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Abstract 

Sköld, J. 2016. Med örat mot jorden: Att kommunicera arkeologi och arkeologisk forskning. 

Sköld, J. 2016. With an ear to the ground: To communicate archeology and archaeological 
research. 

 
The archaeological communication process can be hard to grasp. There are laws to take into 
consideration, not to mention the Government structure for culture and arts. This essay 
explains and simplifies the Swedish organizational communication with focus on 
archaeology. This study is aiming to clarify all the steps archaeological research needs to pass 
before reaching the public. The essay will also explore why it is important to communicate 
archaeological results, and if it reaches out to the extent that is expected. If it is not, the study 
will present examples of solutions and actions that can be taken to improve the mediation. 

The essay only investigates the archaeology process in Sweden. There are several 
Government institutions that are affected by the laws that protect ancient monuments, this 
study will at first hand observe the ones that have a direct effect on the archaeology 
communication process.  

By a survey, interviews and literature studies, the purpose with this study has become 
clear. The results have been reached by positivism and empiricism as theoretical basis. The 
literature consisted largely of writings on the subject communication theory, Swedish law and 
Government structure. 

The conclusion is that in the archaeology process, there are many factors that effects the 
outcome of archaeological mediation. Laws, “cultural goals” and several Government 
institutions has a saying in how, why and where the archaeological research findings are 
distributed. The PR-model chosen by Government institutions is often “The Public 
Information model”, but in this case there is no specific common model used by all the 
institutions that have an influence on the distribution of archaeological results. There is no 
survey done to show how the public are receiving the results given by “The Public 
Information model”. According to a small survey done to complete this essay there would be 
much to gain for all parts if the results of archaeological investigations used another model, or 
if the stakeholders could agree on the issue of how archaeological results should be 
communicated to the population. A factor that complicates this kind of work is the attitude in 
the governing body that considers culture (including archaeology) a non-commercial subject. 
As a result, archaeology is not seen as a brand that could be marketed. A factor that can affect 
the popularity for the subject. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 
Arkeologiska lämningar som finns i vår närhet tas ofta för givna. De har alltid funnits och 
kommer alltid att finnas. En anledning till att de fortfarande existerar i modern tid är på grund 
av människors respekt och förståelse för tidigare kulturer och deras sätt att leva vilket har lett 
fram till en skyddande lagstiftning. För att förankra denna respekt och förståelse i nutid är det 
mycket viktigt att information om lämningarna når ut till allmänheten.  

Arkeologisk forskning, och dess resultat, kan för många uppfattas som svårtillgänglig. 
Forskningslitteratur kan anses vara svårläst, full med facktermer och ha ett upplägg som 
skiljer sig markant från skönlitteraturen. Arkeologiska forskningsresultat kommer också från 
olika instanser, olika platser och skrivs av olika forskare med sin egen syn på arkeologisk 
tolkning. Det sätt varpå arkeologisk forskning presenterat kan variera och dessutom vara 
besvärlig att hitta då det inte alltid är uppenbart var den finns. Det ställer stora krav på läsaren 
att själv hämta den information som är intressant, förstå vad som skrivs och på egen hand 
tolka och ha ett kritiskt synsätt till informationen som ges. Det är inte heller självklart var 
informationen kommer ifrån, vem som har finansierat forskningen och vilken frågeställning 
som ligger bakom den. Om informationen blir för svårtillgänglig finns det risk att intresset för 
arkeologi minskar. Allmänhetens avståndstagande är i så fall givetvis tragiskt eftersom 
arkeologiska fynd tillhör allmänheten och intresset från densamma ligger till grund för 
bevarandet av arkeologiska lämningar. Svenska medborgare är ägare till de statliga verk som 
bestämmer, agerar, kontrollerar och bevarar och sättet de gör det på regleras av demokratiska 
beslut. Ändå är det många som inte är medvetna om hur processen sker från utgrävning till 
vetenskaplig information som kommer allmänheten till godo.  

Denna uppsats ska undersöka den arkeologiska processen. Ett fynd/en fyndplats hittas, 
analyseras, publiceras och kommer allmänheten till godo. Hur ser vägen genom myndighet 
och kontrollinstanser ut? Vad är det som påverkar förmedlingen? Är det möjligt att ta all 
denna information, göra den enkel och lättförståelig, för att sedan presentera den på ett 
intressant och lockande sätt till allmänheten? I så all måste även frågan ställas om det är 
nödvändigt att lägga resurser på att förmedla arkeologisk forskning så att fler läser och förstår. 
Till vilken nytta är informationen som förmedlas? Målet är att dessa frågor kommer att 
redovisas på ett enkelt och lättförståeligt sätt. Den process som annars kan te sig svårhanterlig 
för en person som inte är insatt, ska vara enkel att följa och ta till sig. Uppsatsen ska vara ett 
alternativ till att på egen hand försöka söka information kring hur arkeologiska 
forskningsresultat produceras och förmedlas, och vilka statliga verk som bestämmer vad och 
hur denna förmedling sker. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att klargöra hur information om arkeologisk forskning och arkeologiska 
lämningar når ut till gemene man. Hur ser vägen från den arkeologiska undersökningen till de 
forskningsresultat den genererar ut och hur kommuniceras detta till allmänheten? Vem styr, 
vad påverkar, och hur? Frågan om informationsprocessen kan förbättras kommer också att 
behandlas för att se om det är möjligt att förenkla processen och informationen som når 
mottagaren.  
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De frågeställningar angående arkeologiska forskningsresultat i Sverige som diskuteras i denna 
uppsats är: 
 

 Vad påverkar förmedlingen av arkeologiska forskningsresultat? 

 Varför är det viktigt att förmedla arkeologiska forskningsresultat? 
 

 Når forskningsresultatet ut till allmänheten?  
 

 Finns det utrymme för förbättringar i kommunikationsprocessen? 

1.3 Källmaterial 

En stor del av källmaterialet består av uppsatser som på ett eller annat sätt diskuterat kring 

begreppen kulturmiljö, tillgänglighet samt tagit en närmare titt på Riksantikvarieämbetets 

arbete. Resterande litteratur behandlar förmedlingen av information om arkeologi och vikten 

av att allmänheten får ta del av aktuell forskning. Begreppet ”publik arkeologi” avhandlas 

också i litteraturen samt arkeologi som varumärke. På så sätt blir det också tydligt hur viktigt 

det är att förmedla arkeologi, vilket flera också kommer fram till. 

Utöver litteraturstudier samt information hämtad från internet har en enkät genomförts för 

att få en förståelse för hur gemene man träffar på och tar till sig material kring arkeologi och 

dess forskning. På så sätt blir det enklare att se vilka informationskanaler som har störst effekt 

samt analysera vilka eventuella förbättringar i kommunikationsarbetet som skulle kunna 

verkställas. Så sluts också cirkeln genom att påvisa resultatet av den väg som informationen 

tar från grävning, genom informationskanaler tills den slutligen når medborgaren. 

För att få bättre insyn i hur informationsprocessen sker har även intervjuer med 

representanter från Riksantikvarieämbetet och Gotlands museum utförts. Genom intervjuerna 

blir det enklare att få svar på de frågor som tillkommer under arbetes gång, samt de perspektiv 

som resultatet visar. Tillsammans ger de tre informationskanalerna litteraturstudier, enkät 

samt intervju en bred bas till undersökningen genom styrkorna hos de olika källorna. Det ger i 

sin tur ett mer rättvist och korrekt resultat. 

1.4 Metod 

Eftersom syftet med denna uppsats är att tydliggöra vägen från utgrävning till publik 
information, samt undersöka hur kontrollen sker av informationsmaterialet och dess 
mottagande, ligger tyngdpunkten i metodarbetet på empiri. 

Genom ett positivistiskt synsätt kommer resultatet i denna uppsats att arbetas fram genom 
att undersöka empiriska fakta. Därför ligger grunden till den senare frågeställningen i en 
enkätundersökning där svaren får visa hypotesen kring förmedling av arkeologiska 
forskningsresultat. Hypotesen består av påståendet att arkeologi inte når ut i den omfattning 
den borde (vilket dock är ett otydligt mått att mäta). Den bearbetas sedan enligt den 
hypotetiskt-deduktiva metoden för att på så sätt komma fram till om den empiriska fakta som 
enkätundersökningen gett upphov till är korrekt genom författaren egen logik.  

Enkätundersökningen är utformad så att den ska vara enkel att fylla i och ge så korrekta 
svar som möjligt genom olika svarsalternativ. Enkäten består mestadels av flervalsfrågor med 
vissa svarsalternativ som frisvar. Detta för att det ska vara enklare att ta fram statistik baserat 
på svaren. Frågorna är ställda på ett så enkelt sätt som möjligt och enkäten har ett 
lättförståeligt språkbruk för att frågorna ska uppfattas som lätta att besvara. Enkäten ska 
kännas rolig att besvara för att locka så många svarande som möjligt. Se enkätens alla frågor 
samt sammanställd statistik i bilaga 1. 
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Utöver enkätundersökningen har författaren också tillgodosett sig egen empiri genom två 
intervjuer; en med Rikard Sohlenius från Riksantikvarieämbetet (bilaga 2) och en med Per 
Widerström från Gotlands museum (bilaga 3). På så sätt kompletteras empirin hos deltagarna 
i enkäten med författarens egen. Litteraturstudier och insamling av information på internet är 
till stor del grunden i metodarbetet. I övrigt behandlas ämnet sociala medier endast kortfattat, 
då fokus i frågeställningarna och metodarbetet ligger på de bakomliggande strategierna i 
förmedlingsarbetet.  

1.5 Forskningshistorik 

Det är svårt att hitta forskning kring hur, och om, information angående arkeologiska 
upptäckter och forskningsresultat når allmänheten. Istället är det vanligt förekommande att 
hitta forskning kring vad det är som förmedlas till allmänheten och betydelsen av det som 
förmedlas. Kanske tas vägen från utgrävning till allmän information för given. Det är möjligt 
att den är enkel att förstå för insatta, eller tvärtom, för svår för att sätta sig in i. Lagar, regler 
och tillvägagångssätt förändras ju med åren och en redogörelse för dessa kan snabbt bli 
inaktuell.  

Det har skrivits flera uppsatser som granskar Riksantikvarieämbetets arbete, se Johansson 
och Olsson eller Ljung (Johansson & Olsson 2010; Ljung 2012). Riksantikvarieämbetet har ju 
en central roll när det kommer till att förmedla forskningsresultat. Kommunikationsteori är av 
stor vikt för att försöka förstå förmedlingsprocessen och inte minst 
organisationskommunikationen. Larsson har fördjupat sig i kommunikationsvetenskap och 
gjort en lättförståelig bok i ett annars förhållandevis komplicerat ämne, liksom Falkheimer 
och Heide som fokuserat på strategisk kommunikation (Larsson, L. 2014; Falkheimer, J., Heide, 

M 2014). Breckoff har studerat själva förmedlingen mellan arkeologer och allmänhet samt 
ansvaret som ligger däri. Hon ger också information kring hur förmedling och kommunikation 
har växt fram som ämne inom arkeologin fram till 1996 då hennes uppsats är skriven 
(Breckoff, A. 1996).  

