materialet när han ville. Tilläggande till detta att allt material
från de äldre grävningarna finns samlat hos Hällström och han har en enorm kunskap om forskningsdokumentationen. Dokumentationen är även mycket välbevarad. Under Lars Karlssons tid som grävledare fanns det en policy att fotografier
skulle publiceras online på utgrävningens hemsida, samt att det varje år gjordes
preliminärrapporter som publicerades för att sprida forskningsdata från den utförda utgrävningen, vilket även Olivier Henry fortsatt med att göra idag, detta
görs då genom det franska institutet i Istanbul. Då majoriteten av finansieringen
för utgrävningen idag kommer ifrån Frankrike. Idag arbetar Blid med materialet
dagligen och håller på att producera ytterligare Labraundavolymer.
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Lars Karlsson 2018-01-24
Karlsson inledde med att berätta om vad Labraunda är för utgrävning och vad han
har utfört för arbete på platsen, samt att detta är en opublicerad utgrävning som
gör att det finns mycket material som inte än är tillgängligt för forskare. Utöver
detta berättar Karlsson att det material som han själv har dokumenterat ifrån utgrävningen bevaras hos honom själv, och att mycket av det material från de tidigare utgrävningarna finns hemma hos Pontus Hällström som var ledare för utgrävningen under många år.
Karlsson var med och grävde ut fem fort i Labraunda där det lades ut ett
schakt i varje fort, meningen var att gräva fram keramik och mynt (sällsynta
fynd). För att få fram den ursprungliga formen på keramiken används ett millimeterpapper, där de även ritas av. Detta är ett tidskrävande arbete eftersom varje kärl
bit undersökt och jämförs med tidigare utgrävda kärl för att hitta likheter, och
kunna datera kärlen. Karlsson går vidare och berättar att det är viktigt att rita av så
mycket som möjligt i fält. Detta för att kunna göra dokumentationen så användbar
som möjligt efter utgrävningen. Tilläggande till detta att det är viktigt att göra
färdigt utgrävningarna och inte lämna det oavslutat. Mycket av det arbete som
görs vid utgrävningarna idag är att förbättra den information som finns bevarad
ifrån de äldre utgrävningarna och komplettera denna med ytterligare information.
Det allra sista som görs vid utgrävningen är att murritningarna görs, samt att det
sker kontinuerlig fotografering av schakten genom utgrävningens gång.
Karlsson berättar sedan om sin Labraunda volym som är under arbete. Just nu
är ca 20 % av publikationen färdigställd. I denna volym använder han sig av en
blandning av material ifrån de nyare utgrävningarna och äldre grävningarna som
har gjorts. Dock har Karlsson publicerat flera preliminärrapporter ifrån Labraunda
i tidningen Oposcula. För att skriva denna publikation använder han sig av foton,
ritningar, dagblad och avritningar av keramik. Karlsson beskriver även att vid
skrivandet av en publikation börjar han med en introduktion till utgrävningen, när
det grävdes och hur publikationen är uppbyggd. Tilläggande vilka som var med
och grävde, vem som var ansvarig. Sedan beskrivs stratifieringen av platsen. Fynden beskrivs, vilket är den längsta delen av publikationen, vilket är den del av
publikationen som man även beskriver all keramik. I detta avsnitt beskrivs fynden
kort tillsammans med bilder på de som anses vara finast.
Tilläggande till detta beskriver Karlsson under intervjun även det övriga kulturbevarande arbetet som har gjorts på platsen. Där det bland annat har gjorts
iordning för bevarande av fynd som inte levereras till museum, sedan har det
byggts ett staket runt helgedomen för att boskap inte ska ta sig in och förstöra.
Utöver detta har det även gjorts arbete för att göra platsen mer tillgänglig för turister att besöka den, bland annat har det satts upp informationsskyltar på både engelska och turkiska texter.
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Intervju avslutas med att Karlsson berättar om att vid skrivandet av denna
form av publikationer används det inga teorier och analyssätt utan är menade för
att beskriva materialet så att andra kan använda sig av det. Dock görs det exempelvis C-14 analyser på organiskt material, Karlsson beskriver även att det inte
riktigt finns utrymme för att utföra analyser i denna form av publikationer.
Ragnar Hedlund 2018-02-26
Hedlund börjar berätta att han hamnade vid Labraunda genom att han är kompis
med Jesper Blid, och att han tidigare har skrivit en avhandling om romerska mynt.
Han ansåg att det skulle vara kul att ha arkeologisk fälterfarenhet, han har varit
innehavare av ett stipendium vid institutet i Istanbul, vilket ledde till att han passade på att ta sig till Labraunda under utgrävningsperioden där. Detta ledde till att
Hedlund deltog i utgrävningarna i Labraunda ifrån 2013, där han har undersökt
romersk kejsartids monumentalarkitektur. Tidigare har detta inte undersökts i
Labraunda, och det finns mycket opublicerat material kring detta. Detta ledde till
att Hedlund började systematiskt studera romerska byggnader på utgrävningsplatsen.
Hedlund uppger att han använder sig av tre olika former av dokument vid
undersökningen, däribland dagböcker, både ifrån tidigare utgrävningar och nyare.
Det finns även mycket opublicerat material som Hedlund använder sig av, bland
annat ritningar av block. Den tredje dokumentationstypen som han använder sig
av är egen dokumentation, som görs för att komplettera den redan gjorda dokumentationen. Hedlund nämner även att det finns mängder av fotografier ifrån utgrävningarna, både ifrån de nyare och de äldre. Vid arbete med dokumentation
gäller det enligt Hedlund att arbeta med både sina egna och andras iakttagelser.
Sedan gäller det att förhålla sig till ytterligare information som kan tillkomma
efterhand, till exempel genom ytterligare utgrävningar som genomförs.