Att förmedla arkeologisk forskning, och vilka alternativ som finns kring att göra det, 
skriver Svanberg och Wahlgren om i boken ”Publik arkeologi”. De ger intressanta aspekter på 
hur kulturarv och artefakter visas upp genom att analysera olika exempel (Svanberg & 
Wahlgren 2007). Samma titel, fast på engelska, har Carman, McDavid och Skeates på sin bok 
”The Oxford handbook of public archaeology” (2012). Här samlas artiklar av olika författare 
vilka sedan vävs ihop till en intressant studie med exempel på hur olika forskningsresultat har 
behandlats och förmedlats. Den som används i denna uppsats är skriven av Barbara J. Little 
och granskar de anledningar som finns för att bevara- och förmedla arkeologiska lämningar 
(Little, B.J. 2012). 

Dessa exempel på tidigare forskning kring ämnet ger en bra grund till en intresseväckande 
analys med ett intressant resultat. Materialet är brett både i ämnesval och ålder med både 
forskning gjord av studerande samt arkeologer som forskat och behandlat ämnet under en 
längre tid. 
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2. Kommunikationsteori 

De senaste åren har diskussioner och fokus på kommunikation ökat dramatiskt inom både 
privat och offentlig sektor. Det är på modet att analysera och effektivisera både den externa 
och interna kommunikationen samt att rekrytera och använda en stab av kommunikatörer, 
alternativt en kommunikationsbyrå. 2011 omsatte kommunikationsbranschen en uppskattad 
siffra på 38 miljarder kronor i Sverige (Falkheimer, J., Heide, M. 2014). 

Med kommunikation menas den process som sker då två, eller fler, människor har kontakt 
och utbyter information med varandra. Den som förmedlar informationen kallas sändare och 
den som bemöter sändaren och tar emot informationen kallas mottagare. Kommunikationens 
basmodell ser ut som följer: 
 

 
Figur 1. Kommunikationens basmodell (Larsson, L. 2014, s.50) 

 
Vad gäller organisationer som myndigheter, företag och intresseorganisationer menar vissa 
forskare att kommunikationen är själva grunden som organisationen sedan kan byggas på. Hur 
kommunikationen sköts inverkar på organisationen i stort och påverkar viktiga delar som 
strukturen, kulturen och det praktiska arbetet. Den inhämtar och sprider information både 
externt och internt. Inom kommunikationsteori finns flera modeller och exempel för att på 
olika sätt förklara hur kommunikationens delar fungerar, påverkar och hänger ihop.  

Trots att kommunikation, som till största del uppfattas som PR av mottagarna, är mer på 
modet än någonsin finns det också kritik riktat mot sättet att arbeta. Kommunikation och PR 
strävar efter att förbättra demokratin och förenkla att beslut och åsikter når ut till allmänheten. 
I kontrast till detta finns det kritiker som menar att den demokratiska processen blir störd av 
strategisk kommunikation och PR-arbete. Befolkningen och dess politiska beslutsfattare kan 
bli styrd och vilseledd vilket påverkar opinionsbildningen (Larsson, L. 2014). 

Det finns flera olika kommunikationsmodeller att välja bland, den som presenteras nedan 
är vald då den passar som utgångspunkt för en diskussion om kommunikation i statliga 
organisationer. 

För att särskilja de olika typerna av kommunikation inom en organisation är det enklast 
att dela upp den i allmän kommunikation (exempelvis PR) och marknadskommunikation 
(riktas till kunder). Båda dessa begrepp ingår i så kallad strategisk kommunikation, alltså en 
kommunikativ verksamhet som fokuserar på at nå ett mål. Motsatsen till strategisk 
kommunikation, det vill säga formell och beslutad sådan, blir då informell kommunikation 
som sker fritt bland medarbetarna i organisationen (Larsson, L. 2014).  
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Figur 2. Kommunikativa fält i en organisation (Larsson, L. 2014, s.36) 

2.1 Strategisk kommunikation 

Ämnet ”strategisk kommunikation” syftar till att uppnå ett från organisationen långsiktigt satt 
mål, det betyder all den medvetna kommunikationen/kommunikationsarbetet som sker hos 
myndigheter, intresseorganisationer och företag (Larsson, L. 2014). Traditionellt delas 
strategisk kommunikation upp i två olika perspektiv, organisationsperspektivet och 
samhällsperspektivet. Det förstnämnda innebär att processen inom den strategiska 
kommunikationen har organisationen självt som utgångspunkt. Målen och planeringen 
fokuserar helt enkelt på hela eller delar av organisationen, exempelvis ledningsarbetet, 
teamwork eller effektiviteten. Samhällsperspektivet medför istället en medvetenhet kring hur 
alla beslut i organisationen påverkar allmänheten. Betydelsen av samhällets attityd, gillande 
och/eller beteende ligger till grund för besluten som fattas inom arbetet med 
kommunikationsmålen. Givetvis är det optimala att kombinera dessa två perspektiv för den 
optimala strategiska kommunikationen med långsiktiga mål och insatser (Falkheimer, J., 
Heide, M. 2014). 

2.1.1 Public relations 

När kommunikationen inriktas på att skapa och underhålla en relation med interna och/eller 
externa grupper används den engelska termen ”Public Relations”, förkortat PR. PR förknippas 
oftast med organisationers relationsarbeten med omvärlden, särskilt kommersiella företag 
med reklamkampanjer som vill locka nya kunder (Larsson, L. 2014).  

Det kan vara svårt att definiera begreppet PR, innebörden kan variera i lika stor 
utsträckning som det finns exempel då termen har använts. En bra källa att vända sig till för 
att få en någorlunda samlad förklaring är PR-teoretikern James E. Grunig. Han förklarade PR 
som ”the management of communication between an organisation and its publics”( Tench, R., 
Yeomans, L. 2014, s.5). En enkel och bra förklaring som sedan ändrades till ”an 
organisation’s managed communikations behavior”( Tench, R., Yeomans, L. 2014, s.5) vilket 
återigen visar på ämnets bredd (Tench, R., Yeomans, L. 2014).  

Grunig är också känd för sina fem modeller av olika sätt att arbeta med PR. Nedan visas 
en översatt och anpassad version. 
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Figur 3. Olika typer av PR-modeller (Falkheimer, J., Heide, M. 2014, s.59) 

 
Publicitetsmodellen innebär i enkelhet att kommunikationen syftar till att få publicitet. 
Budskapet kan vara chockerande, spektakulärt och uppmärksamhetskrävande. Sändaren kan 
också utnyttja det faktum att information som förmedlas via media vanligtvis har stor 
trovärdighet. Fokus på genomslagskraften gör att effekten, det vill säga en beteende- eller 
attitydförändring hos mottagaren kan utebli. Någon uppföljning görs sällan och effekten anses 
därför vara kortvarig (Falkheimer, J., Heide, M. 2014). 
 
Informationsmodellen är vanlig i offentlig verksamhet. Viljan kan vara lika stor som i 
Publicitetsmodellen att framföra det tänkta budskapet men media är inte lika exalterade. 
Istället är det typiskt informationsmodellen att producera, och distribuera, broschyrer som får 
ett svalt mottagande av en diffus målgrupp. Genomslaget av informationen blir därefter, något 
som inte alltid bekymrar en sändare i informationsmodellen. Målgruppsanalyser, 
utvärderingar, anpassning och utveckling är inte prioritet i jämförelse med att skapa 
informationen. Sändaren överskattar sitt budskap och sättet att framföra det (Falkheimer, J., 
Heide, M. 2014). 
 
Den asymmetriska tvåvägsmodellen är en lyhörd PR-modell. Istället för att lägga all 
uppmärksamhet på budskapet är sändaren istället intresserad av hur mottagaren tar emot 
budskapet och återkopplingen dem emellan. Budskapet blir mer anpassningsbart och på så vis 
lättare för mottagaren att acceptera. Att undersöka hela kommunikationskedjan genom 
exempelvis enkätundersökningar eller intervjuer gör att den asymmetriska tvåvägsmodellen 
lämpar sig bra för information i kampanjform och liknande. Det blir genast mer omständligt 
att göra lika noggranna återkopplingar till mottagaren när det handlar om budskap i 
massmedia. Den asymmetriska tvåvägsmodellen passar därför inte alla former av 
informationsspridning (Falkheimer, J., Heide, M. 2014). 
 
Den symmetriska tvåvägsmodellen suddar ut begreppen sändare och mottagare för att 
istället se de två parterna som jämlika i en dialog. Parterna blir subjekt, i kontrast till de andra 
modellerna där deltagarna i kommunikationen ser varandra som objekt i första hand. 
Dialogformen är också ovanlig med tanke på att PR till stor del handlar om att informera, 
förhandla och övertala. Den symmetriska tvåvägsmodellen har fått kritik för att den förskönar 
förhållandet mellan sändare och mottagare till en nära utopisk nivå. Det är omöjligt att frångå 
maktstrukturerna i PR-arbetet menar kritikerna, men genom att göra det blir den symmetriska 
tvåvägsmodellen en utmärkt strategi vid förtroendekris eller konfliktlösning mellan två parter 
som måste kommunicera (Falkheimer, J., Heide, M. 2014).  
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Spelmodellen har sin grund i den matematiska spelteorin. Samspelet mellan olika parter står i 
fokus och då specifikt förhandlingen som sker dem emellan. Spelmodellen har inslag av både 
asymmetriska- och symmetriska tvåvägsmodellen och precis som den sistnämnda fungerar 
den bäst som strategi för konfliktlösning. Även här ses parterna som jämlikar som båda måste 
ge avkall på sin ståndpunkt för att nå en lösning. Kritiken mot spelmodellen kan därför sägas 
vara densamma som för den symmetriska tvåvägsmodellen (Falkheimer, J., Heide, M. 2014).  

2.2 Marknadskommunikation 

Begreppet marknadskommunikation innefattar alla de aktiviteter som företag genomför för att 
på så sätt nå fram till etablerade och nya kunder. I kommunikationsmodellen ovan överlappar 
de två grupperna inom strategisk kommunikation. Det blir extra tydligt i arbetet med att 
underhålla en relation med kunderna, då de olika PR-modellerna kan användas i 
marknadskommunikationen (Tench, R., Yeomans, L. 2014). De används sedan för att öka 
intresset för företaget och dess anseende (Larsson, L. 2014). 

2.2.1 Marknadsföring 

Förenklat går det att beskriva termen marknadsföring som ett företags samlade ansträngningar 
att leverera produkter eller tjänster till sina kunder genom ett köp. Främst förknippas 
marknadsföring med den valda metod som företaget väljer att kommunicera med sina 
målgrupper, oftast via reklam. Reklam, betald kommunikation, kan exempelvis skilja sig åt 
beroende på om det är en vara eller tjänst som ska locka kunder. För varor ligger fokus 
exempelvis på delar som materiell kvalitet och leverans. Tjänster är i större grad 
relationsberoende med förtroende och kompetens som exempel på viktiga beståndsdelar.  

I marknadsföringsarbetet används något som kallas 4P. Denna benämning står för de 
olika komponenterna som är viktiga att planera, organisera och kontrollera. Dessa är; Pris, 
Produkt, Påverkan och Plats. Vid marknadsföring av tjänster tillkommer i vissa fall Personer 
och Process (Larsson, L. 2014).  

2.2.2 Etablera ett varumärke 

Vid marknadsföring av varor/tjänster är det av betydande värde för ett företag/organisation att 
etablera sitt varumärke. Begreppet innebär att stor vikt läggs vid att kommunicera företagets 
namn och logotype för att på så sätt lägga ett värde i produkterna som produceras och säljs. 
Detta värde kan spegla företagets förmedlade kärnvärden och känslouttryck, men också av 
ytligare skäl såsom stil och klass (Larsson, L. 2014). 