Det material som Hedlund har spenderat mest tid med att processera är de ritningar som har gjorts vid de äldre utgrävningarna. Dessa tidigare publikationer
räknar upp blocknummer, på marmorblock, som Hedlund och Blid senare har fått
leta efter på utgrävningsplatsen, samt rita av alla block på nytt. Hedlund beskriver
att när de ritningar som finns har givit den mängd information som de kan ge,
gäller det att genom andra dokument finna ytterligare information för att kunna
fylla i de luckor i kunskapen som finns.
Utöver detta berättar Hedlund att de även har påbörjat arbete med att fylla i de
områden på planritningarna som idag inte finns med, sedan nämner han att det
växlar mellan att studera vad andra har gjort och det man själv har observerat,
samt att man förlitar sig mycket på det som man själv har grävt. Dock går detta
inte alltid i Labraunda då de tidigare utgrävningarna har utfört grävningar på
många platser ned till berggrunden. Sedan även för att se paralleller till andra utgrävningar i andra områden, genom sekundärkällor. För att se om det finns något
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att jämföra med. Tilläggande till detta beskriver Hedlund att dagböckerna kan
vara svåra att arbeta med, detta då de som har skrivit de tidigare dagböckerna inte
har haft kunskap om de kulturlager de har grävt, samt att lagerna har varit omkring rörda, vilket kan utläses genom hur de beskriver det.
Olivier Henry 2018-01-13
Intervjun med Henry utfördes över mail, detta då Henry befann sig i Turkiet under
den tid som undersökningen genomfördes. Därför bifogas därför Henrys svar nedan.
This is a long answer that is needed. First of all because there a lot of different
material to consider and that each of the material needs to be handled differently.
Ceramics need to be cleaned and process for reconstruction before being
documented (photo, drawing, description) and fabric samples analyzed by physico-chemical approach; Marble architectural members will be consolidated and
documented; Inscriptions will be stamped; Metal objects will be processed against
corrosion, if possible cleaned (if not X-Rayed), and documented; bones analyzed
by an anthropologist; structures (walls and etc.) added to the site plan with total
station and then drawn for elevation, as well as 3D modeled by photogrammetry;
if needed restored as much as possible, or consolidated; glass fragment same process as for the ceramic, including physical analysis (high rate laser). All those
information are then entered into a data basis that include information on the find
location and stratigraphical description; etc.
Concerning the ceramic, most of it is re-buried into plastic boxes once they
have been processed. The best pieces (of each material) is given to the museum at
the end of the dig.
In order to answer that you should read publications, archaeological research
is really about interpreting the analysis on material and there are hundreds of ways
to do that, depending on the question you ask, the context, the period, etc....
Görkem Çimen 2018-02-13
Çimen inleder med att berätta hur hon hamnade på utgrävningen Labraunda, det
var när hon valde att slutföra sina studier inom antikens kultur och samhällsliv vid
Uppsala universitet. Där kom hon i kontakt genom Labraunda genom Lars Karlsson, och sedan genom att hon deltog i utgrävningar i Labraunda under de senaste
tre säsongerna, vilket i sig ledde till att Çimen producerade sin kandidatuppsats
om arkeologihistoria med Labraunda som fokus. Efter detta har Çimen påbörjat en
masteruppsats rörande Labraunda och vattenförsörjningen på platsen och olika
vattenstrukturer. Detta kopplas till de dokumenttyper som hon använder sig av vid
studerandet av dessa två uppsatser, där hon har lagt mycket fokus på de äldre dagböckerna. Den första uppsatsen är en studie mellan olika äldre dagböcker ifrån
utgrävningen. I den pågående masteruppsatsen använder sig Çimen av både äldre
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dagböcker, samt den dokumentation som kommer ifrån de pågående utgrävningarna i Labraunda.
Tilläggande till detta beskriver Çimen att hon har arbetat mycket med dagböckerna, hon känner att hon har utvecklat en personlig relation till dagböckerna
och trivs med dokumentationen. Speciellt vill Çimen lyfta fram det enorma arbete
som svenskarna gjorde under de tidiga utgrävningarna, samt att hon arbetar med
att belysa hur tidigare dokumentation av utgrävningar kan vara användbar för arkeologer idag. Çimen beskriver även under intervjun att dessa äldre dagböcker
ifrån Labraunda har ett innehåll som i vissa fall är bra beskrivet och andra fall
mindre bra. Sedan berättar hon att det är som ett detektivarbete att arbeta med
dessa dagböcker, och att det dyker upp allt mer material ifrån personer som var
med under de äldre utgrävningarna, som har haft material hemma i sina privata
bostäder. Dock saknas det även delar av dokumentationen, på grund av detta. Avslutningsvis berättar Çimen att hon i framtiden vill producera ännu en publikation
kring Labraunda och dess äldre dagböcker.

70

Bilaga 3
Dokumenttyper
Dokumenttyper av utgrävningsmaterial/forskningsdata som hittats genom intervjuer och undersökning av publikationerna. Dokumenttyperna presenteras i bokstavsordning.

-

3D-fotografier
Dagböcker äldre
Fotografier fynd
Fotografier schakt
Fotografier övrigt
Kartor
Planritningar
Ritningar fynd
Ritningar keramik
Ritningar rekonstruktioner
Sektionsritningar
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Bilaga 4
Analysmodell
Analysmodell för undersökning av hur fördelningen av användningen av dokumenttyperna i publikationerna är utformad. Där dokumenttyperna har räknats efter
de dokumenttyper som nämns i bilaga 3. Dessa dokumenttyper har sedan räknats
för att se i vilken mängd dessa har använts i publikationerna.
Dokumenttyp

Antal
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