2.3 Organisationskommunikation 

All kommunikation som sker i en organisation kan kallas för organisationskommunikation. 
Begreppet innefattar kommunikationen som både sker internt och externt, alltså både 
informell- och strategisk kommunikation. I organisationer existerar oftast två typer av 
kommunikationsstrategier. Den som riktar sig till allmänheter; Public relations, och den som 
fokuserar på marknaden och organisationens kunder; marknadskommunikation. Som tidigare 
nämnts kan dessa flyta in i varandra. Två typer av kommunikation kräver i de flesta fall två 
olika enheter som enbart arbetar med dessa, en kommunikationsenhet (ibland kallad 
informationsenhet) och en marknadsenhet. Statliga organisationer har på grund av sitt sätt att 
arbeta, och för att de inte har några produkter att sälja och marknadsföra, oftast ingen 
marknadsenhet. I vissa fall kan delar av kommunikationsenheten ansvara för liknande 
ansvarsområden (Larsson, L. 2014). 
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2.4 Kommunikation hos offentliga verksamheter  

Kärnan i en organisation, i detta fall en offentlig sådan, är att det finns ett behov som ska 
tillgodoses. Organisationen har en funktion, ett mål, och för att nå dit behövs en strategi. Det 
kan låta enkelt men organisationer har sällan endast ett mål. Ju fler uppgifter det finns att lösa, 
desto komplexare blir organisationen och dess strategier. Basen i verksamheten är personalen 
som genom samarbete och riktlinjer strävar efter att uppnå det bestämda målet. Som tidigare 
nämnts är kommunikationen oerhört viktig i en organisation. Personalen, humankapitalet, är 
grunden men det är kommunikation som skapar, upprätthåller och förändrar verksamheten. 
Det kan dock ses som onödigt att jämföra vikten av de två, det är tillsammans som de skapar 
de delar som får organisationen att fungera. En god intern kommunikation lägger grunden till 
en god extern kommunikation. Organisationen i sig står i beroendeställning till den externa 
kommunikationen, själva samspelet med omvärlden, eftersom resurserna och behovet av att 
organisationen når målet finns utanför verksamheten. Denna symbios till samhället utanför 
verksamheten skulle vara mer osäker och skör om inte ett etablerat kommunikationsarbete 
fanns (Israelsson, T. 2013). 

Strävan hos en organisation att uppnå målen måste anpassas efter de förändringar som 
sker i behovet av verksamheten under tid. Exempelvis kan institutioner ha problem med att 
anpassa sig till det nya informationssamhället. Skillnaden är stor mot hur kommunikationen 
med medborgarna skedde i det gamla industrisamhället, vilket är grunden i den moderna 
samhällsutvecklingen. I informationssamhället har staten en svagare roll samtidigt som den 
måste anpassa sig till förändringar inom teknologin, ekonomin, globaliseringen och en 
uppluckring av det offentliga rummet. Avståndet mellan folkvalda beslutsfattare och 
medborgarna har ökat, glappet som uppstår dem emellan har istället fyllts av ett nätverk (med 
olika organiserade aktörer) som sätter referensramar för hur politiska åtgärder tas emot av 
allmänheten. Staten försöker därför anpassa sig och bli en nätverksstat (Ljung, J. 2012).  

Tove-Lia Johansson och Caroline Olsson (2010) nämner i sin avhandling att en annan stor 
förändring skett inom offentlig verksamhet de senaste 20-30 åren. De menar att flera 
medlemsländer i OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), vilket 
Sverige också är, har anammat något som kallas för ”New Public Management”. Det innebär 
att styrningen av offentlig verksamhet gått från att vara central till en mer decentraliserad 
styrning. Det medförde först och främst en förändring i styrningen av så kallade resursinsatser 
(exempelvis budgetering) där fokus istället flyttades till en mer marknadsanpassad styrning i 
likhet med den privata sektorns. I praktiken innebar en sådan flytt att inriktningen 
koncentrerades i huvudsak mot mål och resultat, med effektivisering och ökad 
kostnadsmedvetenhet som följd. Detta påverkar givetvis kommunikationen. Problemet är att 
den offentliga sektorn inte kan anamma dessa typer av styrningsmodeller rakt av. Den privata 
sektorn drivs i vinstsyfte, den har ett annat marknadstänk än offentlig verksamhet, vilket gör 
att appliceringen och den strategiska kommunikationen måste anpassas därefter (Johansson, 
T-L., Olsson, C. 2010). Enligt vissa kritiker har denna anpassning inte gått smärtfritt. Magnus 
Fredriksson och Josef Pallas skrev 2013 en debattartikel i Svenska Dagbladet om just 
förändringen som skett i myndigheternas kommunikationsarbete. De baserar sina synpunkter 
på en rapport de själva utfört, då Fredriksson är forskare i medie- och 
kommunikationsvetenskap vid Uppsala universitet och Pallas docent i företagsekonomi vid 
detsamma. Slutsatsen de kommit fram till är att den offentliga sektorn i alltför hög grad 
fokuserar sin synlighet i kommunikationsarbetet, så till den grad att synligheten är det primära 
målet. Myndigheter upplever ett behov av att synas, och att väva in detta tankesätt i det 
dagliga arbetet. Det har till följd att relationen mellan myndighet och medborgare kan bli 
lidande, när andra viktiga delar av kommunikationen åsidosätts. Exempel på det kan vara 
offentlighetsprincipen, meddelandefriheten och tillgängligheten. Det kan verka oklart för 
medborgaren vad myndigheten egentligen gör och kan tillhandahålla. Marknadsföringen och 
varumärkesbyggandet skadar i detta fall PR-arbetet och informationsmodellen, som är 
vanligast i offentlig verksamhet, sätts ur funktion. När endast vissa delar av verksamheten 
väljs ut och lyfts fram blir det också svårare att granska myndighetsarbetet. Författarna menar 
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att situationen uppstått då regeringen (med ansvariga ministrar) prioriterat effektivisering i 
linje med ”New Public Management”. Det saknas styrning och målen, som är otydliga i vissa 
fall, kan ändras med kort varsel (Fredriksson, M., Pallas, J. 2013). Myndigheterna måste 
därför arbeta mer med kommunikation som ger transparens och öppnar upp för granskning. 
På så sätt kan den offentliga sektorn återfå sitt förtroende. Att exempelvis använda sociala 
medier för sådant arbete kan vara en lösning, då den symmetriska tvåvägsmodellen kan 
ersätta informationsmodellen (Ljung, J. 2012). Sammanfattningsvis är det tydligt att 
kommunikationsarbetet inom offentlig verksamhet just nu är inne i en spännande 
förändringsfas. 
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3. Kulturmiljövårdens uppbyggnad och kommunikation  

Hos organisationer, speciellt statliga sådana, är det inte alltid enkelt att förstå hur 
uppbyggnaden ser ut. Richard Pettersson (2003) har gjort en tydlig sammanfattning: 
” Kulturdepartementet ansvarar för de statliga riktlinjerna i kulturpolitiken, Kulturrådet 
ansvarar för den allmänna och övergripande organisationen och fördelningspolitiken, 
Riksantikvarieämbetet ansvarar för den nationella kulturmiljö- vården, länsstyrelsernas 
kulturmiljöenheter är verkställande organ för statens kulturmiljövård och ansvarar för den 
regionala tillsynen samt den tillämpning som följer av minnesvårdens aktuella lagstiftning. 
Slutligen har vi landets 23 fristående länsmuseer, som trots allt står i relation till Kulturrådets 
anvisningar och anslag, samt också har i uppdrag att samarbeta med länsstyrelserna 
beträffande tillämpad kulturmiljövård och publik service”(Pettersson, R., 2003, s.136).  

För att förenkla samspelet, informationsutbytet och framförallt kommunikationen de olika 
organisationerna emellan följer nedan en mer djupgående redovisning. På så sätt blir det även 
tydligt hur dessa organisationer samspelar för att till slut förmedla information om arkeologi 
till övriga samhället. 
 

 
Figur 4. Kulturmiljövårdens organisatoriska uppbyggnad (författarens sammanställning, 2016) 

3.1 Lagar och mål 

Det finns flera lagar och regler som påverkar arkeologiska utgrävningar och skyddandet av 
fornlämningar. Kulturmiljölagen är den primära, men även Plan- och byggnadslagen, 
skogsvårdslagen och miljöbalken innehåller bestämmelser som påverkar hanteringen av 
fornminnen (Malmdal, J. 2012). Under denna rubrik presenteras dock enbart lagar och mål 
som på olika sätt påverkar förmedlingen av arkeologisk forskning.  
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3.1.1 Kulturmiljölagen 

1666 togs en förordning vid namn ”Placat och Påbudh, Om Gamble Monumenter och 
Antiquiteter” fram för att skydda fornlämningar. Sverige har sedan dess haft en varierad form 
av lag för att skydda landets kulturarv (Riksantikvarieämbetet, Redaktionen. 2012. A). 

2014 bytte Kulturminneslagen från 1988 namn till Kulturmiljölagen 
(Riksantikvarieämbetet, Redaktionen. 2013). Den har ändrats och fått olika tillägg sedan dess, 
men i grunden är innehållet detsamma och syftar till att skydda kulturmiljön. I lagen framgår 
att alla, myndigheter som privatpersoner, ska respektera kulturmiljöer genom aktsamhet. 
Utförsel av kulturföremål och skydd för kyrkliga- och äldre byggnader av värde ingår 
exempelvis också i lagen. Men lagen bestämmer inte enbart hur kulturmiljöer- och föremål 
ska behandlas, utan även hur arbetet och ansvaret delas upp mellan främst Kommunen, 
Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen. Relationen mellan de senare två regleras även i 
Kulturmiljöförordningen (Riksdagen. 1988). 

Den del av Kulturmiljölagen som behandlar förmedling är den trettonde paragrafen, som 
berör Länsstyrelsens ansvar för att bevilja tillstånd för utgrävning; 
”13 § 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…”(Riksdagen. 1988, §13) 

Utöver kulturmiljölagen finns det måldokument som styr hur berörda myndigheter i den 
offentliga sektorn ska arbeta med kultur och kulturmiljöer. Dessa är ”De kulturpolitiska 
målen” och ”De nationella kulturmiljömålen”. 
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3.1.2 De kulturpolitiska målen 

1974 beslutade riksdagen att ”Regeringens proposition 1974:28”, Kungl. Maj:ts proposition 
angående den statliga kulturpolitiken, skulle antas. Propositionens tre huvuddelar var mål, 
organisatorisk struktur och ansvarsfördelning av kulturpolitiken och insatserna som utfördes i 
dess namn. De nämnda målen kom kort och gott att kallas för ”De kulturpolitiska målen” 
(Riksdagen. 1974).  

Till skillnad från Kulturmiljölagen, som till viss del handlar om ansvarsfördelning, är De 
kulturpolitiska målen inriktade på kulturarbetet. Kulturmiljölagen berättar ”hur”. De 
kulturpolitiska målen berättar ”vad”. För att bättre förstå hur tanken kring förmedling och 
kommunikation växt fram under tid, presenteras nedan exempel på målen från 1974, 
ändringen 1996 och de nuvarande målen från 2009. 

 

Figur.5 De kulturpolitiska målen 1974 (Riksdagen. 1974) 

 
Den punkt som är mest intressant att uppmärksamma är ”Kulturpolitiken skall motverka 
kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet”.  

1996 omarbetas De kulturpolitiska målen. Förändringar sker för bland annat biblioteken, 
konstnärerna och arkitekturen. Av vikt för förmedlingsarbetet sker en förstärkning av 
distributionsstödet eftersom regeringen anser att medierna är bland de viktigaste kulturbärarna 
i landet. Det poängteras även att tillgängligheten av kultur för medborgarna är av stor vikt.  

Kulturpolitiska mål från 1974 

 

 Kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella 

förutsättningar för att denna frihet skall kunna utnyttjas. 

 Kulturpolitiken skall ge människor möjligheter till egen skapande aktivitet och 

främja kontakt mellan människor. 

 Kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom 

kulturområdet. 

 Kulturpolitiken skall främja en decentralisering av verksamhet och 

beslutsfunktioner inom kulturområdet. 

 Kulturpolitiken skall i ökad utsträckning utformas med hänsyn till eftersatta 

gruppers erfarenheter och behov. 

 Kulturpolitiken skall möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse. 

 Kulturpolitiken skall garantera att äldre tiders kultur tas till vara och levandegörs. 

 Kulturpolitiken skall främja ett utbyte av erfarenheter och idéer inom 

kulturområdet över språk- och nationsgränserna. 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Yttrandefrihet
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Figur 6. Kulturpolitiska mål 1996 (Riksdagen. 1996) 

 
Även 1996 nämns kommersialismen; ”Kulturpolitiken ska främja kulturell mångfald, 
konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa 
verkningar” 

De nuvarande kulturpolitiska målen antogs 2009 och har som ledord att föra kulturen 

närmare medborgarna. Alla ska ha tillgång till kultur och fokus i tillgängligheten ligger hos 

barnen. 
 

Figur 7. Kulturpolitiska mål 2009 (Riksdagen. 2009) 

 
 
2009 nämns inte kommersialismen alls. Dock är det inte omöjligt att formuleringen kommer 
tillbaka. I en intervju säger den nuvarande demokrati- och kulturministern Alice Bah Kuhnke 
att det finns negativa verkningar av kommersialism och att det är viktigt med ett fritt och 
oberoende kulturliv. Hon säger också att hon gärna vill återkomma angående De 
kulturpolitiska målens utförande. Enligt artikeln hänger aktualiseringen av den gamla 
formuleringen ihop med att det nu är gratis att besöka statliga museer (Anesten, O. 2014). 

 

 

Kulturpolitiska mål från 2009 
 
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som 
grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig 
kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken:  
 

 Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina 
skapande förmågor. 

 Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse. 
 Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. 
 Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan.  
 Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. 

 

Kulturpolitiska mål från 1996 

 

Kulturpolitiken ska: 

 Värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den. 

 Verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till 

kulturupplevelser samt till eget skapande. 

 Främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom 

motverka kommersialismens negativa verkningar. 

 Ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i 

samhället. 

 Bevara och bruka kulturarvet. 

 Främja bildningssträvanden. 

 Främja internationellt kulturutbyte och möte mellan olika kulturer inom landet. 
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3.1.3 De nationella kulturmiljömålen 

Sedan den första januari 2014 gäller nya mål för arbetet med den nationella kulturmiljön. 
Dessa baserades på regeringens proposition ”Kulturmiljöns mångfald” och till skillnad från 
De kulturpolitiska målen gäller de enbart för kulturmiljöarbetet (Riksdagen. 2012).  

Punkten ”Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta 
ansvar för kulturmiljön” innebär att berörda parter på regional och kommunal nivå måste 
arbeta intensivt med den externa kommunikationen för att uppfylla målet.  

Figur 8. De nationella kulturmiljömålen (Riksantikvarieämbetet, Verkssekretariatet. 2015) 

3.2 Kulturdepartementet 

Kulturdepartementet beskriver sin roll enligt följande: 
”Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier, demokrati, mänskliga 
rättigheter nationellt, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. 
Departementet ansvarar också för arbetet mot diskriminering samt för frågor som rör det 
civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet”(Kulturdepartementet, Startsida). 

Chef för kulturdepartementet är demokrati- och kulturminister Alice Bah Kuhnke. En 
viktig fråga för henne är kulturens frihet och allas tillgång till den. Kulturdepartementet har ett 
brett ansvarsområde inom kultur och media. Vad gäller kulturarvet arbetar departementet med 
hur det ska utvecklas, bevaras och användas under enheten för kulturarv och livsmiljö. Detta 
vävs sedan ihop med kulturdepartementets övriga hörnstenar, såsom yttrandefrihet, demokrati 
och mänskliga rättigheter (Regeringskansliet, Kulturdepartementet. 2015). För att förenkla 
arbetet med kulturarvet har kulturdepartementet flera myndigheter under sig som mer 
specifikt inriktar sig på att förmedla (och underlätta förmedlingen av) kulturarv/kulturmiljöer. 
De tre viktigaste är Riksarkivet, Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet.  

3.2.1 Riksarkivet 

Hela Sveriges stora arkiv, så skulle Riksarkivets verksamhet kunna förklaras. Myndigheten är 
en viktig del av strävan mot tillgänglighet och informationsförmedling. På arkivet kan både 
privatpersoner och statliga verksamheter hitta det de söker i allt från militära arkiv, gårdsarkiv 
och släktarkiv. Givetvis finns också äldre material såsom databasen över medeltida 
pergamentomslag, heraldisk information och gamla kartor (Riksarkivet. 2012). 
 

 

Kulturmiljöarbetet ska verka för 

 

 Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och 

utvecklas. 

 Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för 

kulturmiljön. 

 Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning 

och upplevelser. 

 En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i 

samhällsutvecklingen. 
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3.2.2 Kulturrådet 

De nationella kulturpolitiska målen samt ”Förordning med instruktion för Statens kulturråd” 
lägger grunden för arbetet hos Kulturrådet. Deras uppgift är att verka för kulturens utveckling 
och dess tillgänglighet. I huvudsak sker det genom att Kulturrådet delar ut bidrag till sökande 
kulturinstitutioner och projekt, och sedan följa upp resultatet (Kulturrådet, Startsida).  

3.2.3 Riksantikvarieämbetet 

I Kulturmiljölagen framgår att det är Riksantikvarieämbetet som har ansvaret för 
kulturminnesvården i hela landet. De är även den ledande myndigheten i arbetet med 
kulturminnen/kulturmiljöer och ansvarar för att Kulturmiljölagen tolkas korrekt (Malmdal, J. 
2012). 

Att ha ansvar för kulturminnesvården nationellt är ett stort arbete. Riksantikvarieämbetet 
ska sträva mot ett hållbart samhälle, att kulturmiljöer bevaras som representerar landets 
mångfald och att alla kulturvärden i landet tas hand om. De har också en stor roll i 
samhällsplaneringen då de tillsammans med den berörda Länsstyrelsen undersöker och 
kartlägger fornlämningar i områden som berörs av exploatering. Riksantikvarieämbetet 
främjar kunskapsspridning av ny och befintlig forskning och samverkar med högskolor och 
universitet samt bedriver verksamheter inom information och rådgivning. En del utav det 
arbetet berör de databaser med kulturhistorisk information som Riksantikvarieämbetet 
tillhandahåller (Riksantikvarieämbetet, Redaktionen. B. 2012). 

Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen är de som är ålagda att skydda fornlämningar 
genom att exempelvis sköta dem, bygga en inhägnad runt dem eller röja i omgivningen. De 
har befogenhet att flytta den om det innebär att den skyddas (Riksdagen. 1988). 

Myndigheten har dock en något annorlunda roll i kommunikationsarbetet. 
Riksantikvarieämbetet har en egen informationsavdelning som är uppdelad i fyra enheter; 
kulturmiljöinformation, informationsutveckling, informationssystem och kommunikation. 
Informationsavdelningens mål är att ”utveckla och samordna myndighetens kommunikation 
och varumärkesarbete” samt ”försörja externa och interna användare med 
kulturmiljöinformation och infrastruktur för kulturarvsinformation” (Riksantikvarieämbetet, 
Redaktionen. C. 2012). Det som skiljer denna informationsavdelning från många andra i både 
offentlig- och privat sektor är att den i huvudsak riktar sig till andra statliga verksamheter, 
därför finns det ingen kommunikations- och förmedlingsstrategi mot allmänheten (intervju 
Rikard Sohlenius, bilaga 2). 

Riksantikvarieämbetet har dock många kanaler som kommer allmänheten till godo, 
Sohlenius berättar mer om dem; 
” 

 Samla - alla arkeologiska rapporter som tas fram genom uppdragsarkeologin (det vill 
säga länsstyrelsens hantering av 2. kap. 11-13 §§ kulturmiljölagen) ska laddas upp i 
”samla”. 

 
 FMIS - alla lämningar som påträffas vid uppdragsarkeologin ska rapporteras till 

Riksantikvarieämbetet för registrering i FMIS. Även lämningsinformation som 
framkommer inom uppdrag som finansieras via kulturmiljövårdsanslaget ska 
registreras i FMIS. Det finns inga krav på att lämningsinformation som framkommer i 
andra sammanhang ska rapporteras till Riksantikvarieämbetet, men det finns dock 
möjligheter att inrapportera även i dessa sammanhang. Informationen i FMIS är 
tillgänglig via Fornsök. 

 
 Vitterhetsakademins bibliotekt - samlar vetenskapliga publikationer (artiklar och 

böcker) inom arkeologi. Det går att söka i biliotektskatalogerna via Internet. 
 

 Information kan även sökas i Riksantikvarieämbetets arkiv. 
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 Kulturarvsinformation från olika institutioner kan sökas via Kringla. 

 
 Inom DAP arbetar vi med att samla in befintlig digital fornminnesinformation för att 

på sikt kunna publicera den så att den blir allmänt tillgänglig, bland annat de ca 18 000 
digitala arkeologiska rapporter som idag inte finns tillgängliga i Samla.” 
 

(Intervju Sohlenius, bilaga 2) 
 
Riksantikvarieämbetet är även flitiga användare av sociala medier. De har en egen blogg och 
syns frekvent på Facebook. Utöver dessa kanaler syns de också på bland annat 
Kulturvårdsforum, Flickr, Commons, Twitter, Youtube och Platsr (Ljung, J. 2012). 

Sedan 2015 är uppdrags- och exploateringsgrävningar inte Länsstyrelsens ansvar, det har 
istället flyttats över till Statens historiska museer. Länsstyrelsen själva anser att flytten har en 
positiv inverkan på förmedlingsarbetet, då de nu får mer tid att ägna sig åt att utveckla den 
(Riksantikvarieämbetet. 2014). 

3.2.4 Länsstyrelsen 

När Riksantikvarieämbetet har det nationella ansvaret för att Kulturmiljölagen följs så har 
Länsstyrelsen det regionala. De ansvarar för tillsynen av fornlämningar, ger tillstånd, 
samordnar och ger information (Malmdal, J. 2012). 

Enligt de nationella målen för kulturmiljöarbetet framgår att Länsstyrelsen ska redovisa 
för Riksantikvarieämbetet hur arbetet och planeringen fortskrider inom myndigheten med att 
följa de nya nationella målen för kulturmiljöarbetet (Riksantikvarieämbetet. 2015). 
Länsstyrelsen tar emot bidrag av Riksantikvarieämbetet som sedan fördelas för att bekosta  
projekt inom arkeologiska insatser, byggnadsvård, vård av särskilt värdefulla fornlämningar 
samt kulturreservat- och landskap (Riksantikvarieämbetet, Redaktionen. B. 2012). De har i de 
flesta fall god kommunikation med det regionala museet, oftast Länsmuseet, som rådfrågas i 
de fall Länsstyrelsen behöver experthjälp. 

Det är Länsstyrelsen som har ansvaret för att kräva god dokumentation och förmedling i 
samband med att de beviljar en arkeologisk utgrävning (Riksdagen. 1988).  

3.2.5 Kommunen 

Samhällsplaneringen, det vill säga byggen av nya hus, vägar och industrier, ligger på 
kommunens ansvar. I så kallade detaljplaner kan kommunen bestämma hur områden runt 
exempelvis en fornlämning ska bebyggas. Den som vill bygga nytt måste kontakta både 
kommunen och Länsstyrelsen för att säkerställa att marken inte innehåller något av 
kulturhistoriskt värde. Kommunen förser då Länsstyrelsen med detaljplanen. Skulle 
arkeologiska fynd påträffas innan eller under byggandet står byggaren (exploatören) för den 
arkeologiska undersökningen. I detaljplanläggningen, som görs innan, står dock både 
kommun och Länsstyrelse för kostnaden. Gäller planen ett mindre område är det 
Länsstyrelsen som bekostar utredningen. Den rapport som är resultatet av en utgrävning 
kommer Länsstyrelsen till handa. Den skickas sedan enligt praxis till kommunens avdelningar 
för samhällsplanering. Här finns chansen att ta tillvara informationen och delge kultur- och 
fritidsnämnden för att på så sätt förmedla informationen (Skyllberg, E. A. 2013). 

Flera kommuner använder för närvarande den så kallade ”kultursamverkansmodellen”. 
Den innebär att kommunen (kultur- och fritidsnämnden) genomför en kulturplan för att 
planera och specificera hur de ska arbeta för att genomföra Regeringens krav och mål. 
Kommunen har, genom att göra så, större frihet att välja vart pengarna för kulturverksamheten 
ska gå. Ofta blir det lokala museet en utav mottagarna (Wikström, C. 2016). 
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3.2.6 Länsmuseerna 

Produkten av strävan att nå ut med arkeologisk forskning är länsmuseerna. De hjälper 
Länsstyrelsen med experthjälp och utför via dem exploateringsgrävningar. En stor del av 
museernas verksamhet fokuserar på inlärning, såsom studiebesök från grundskolan, och de får 
därför bidrag av kommunen periodvis. De har tillgång till Riksantikvarieämbetets 
kunskapsbank och rådgivning, och får eventuellt bidrag från kulturrådet. Alla dessa 
kontaktytor skapar också en plattform för förmedling. 

Länsmuseets primära arbete handlar om att tillgängliggöra länets kulturarv och locka 
invånarna att ta del av det för att på så vis fördjupa deras kunskap. Målet är att bevara 
kulturarvet och ge råd och information i kulturhistoriska frågor till andra myndigheter eller 
privatpersoner. Länsmuseet samlar också in föremål från allmänheter, såsom fornfynd eller 
gamla fotografier, och har hand om den kulturhistoriska delen av länets arkiv (Malmdal, J. 
2012). 
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4. Att kommunicera och förmedla arkeologi 

 
 
 
 
 
 
När en arkeologisk utgrävning/undersökning har genomförts, och fornlämningen är borttagen, 
är det fynden och dokumentationen som finns kvar. Efter att utgrävningen har avslutats görs 
en rapport som beskriver arbetets gång, en beskrivning av området och fynden som hittats. 
Påträffas något som kräver en djupare analys är det vanligt att en fördjupning görs som 
komplement till rapporten. Den kan också ligga till grund för artiklar i tidningar och 
information genom andra mediekanaler.  

I en uppdragsarkeologisk utgrävning kan Länsstyrelsen ställa krav på hur resultaten ska 
förmedlas. Det handlar då främst om att fynden och dess sammanhang skulle vara av 
allmänhetens intresse, och analysen ska då förmedlas genom mer populärvetenskapliga 
kanaler. Exempel på sådana är broschyrer, tidningsartiklar eller böcker (Skyllberg, E. 2013. 
B). 

4.1 Kommersiell arkeologi 

Kommersialism som i Svenska Akademins ordlista beskrivs som ”En (ibland något 
nedsättande) affärsverksamhet med inriktning på strävan efter vinst”. Det är alltså den 
vinstdrivande delen av verksamheten som De kulturpolitiska målen motsätter sig i 
formuleringen från 1996; ”Kulturpolitiken ska främja kulturell mångfald, konstnärlig 
förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar” 
(Riksdagen. 1996). Förhållningssättet till den kommersiella delen av verksamheten blir tydlig 
i Alice Bah Kuhnkes uttalande att det finns negativa verkningar av kommersialism och att det 
är viktigt med ett fritt och oberoende kulturliv (Anesten, O. 2014). Ämnet för intervjun är 
borttagandet av inträdet på statliga museer. Kulturpolitiken sätter på så vis museer med 
inträde (vinstdrivna, kommersiella verksamheter) mot ett inträdesfritt museum som alla kan 
besöka. I Alice Bah Kuhnkes perspektiv blir den senare en mer demokratisk fråga, då alla har 
råd att besöka ett museum som inte tar inträde. ” Kultur som inte är fri är meningslös. Alla 
människor som vill ska få möjlighet att utöva och ta del av kultur” (Regeringskansliet, 
Kulturdepartementet. 2015, s.3). Ett sådant uttalande kan nog kännas aningen hårt för dem 
som driver privata museer, och som är beroende av inträdet för att få ekonomin att gå runt. 
Per Widerström (bilaga 3) arbetar som arkeolog på Gotlands museum, ett privatägt 
(stiftelseägt) Länsmuseum, och kommenterar skillnaderna så här; ” Det är förstås stor skillnad 
på statliga verk som har en agenda och på företag på en konkurrensutsatt marknad. Det är hela 
syftet med verksamheten som är annorlunda då, vilket förstås gör skillnad i 
marknadsföringen” (Intervju Per Widerström, bilaga 3). Widerström pekar på en intressant 
skillnad, nämligen marknadsföringen som krävs för att locka besökare till ett privatägt 
museum. Ett statligt ägt museum behöver inte arbeta med marknadsföringen på samma sätt, 
speciellt inte om institutionen anser sig bedriva en informationsverksamhet, till skillnad från 
det privatägda som levererar en upplevelse, en produkt.  

Det statligt ägda museet ägnar sig åt PR genom informationsmodellen. De privatägda 
museerna riktar sig i högre utsträckning in på marknadskommunikation och marknadsföring. 
Skillnaderna mellan dessa olika sätt att kommunicera med sina besökare kan speglas i vad 
som presenteras i utställningarna. ”Att göra uppmärksammade utställningar är mycket viktigt 
för alla museer. I alla fall de som är icke-statliga. Här balanserar man på en slak lina eftersom 
det lätt blir populism. Man frågar sig, vad vill folk ha? Istället för att visa upp ny forskning. 
Det blir lätt för mycket vikingar, svärd och söta flickor i ljusa långa flätor. Eller att museer nu 
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måste använda utrymmen för lekaktivitet för att locka barnfamiljer. När man skulle vilja 
berätta om historiska skeenden och händelser som är svåra att göra publikfriande. Även om 
det går att göra det intressant är framställningsarbetet så omfattande att det blir för dyrt. Så då 
går man på quick-fixen” (Intervju Per Widerström, bilaga 3). Frågan är då hur det kommer att 
bli i framtiden, om både privata- och offentliga museer kommer att kunna leva sida vid sida. 
Kanske har valet av kommunikationsmodell ingen större påverkan; ”Arkeologin är 
kommersiell med många företag som kan ta uppdrag. Det är positivt om resultaten från 
arkeologiska undersökningar förmedlas till så många som möjligt, om det sen görs i ett 
kommersiellt intresse har mindre betydelse” säger Rikard Sohlenius (bilaga 2), 
Riksantikvarieämbetet, och syftar på upphandlingen till exploateringsgrävningar. Det är en 
intressant synvinkel, att huvudsaken är att arkeologi förmedlas till så många som möjligt och 
att syftet bakom inte är det primära. Per Widerström är av samma uppfattning, att arkeologisk 
forskning tappar sitt värde om den inte når ut, men han anser att lösningen på de två olika 
sätten att förmedla arkeologi borde ändras; ”Sverige är ju världens mest kommersialiserade 
land. Det har förstås påverkat arkeologin. I mitt tycke negativt. Jag tycker att arkeologin borde 
vara statlig. Det tror jag skulle göra allt bättre inom sektorn” (Intervju Per Widerström, bilaga 
3). Då kulturpolitiken är inne i en förändringsfas är det inte omöjligt att de statliga museerna i 
framtiden kommer att arbeta mer kommersiellt även de, det får framtiden utvisa. Punkten om 
att motverka kommersialismens negativa  verkningar är ju borttagen tills vidare. Kanske får 
museiverksamheten oavsett kommunikationsstrategi ett uppsving på grund av positiv 
konkurrens.  
 

4.1.1 Arkeologerna  
Svenska Arkeologiska Samfundet är en intern plattform där arkeologer bland annat kan 
diskutera den moderna utvecklingen i ämnet. Samfundet ger också ut tidningar och arrangerar 
”Svenska Arkeologimötet” vartannat år. Som arkeolog och medlem förväntas du följa deras 
riktlinjer för god arkeologisk praxis (Svenska arkeologiska samfundet. 2015). Dessa riktlinjer 
delas upp i två delar, hur arkeologer bör hantera samhället och det arkeologiska yrket. I den 
förstnämnda är punkt ett och två intressanta för ämnet kommunikation. De lyder som följer: 
 
”1.1. Arkeologer bör verka för att bevara och medvetandegöra de arkeologiska kulturarven. 
 1.2. För att uppnå detta mål bör arkeologerna aktivt förmedla arkeologiska kunskaper till 
allmänheten och därvid eftersträva en hög pedagogisk standard. Arkeologiska kunskaper är 
mångskiftande och bör ses som sådana (inkluderande kunskap om arkeologiska tolkningar av 
det förflutna, kunskap om dagens fornlämningar i sin befintliga kulturmiljö, kunskap om hur 
denna kunskap skapas och används i nutiden). En ömsesidig dialog med samhället i stort bör 
kontinuerligt äga rum” (Svenska arkeologiska samfundet. 2005). 
 
I den andra delen av riktlinjerna är följande punkter av intresse: 
 
”2.5. En strategi skall formuleras i inledningen till varje projekt för magasinering och 
handhavande av fynd och prover, samt för förmedling och kontakt med samhället. 
2.7. Rapporter över alla projekt skall skrivas och göras tillgängliga genom lämpliga media” 
(Svenska arkeologiska samfundet. 2005). 
 
Dock är det inte alltid som arkeologer är så intresserade av att förmedla arkeologi eller 
forskningsresultat. Per Widerström, Gotlands museum, säger; ”Jag tror att man tänker väldigt 
olika och på väldigt olika personliga nivå. Jag tycker som sagt att den delen av arkeologin är 
jättekul, men många tycker inte det. De flesta verkar inte alls tycka att den biten är kul, att 
jobba med den utåtriktade verksamheten”(bilaga 3). 
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Emelie Grönberg undersökte 2010 
arkeologers inställning till 
allmänheten. Hon intervjuade 66 
stycken arkeologer och frågade hur 
de upplevde allmänhetens attityder 
och vilken relation till allmänheten 
de själva hade. En intressant fråga 
hon ställde var; ” Tycker du det är 
roligt att förmedla dina kunskaper 
till allmänheten?”. 65 av 66 
arkeologer svarade ”ja” på frågan. 
Däremot fanns det en skev bild hos 
arkeologerna kring hur 
intresserade de trodde att 
allmänheten var av arkeologi. 
Visserligen var det olika antal 
svarande i de båda grupperna, men 
resultatet blir ändå tydligt 
(Grönberg, E. 2010). 
Resultatet av en sådan slutsats kan 
innebära att arkeologer tror att 
allmänheten är intresserad och 
påläst, när det i verkligheten kan 
saknas information som gör att de 
blir just det. Arkeologen har en 
otrolig viktig del i arbetet med att 
förmedla arkeologi.                                   Figur 9. Resultat enkätundersökning (Grönberg, E. 2010, s.23) 
 

4.2 Publik arkeologi 
 
Det finns ett begrepp som heter ”Publik arkeologi”, en fri översättning från engelskans 
motsvarighet ”Public archaeology”. En bred förklaring av termen är all arkeologi som har en 
publik kommunikation, eller arkeologi som syftar till att locka en stor publik. Vanligast 
används det dock när arkeologin fokuseras på det publika mötet. Målet med publik arkeologi 
är oftast att försöka ändra den enkelriktade kommunikationen som oftast används av 
myndigheter inom kultursektorn. Istället eftersträvar den att locka en publik som från början 
inte var speciellt intresserad, men som efter mötet har stor chans att bli det. Det är inte heller 
givet vad det är som ska förmedlas  till publiken, utan interaktionen och samtalet växer fram 
under tiden och är anpassat efter situationen. Kommunikationen har ett lärandeperspektiv som 
förstärks av sammanhanget, och därför är publik arkeologi en utmärkt 
kommunikationsstrategi att anamma i fält (Svanberg, F., Wahlgren, K-H. 2007).  

Per Widerström (bilaga 3) har erfarenhet av denna typ av kommunikation vid en 
utgrävning. Istället för att prata med besökarna vid utgrävningen valde de istället att använda 
en telefontjänst som innebar att besökarna kunde ringa ett nummer för att via telefonen få mer 
information om grävningen. Visserligen kapades då en viktig länk mellan arkeolog och 
publik, men resultatet var mycket positivt. Det gjorde stor skillnad för besökarna att se 
utgrävningen på plats. Widerström tillägger dock en del försvårande omständigheter som kan 
störa informationsutbytet inom publik arkeologi; 
”Maskiner är en annan aspekt. Man kan inte släppa in folk på visningar när man har maskiner 
som är igång och arbetar. Det handlar om säkerhet och om ansvar och om försäkringar. 
Samma sak gäller om det finns vägar i närheten som sköts av Trafikverket. De är också 
stränga och för att vistas i arbetszonen måste man ha gått en kurs som heter Säkerhet på väg. 
Så är vi i vägområde så kan vi helt enkelt inte visa upp föremålen genom visningar i fält. Som 
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museum försöker vi att visa upp särskilda händelser och föremål från aktuella undersökningar 
i en monter i entren. Då behöver man inte gå in på museet för att se det” (Intervju Per 
Widerström, bilaga 3). 

4.2.1 Arkeologi som varumärke 

Cornelius Holtorf heter den arkeolog som är mest känd för att driva diskussionen om att se 
och behandla arkeologi som ett varumärke. Han menar att det är få varumärken förunnat att 
vara så omtyckt och mytomspunnet som arkeologi. Holtorf anser att det går att använda denna 
positiva varumärkessyn på många sätt, inte minst i kontakten med omgivningen. Det enda 
som står emellan Arkeologin från att bli accepterad som varumärke är arkeologerna själva. De 
måste anamma synsättet Holtorf presenterar för att kunna förmedla och behandla arkeologin 
som det spännande och kommersiellt gångbara ämne det är. Att locka intresserade genom att 
spä på den bild av ett spännande och farligt yrke (likt Indiana Jones), som vissa i allmänheten 
tror att arkeologer har, är bara positivt enligt Holtorf. All marknadsföring är bra 
marknadsföring (Holtorf, C. 2007). 

4.3 Värdet av att kommunicera och förmedla arkeologi 

En anledning till att det är viktigt att förmedla arkeologi till allmänheten är att de blir mer 
medvetna om sina egna rötter. När den förståelsen finns ökar också medvetenheten kring den 
egna kulturen och sociala identiteten. Utan kontext kan ett sådant påstående närmast verka 
nationalistiskt i dagens samhälle där kulturer och traditioner flyter ihop, men det är ett vanligt 
och enkelt sätt att förklara varför kulturarvet berör gemene man (Messenger, P.M., et al. 
2010). 

 ”Cultural and natural sites form the environment on which human beings are dependent 
psychologically, religiously, educationally and economically. Their destruction or even 
deterioration could be harmful to the survival of our identity, our nations and our planet. We 
have the responsibility to preserve these sites for future generations” (Unesco. World Heritage 
Youth Forum. 1995). 

En intressant bieffekt av detta synsätt är att arkeologer (och kulturarbetare i stort) får en roll 
som beskyddare av gruppens kulturella identitet. Det blir också de som får argumentera och 
”skydda” befolkning och landskap mot en alltför snabb utveckling i landskapet vilket kan 
skada fornlämningar och känsliga områden (Messenger, P.M., et al. 2010). 

Av samma uppfattning är Burström och Zachrisson (1996). Genom att förankra 
fornlämningarnas kulturvärde i landskapet, och hos gemene man, minskar risken för att de 
förblir anonyma. De menar att ett utav de största hoten mot fornlämningarna är att historien 
bakom dem glöms bort. Då förlorar de sitt värde, blir en tingest, och behandlade därefter. 
Eftersom de statliga resurserna inte räcker till för att vårda och sköta alla fornlämningar som 
finns, ligger mycket i händerna på allmänhetens intresse och engagemang. Enligt författarna 
skapas inte detta engagemang genom att myndigheterna lär allmänheten sin egen bild av hur 
kulturlandskapet ska uppfattas och tas emot. Deras åsikt är att de myndigheter som ansvarar 
för kulturmiljövård måste tillåta människor att vara en del av kulturlandskapet och hur de 
förhåller sig till det (Burström, M., et al. 1996). 

Angående statliga resurser, som Burström och Zachrisson nämner, är en viktig del av att 
förmedla arkeologi att det är landets befolkning (staten) som äger alla fornlämningar och 
arkeologiska fynd. Genom skattepengar finansieras också flera steg i den arkeologiska 
processen och det är därför viktigt att kommunicera och förmedla arkeologiska resultat. På så 
sätt engageras beslutsfattare och allmänhet vilket möjliggör fortsatt forskning. Enkelt 
förklarat; ingen förmedling – inga pengar – ingen forskning (Breckoff, A. 1996.). 
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Barbara J. Little (2012) går så långt att hon menar att arkeologin har en mycket större och 
bredare betydelse när det kommer till att förmedla forskning, informera allmänheten och 
lägga grunden för fortsatt forskning. Enligt henne är arkeologin också viktig för 
samhällsutvecklingen. Hon pekar på ekonomiska fördelar då museer och utställningar drar 
turister till sig vars inköp gynnar lokala verksamheter. Arkeologi inspirerar även till 
vidareutbildning menar Little, och är ett utmärkt ämne att använda för att visa exempel på 
kritiskt tänkande och teamwork. Hon lägger också vikt vid den psykiska påverkan som 
arkeologi kan ha, inte minst när det kommer till att se sig själv som en del av historien och 
tiden som passerar. Just den känslomässiga delen av att engagera sig i arkeologisk forskning 
kan användas till något positivt, exempelvis motverka rasism, förstörelse och negativ 
patriotism/nationalism (Little, B-J. 2012). 

Ett exempel på vad kommunikation inom arkeologi betyder, och leder fram till, är 
utgrävningen och återuppbyggnaden av Södra Råda gamla kyrka. Catarina Karlsson 
(Svanberg, F., Wahlgren, K-H. 2007, s.47-48.) ledde en utgrävning som hade ordet 
”kommunikation” som ledord och nyckelbegrepp. Det innebar att kommunikationen tog lika 
stor del i projektet som den vetenskapliga och flera åtgärder genomfördes för att engagera 
allmänheten, bland annat hölls studiecirklar, föreläsningar och samtal med besökare. Hela 
projektet syftade till att skapa dubbelriktad kommunikation genom samtal och media, vilket 
fick ett mycket positivt resultat. Karlsson kom fram till följande i sin analys av projektet. 
Kommunikation: 
 

 ”Är ett krav för att ge arkeologin legitimitet i samhället. 
 Tillgodoser ett intresse för arkeologi. 
 Ger ny kunskap och nya perspektiv till både arkeologi och allmänhet. 
 Kommunikation kring intressanta projekt skapar nyfikenhet och glädje”. 

                                                                             (Svanberg, F., Wahlgren, K-H. 2007, s.47-48) 
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5. Analys 

5.1 Arkeologins räckvidd 

Det är tunt med undersökningar som behandlar arkeologins räckvidd. 2013 gjorde dock 
Länsstyrelsen i Uppsala län en undersökning om uppdragsarkeologins målgrupper. Två 
utgrävningar (publika) analyserades för att utvärdera vilken genomslagskraft informationen 
som givits har gett. Det går dock inte att applicera materialet på alla andra utgrävningar som 
gjorts, det är specifikt och inriktar sig på att mäta besöksantal efter kommunikationsarbetet på 
de aktuella platserna (Skyllberg, E. 2013. C). Därför följer nedan en nygjord 
enkätundersökning som komplement till denna uppsats, vilket kan ge en fingervisning om hur 
arkeologisk forskning når ut och tas emot. 

5.1.1 Enkätundersökning 

För att få en uppfattning om i vilken utsträckning kommunicerad arkeologi når ut och tas 
emot gjordes en enkätundersökning (bilaga 1). Frågorna var nio till antalet, där den sista 
frågan gav möjlighet till ett frisvar. Totalt 100 personer svarade på enkäten, vissa av dem 
hoppade dock över en del frågor vilket inte gav en hundraprocentig svarsfrekvens. Enkäten 
kan till viss del vara en aning missvisande beroende på ett antal faktorer. Sociala medier, 
såsom Facebook i detta fall, når inte ut till alla. Yngre personer har en tendens att i större 
utsträckning använda sig av dem. Många arkeologiintresserade, som i vissa fall även studerat 
arkeologi, var mer benägna att svara på enkäten. 12 av 100 tillfrågade svarade att de i någon 
form studerade/studerat arkeologi, vilket får ses som högre än genomsnittet. Det var också en 
förvånansvärt hög majoritet av de svarande som var kvinnor. Varför dessa i högre 
utsträckning varit mer intresserade att besvara enkäten finns ingen bra förklaring till. Enkäten 
spreds via Facebook och mail vilket givetvis kan göra att de som svarat speglat sig i skaparen, 
som vid spridning på Facebook inte är anonym, utan det framgår tydligt vem som skapat 
enkäten och i vilket syfte.  

De första frågorna syftade till all lära känna de svarande bättre; vilket kön de tillhörde, 
hur gamla de var, var de arbetade och vilken utbildning de hade (bilaga 1, fråga 1-4). 
Majoriteten av de svarande är kvinnor i åldern 30-39. De arbetar i offentlig sektor och har 
eftergymnasial utbildning.  

De resterande frågorna behandlade de svarandes intresse av arkeologi (bilaga 1, fråga 5-
9). På den femte frågan fick deltagarna svara på hur ofta de ser information som har med 
arkeologi att göra. 60% av de svarande såg information ofta, varje dag, en gång i veckan och 
en gång i månaden. 40% av de svarande såg information en gång i halvåret, en gång om året 
eller aldrig. För svaret aldrig var totalsiffran 11,58%. Nästa fråga, den sjätte, berörde var de 
ser informationen. Svaren blev som följer:  
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Figur 10. Svar på fråga 6 (Enkätundersökning, bilaga 1). 

 

Den sjunde frågan bad deltagarna att redovisa hur ofta de ser, och tar till sig, informationen. 
Ca 55,90% svarade varje dag, varje vecka och varje månad. Ca 46,20% svarade en gång i 
halvåret, en gång om året eller aldrig. Svaren överstiger 100% på grund av avrundning men 
påverkar inte resultatet. Det är alltså procentuellt färre som tar till sig informationen än vad de 
ser den. 

Den åttonde frågan löd: Är du intresserad av arkeologi? Svaren blev som följer: 

 

Figur 11. Svar på fråga 8 (Enkätundersökning, bilaga 1) 

Svaren är intressanta att jämföra med Emelie Grönbergs resultat (se 4.1.1). Hon hade inget 
alternativ mellan ja och nej, vilket kan ha påverkat hennes resultat när de svarande tvingades 
att bestämma det ena eller det andra. Det är sorgligt att 2,13% inte vet vad arkeologi är, 
förhoppningsvis har denna undersökning ändrat på det. 

Enkätundersökningens nionde och sista fråga är mycket intressant. Den är förhållandevis 
öppen, och ger en inblick i på vilket sätt deltagarna skulle ta större del av arkeologiskt 
material. Frågan löd ”Vad skulle göra dig mer intresserad av arkeologi?”. Majoriteten av de 
svarande hade hoppat över denna fråga, närmare bestämt 55 stycken av 100 deltagare. Fem av 
de kvarvarande 45 svaren löd ”vet inte” och ytterligare två svar ansågs vara oseriösa. De 
återstående 38 svaren innehöll dock flera olika förslag på vad som skulle göra arkeologi mer 
intressant för den svarande. En majoritet svarade att ökad tillgänglighet skulle öka deras 
intresse, flera uttryckte samma önskan men med mer specifika önskemål kring var 
informationen skulle spridas (Enkätundersökning, bilaga 1). 
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”Just nu tar jag in info om 

arkeologi om jag snubblar över 

det ex nyhetssändningar. Mer 

medialt utrymme skulle påverka 

mig.” 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

Figur 12. Exempel på frisvar (Enkätundersökning, bilaga 1) 
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6. Diskussion och tolkning 

 
Vad påverkar förmedlingen av arkeologiska forskningsresultat? 

Arkeologiska forskningsresultat påverkas av flera faktorer innan de når mottagaren. 
Myndigheter med ansvar för en eller flera delar i kulturmiljöarbetet har både lagar och mål att 
förhålla sig till. Det framgår vad myndigheterna förväntas göra. Däremot finns det dåligt med 
verktyg och handlingsplaner som stöd till arbetet med att uppnå målen som innebär 
förmedling till allmänheten. Visserligen sker det redan ett kommunikationsarbete i de 
enskilda myndigheterna, men då moderniseringsarbetet skett i snabb takt de senaste åren, har 
fokus hamnat fel. Den offentliga sektorn har i större grad börjat marknadsföra sig själva 
istället för de tjänster de erbjuder. Riksantikvarieämbetet har många kommunikationskanaler 
och tjänster som är av intresse för allmänheten, dock kommuniceras de inte ut som sådana, då 
Riksantikvarieämbetet inte har ansvar att föra en dialog med allmänheten, och därför ingen 
PR-strategi. Dock ska de förmedla och informera om sådana strategier till andra myndigheter.  
 

Varför är det viktigt att förmedla arkeologiska forskningsresultat? 
 
Det är viktigt att förmedla arkeologiska forskningsresultat av flera skäl. Dels för att 
fornlämningar och fornfynd tillhör medborgarna, men också för att det är de som betalar för 
deras omhändertagande. Förmedlad arkeologi har också en positiv effekt på befolkningens 
sociala identitet. Det är en trygghet att vara medveten om sina egna rötter. Vissa hävdar att 
den tryggheten är så viktig att identiteten skulle bli skakad i grunden om de kulturhistoriska 
lämningarna försvann, och att den är en avgörande faktor i den moderna 
samhällsutvecklingen. Den psykiska påverkan som arkeologi kan ha på människor, och deras 
identitetsskapande, beror på att de ser sig själva som en del av historien. 

Den känslomässiga kopplingen till fornlämningar går att använda. Fornlämningar är 
beroende av skötsel och välvilja, speciellt då myndigheter inte alltid har råd att vårda dem. 
Den känslomässiga kopplingen påverkar också synen på arkeologer, de blir beskyddare av 
både de arkeologiska lämningarna och känslan av samhörighet. Det blir då lättare för 
kulturmiljöfrågor att få fäste hos allmänheten och få de skattepengar som möjliggör fortsatt 
forskning. 
 
 
Når forskningsresultatet ut till allmänheten?  
 
Det finns ingen undersökning som visar hur många som är intresserade av arkeologi och tar 
emot informationen som ges. Det finns mindre undersökningar som fokuserar på en viss 
utgrävning, men ingen storskalig. Det är oroande så det är viktigt för legitimeringen av 
kulturmiljövården att veta hur många den berör. Det är ju heller inte möjligt att starta ett 
förbättringsarbete om det skulle behövas, eftersom det inte finns något material som indikerar 
att det skulle behövas. Det är inte bra om myndigheterna är etablerade hos varandra, men inte 
hos allmänheten. Då kan förtroendet svikta.  

Innan denna undersökning påbörjades var min hypotes att arkeologi inte når ut i den 
omfattning den borde. Begreppet ”borde” är givetvis svårtolkat och inte ett mått att basera en 
mängd eller siffra på. Enkäten visade att 40% av de svarande såg information om arkeologi i 
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en omfattning som kan betraktas som ”sällan”, det vill säga en gång i halvåret och ännu 
mindre.  

För att uppnå de satta målen och öka kommunikationsinsatserna behövs en analys av 
målgrupper. De myndigheter som redan anammat en mer marknadsinriktad framtoning har 
nog lättare att förhålla sig till en sådan term. Länsmuseer, och andra statliga museer, som inte 
ska drivas kommersiellt kan ha svårare att arbeta med marknadsåtgärder och undersökningar 
av målgrupper då det inte behövs i en informationsmodell. Just denna modell, som är vanlig 
(och har varit ännu vanligare) i offentlig sektor, är stelbent och uppmanar inte till dialog med 
medborgarna. De ska bara agera mottagare för ett brett riktat budskap. Även om myndigheten 
använder sig av sociala medier eller andra moderna kanaler kan budskapet uppfattas som 
enkelriktat och tråkigt.  
 
Finns det utrymme för förbättringar i kommunikationsprocessen? 
 
Kommunikationen hos berörda myndigheter och förvaltningar är tvetydiga i sitt handlande. 
Den offentliga sektorn har mer och mer ändrat sitt styrsätt till en marknadsvänlig sådan, i 
likhet med den privata sektorn, men det gäller inte alla instanser vilket gör kommunikationen 
otydlig för mottagaren. Det skulle underlätta med en gemensam kommunikations/PR-strategi 
inom den offentliga sektorn, som sedan anpassades efter behov. Den arkeologiska 
förmedlingen skulle tjäna på att få ”landa” hos en myndighet som ansvarar för större delen av 
det arkeologiska arbetet. Arkeologin skulle också kunna bli statlig, helt och hållet, för att på 
så sätt bli lättare att kommunicera. Att göra den arkeologiska informationen mer 
populärvetenskaplig skulle lyfta intresset för ämnet betydligt.  

Allmänheten har i dagsläget möjlighet att tillgodose sitt behov av kultur genom de numer 
fria inträdena på de statliga museerna. Kultur ska vara demokratisk och fri, menar 
kulturdepartementet. På det viset blir museet en kommunikationskanal och arkeologin 
inbakad i den. Ses arkeologi däremot som ett varumärke får den helt plötsligt en mer 
spännande status. Då skulle det vara möjligt att marknadsföra ämnet på ett helt annat sätt. Det 
skulle vara en katastrof säger vissa, andra menar att det inte spelar någon större roll, bara 
informationen når ut. Med arkeologi som varumärke skulle en helt annan PR-modell 
användas, det skulle vara spännande att se hur kulturmiljöarbetet skulle förändras med en 
sådan. 

Att rikta populärvetenskaplig, dialogdriven information kan möjligen kännas nytt och 
skrämmande för arkeologer som varit i branschen en längre tid. Det är viktigt att arkeologerna 
är med på tåget vad gäller förmedling av resultaten de genererar. Annars riskerar ämnet att bli 
slutet, vilket utestänger intressenter. 
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7. Resultat 

De arkeologiska forskningsresultat som förmedlas är slutprodukten av en rad olika moment 
(se Fig.4). Länsstyrelsen som ställer krav på förmedlingen måste ta hänsyn till de lagar och 
mål som Kulturdepartementet driver och som reglerar Länsstyrelsens arbete. 
Kulturdepartementet har huvudansvar för kulturverksamheten i Sverige och 
Riksantikvarieämbetet, som lyder under Kulturdepartementet, kontrollerar också att målen 
följs. Länsstyrelsen har i sin tur det regionala ansvaret och har god kontakt med både kommun 
och Länsmuseum. Det senare är en förlängning av Länsstyrelsen kulturmiljöarbete och bildar 
den arena där allmänheten kan tillägna sig den kunskap som erbjuds. Dock är det svårt att 
undersöka den exakta effekten av förmedlad arkeologi hos allmänheten. Det är möjligt att 
mäta vissa besöks- och kommunikationsåtgärder, men för att få en tillförlitlig siffra behövs ett 
stort underlag under en längre tid. En enkel och kortfattad enkätundersökning visar att det 
finns ett intresse hos allmänheten, och att de i förhållandevis hög grad ser och möter 
arkeologisk forskning i sin vardag. Men siffrorna och bredden på kommunikationen kan 
förbättras avsevärt. Flera svarande önskar en bättre tillgänglighet och starkare koppling 
mellan forntid och nutid. Det kan också verka förvirrande vilka myndigheter som 
tillhandahåller vad, och var det är möjligt att hitta information, då de i högre utsträckning 
marknadsför sig själva men inte vad de erbjuder. Det är en skör tråd som lätt kan brista. Det är 
befolkningen som betalar för att myndigheterna ska fungera, dessutom tillhör kulturarvet alla. 
Den vetskapen är viktig för den sociala identiteten, och allmänhetens intresse och stöd är 
avgörande för att arkeologi ska kunna fortsätta att utvecklas. Ett tecken på att 
Kulturdepartementet förstått detta är att alla statliga museer har fått fritt inträde. Dock 
problematiseras denna positiva handling då de privatägda museerna som är beroende av sitt 
inträde inte får stöd i kulturpolitiken. Tvärtom anses kommersiella verksamheter vara ett hot 
mot fri kulturverksamhet. Att göra marknadsföring av kultur till något fult är en björntjänst 
mot arkeologin. Andra röster menar dock att arkeologin borde kommersialiseras ännu mer, 
och bli ett eget varumärke. Arkeologerna kan vara kritiska till detta, ett alternativ kan vara att 
göra arkeologin statlig, med en gemensam kommunikationsstrategi oavsett myndighet.   
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8. Sammanfattning 

Uppsatsen syftade till att klargöra förmedlingsprocessen inom det arkeologiska området och 
vad som påverkar den. Det naturliga steget är sedan att undersöka varför det är viktigt att 
förmedla arkeologi för att på så sätt få reda på bakgrunden och syftet med 
kommunikationsarbetet. Följdfrågan blir givetvis om forskningsresultaten når ut till 
allmänheten genom den förmedlingsprocess som skapats, och om det finns några förbättringar 
som skulle kunna optimera processen. 

Kulturdepartementet ansvarar för att de mål som satts upp för kulturarbetet följs. 
Myndigheter under Kulturdepartementet är; Kulturrådet som organiserar och fördelar bidrag, 
Riksarkivet som tillhandahåller enorma mängder information som till stor del är tillgängligt 
för alla och Riksantikvarieämbetet. Den sistnämnda har en viktig roll att ansvara för hela den 
nationella kulturmiljövården samt stödja andra myndigheter i förmedlingsarbetet. 
Länsstyrelsen har det regionala ansvaret, i vissa fall tillsammans med kommunen, över 
kulturmiljövården i länet. Ofta handlar det arkeologiska arbetet om att undersöka platser som 
ska exploateras. Länsmuseerna, och uppdragstagarna inom exploateringsarkeologin, har det 
viktiga uppdraget att förmedla och bevara fynden som hittas vid arkeologiska grävningar.  

Den offentliga sektorn har under de senaste åren genomgått många organisatoriska 
förändringar. Internet och sociala medier har öppnat upp för helt nya typer av sätt att 
kommunicera. Kommunikationen ses över och påverkas internt som externt. Vissa menar att 
fokus läggs på fel saker och fel sorts kommunikation. Förändringen som skett inom 
organisationen fokuserar mer åt att styra verksamheten likt organisationer och företag inom 
den privata sektorn. Det är också anledningen till att myndigheterna satsar resurser på 
synlighet, det vill säga marknadsföring av den egna organisationen. Ett sätt att komma till 
rätta med vad som krävs och behöver göras är att kontakta allmänheten för att se i vilken 
utsträckning information (som arkeologiska forskningsresultat) når ut och tas emot.  

I kommunikationen med den enskilde medborgaren använder sig myndigheter i stor 
utsträckning fortfarande av envägskommunikation. Det kräver mycket av den som vill ha 
information. Arkeologi är viktig för den sociala identiteten, att känna tillhörighet, inte minst 
med historien. Det är av stor vikt för fortsatt forskning att allmänheten, som finansierar 
landets kultursektor, blir involverade och engagerade. Tvåvägskommunikation i olika former 
skulle i längden ha en mycket positiv inverkan på förmedlingsprocessen. 

Ämnet arkeologi hamnar lätt mellan stolarna då den inte har varumärkesstatus och dagens 
medieklimat vill ha lättsmält och populärvetenskaplig information, något som arkeologer kan 
vara ovana vid i sådan utsträckning. Att vara kommersiell anses också vara fel enligt 
nuvarande demokrati- och kulturministern när inträde till museer kommer på tal. Den 
offentliga sektorn, inklusive myndigheterna med kulturmiljöansvar, drivs mer som 
kommersiella organisationer. Till museerna förmedlas inte samma typ av arbetssätt. Att inte 
se dem som en producent av varor och tjänster (upplevelser) påverkar marknadsföringen och 
kan leda till att nya besökare uteblir.  
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Bilaga 2 

 

Frågor ställda till Rikard Sohlenius på Riksantikvarieämbetet mellan 5/4-3/5 2016.  
Rikard är anställd på Kulturmiljöavdelningen som antikvarie, men arbetar just nu inom det 
avdelningsövergripande programmet DAP där han ansvarar för den verksamhetsutveckling, 
och de verksamhetsförändringar, som bedrivs inom programmet. 
 
Hur förmedlar Riksantikvarieämbetet information om arkeologi/arkeologiska 
forskningsresultat? 
 
Myndigheten förmedlar resultat från arkeologiska uppdrag genom flera olika kanaler: 
- Samla - alla arkeologiska rapporter som tas fram genom uppdragsarkeologin (det vill säga 
länsstyrelsens hantering av 2. kap. 11-13 §§ kulturmiljölagen) ska laddas upp i ”samla”. 
- FMIS - alla lämningar som påträffas vid uppdragsarkeologin ska rapporteras till 
Riksantikvarieämbetet för registrering i FMIS. Även lämningsinformation som framkommer 
inom uppdrag som finansieras via kulturmiljövårdsanslaget ska registreras i FMIS. Det finns 
inga krav på att lämningsinformation som framkommer i andra sammanhang ska rapporteras 
till Riksantikvarieämbetet, men det finns dock möjligheter att inrapportera även i dessa 
sammanhang. Informationen i FMIS är tillgänglig via Fornsök. 
- Vitterhetsakademins bibliotekt - samlar vetenskapliga publikationer (artiklar och böcker) 
inom arkeologi. Det går att söka i biliotektskatalogerna via Internet. 
- Information kan även sökas i Riksantikvarieämbetets arkiv. 
- Kulturarvsinformation från olika institutioner kan sökas via Kringla. 
 
Ur ditt perspektiv som anställd på Riksantikvarieämbetet, kan arbetet med att förmedla  
arkeologi förbättras? I så fall, hur? 
 
Det som kanske har haft störst betydelse för hanteringen av arkeologiska frågor i 
samhällsutvecklingen och förmedlingen av resultat under de senaste 20 åren är 
digitaliseringen. När den startade handlade det mest om att omvandla analoga uppgifter till 
digitala, men på senare år har fokus för Riksantikvarieämbetet mer blivit att få till digitala 
processer, det vill säga att överföring av information mellan olika aktörer ska ske digitalt via 
olika e-tjänster. Det innefattar också förmedlingen av resultat. Detta arbetar vi särskilt med 
inom programmet Digital Arkeologisk Process (DAP) (www.raa.se/dap). Inom det arbetet är 
dock inte allmänheten en primär målgrupp, utan vi vill att det i första hand ska fungera för de 
som planerar och beslutar om olika ingrepp i landskapet. De har behov av användbar 
fornminnesinformation som hanteras i en digital process där roller och ansvar är tydliggjorda. 
Som en bieffekt av det kommer det även bli lättare för alla andra att ta till sig arkeologisk 
information. Vi vill även att de ska vara så enkelt som möjligt för andra att använda och 
vidareutveckla vår information, t.ex. genom att utveckla appar.  
 
Inom DAP arbetar vi med att samla in befintlig digital fornminnesinformation för att på sikt 
kunna publicera den så att den blir allmänt tillgänglig, bland annat de ca 18 000 digitala 
arkeologiska rapporter som idag inte finns tillgängliga i Samla. 
 
Förutom att arbeta med själva processen utvecklar vi regelverket. Där kommer vi att 
tillsammans med länsstyrelser och arkeologiska utförare att diskutera hur förmedlingen av 
resultaten kan bli bättre. Jag tror att detta är väldigt viktigt. Det är omöjligt att argumentera 
för kulturarvsfrågorna i samhällsutvecklingen om vi inte kan förmedla resultaten på ett 
begripligt sätt och beskriva varför arkeologi är viktigt. 
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Vad skulle vara din lösning på att effektivisera spridandet av arkeologisk kunskap? 
 
Jag har nog ingen bra lösning, men jag tror att vi måste bli bättre på att kommunicera och ha 
målgruppsanpassade budskap. Vi får inte heller vara rädda för att förenkla. 
 
Vilken är er uttalade kommunikations- och/eller pr-strategi när det kommer till att 
förmedla arkeologi? 
 
Eva Skyllberg, Kulturmiljöavdelningen, hjälper Rikard att svara:  
RAÄ har ingen förmedlingsstrategi. I vägledningen för uppdragsarkeologin finns text om 
uppdragsarkeologins förmedling. I övrigt har vi inget material. Däremot finns det 
förmedlingsprogram/strategier på vissa länsstyrelser, exempelvis Stockholms länsstyrelse. 
 
Rikard: Vi har i uppdrag att vara stödjande och styrande för kulturarvsarbetet i landet. Vi 
bedriver ingen egen arkeologisk verksamhet inom Riksantikvarieämbetet och vi själva 
producerar ingen arkeologi behöver förmedlas. Däremot förvaltar vi information om 
lämningar, uppdrag och undersökningsresultat. Vi ska se till att den informationen blir 
tillgänglig och användbar för alla. Det är dock en ganska bred målgrupp. Just nu ligger vårt 
fokus på samhällsbyggnadsprocessen där vi vill att det ska vara enkelt för var och en som 
planerar ett markingrepp att ta hänsyn till kulturmiljön. Detta är prioriterat för att det bland 
annat rör sig om myndighetsutövning, det vill säga verksamhet som har direkt rättsverkan mot 
enskild, till exempel en markägare eller ett företag. Eftersom kulturmiljölagen ger ett mycket 
starkt lagskydd till fornlämningar och även starkt reglerar hanteringen vid ingrepp i 
fornlämning, till exempel när det gäller kostnadsansvar, är det viktigt att lagen tillämpas på ett 
likartat sätt över hela landet och att de beslut som fattas bygger på bra beslutsunderlag med 
känd kvalitet. Även resultaten från arkeologiska undersökningar måste vara tillgängliga för 
alla. Precis som fornlämningarna på ett sätt tillhör alla så ska det dokumentationsmaterial som 
ersätter lämningen vara fritt tillgänglig. Det är kring dessa delar vi just nu arbetar med 
informationsutveckling inom DAP. Den primära målgruppen är i det sammanhanget 
länsstyrelserna, men vi riktar oss också till markägare, entreprenörer och arkeologiska 
utförare. 

 
Kopplat till detta arbetar vi även med att utveckla regelverket som styr hur länsstyrelserna 
tillämpar kulturmiljölagen. Prioriteringarna inom det arbetet rör främst de delar som är 
kopplade till myndighetsutövning, till exempel hur ska fornlämningsbegreppet hanteras (vilka 
lämningar är skyddade som fornlämningar) och hur ska tillämpningen av det juridiska 
begreppet fornlämningsområde se ut (skyddat område kring en fornlämning). I föreskrifterna 
för uppdragsarkeologi finns som Eva nämner några rader när det gäller förmedling. Vi har 
precis inlett ett arbete med att ta ett samlat grepp kring vår styrning av kulturmiljöarbetet. Hur 
ska vi långsiktigt arbeta med vår styrning? Vad är prioriterat? Osv, Delarna kring 
populärvetenskaplig arkeologisk förmedling kommer säkert att inrymmas i det arbetet, men 
jag kan inte säga hur prioriterat det kommer att vara. 
 
När det gäller vår varumärkesplattform och kommunikation så handlar det arbetet mest om 
hur vi förmedlar vårt eget uppdrag och verksamhet och bilden av Riksantikvarieämbetet utåt. 
Det handlar inte så mycket om den arkeologiska informationen i sig. Det ligger mer i 
linjeverksamheten och i de utvecklingsinsatser vi gör inom DAP. 
 
Eva arbetar på Kulturmiljöavdelningen som antikvarie med att utveckla föreskrifterna för 
kulturmiljölagen. 
 
Tror du att det är en nackdel att kulturmiljö, i detta specifika fall arkeologi, är 
tvärsektoriellt när det kommer till att förmedla den? Att det inte finns en "rak väg"? 
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Nej, jag tror det är tvärtom. När det tidigare mer var en inomsektoriell verksamhet behövde vi 
inte anstränga oss lika mycket för att vara begripliga som nu då vi måste vända oss till ett 
bredare spektrum av aktörer. 
 
Har du några åsikter kring att kommersialisera och marknadsföra arkeologi? Fördelar, 
nackdelar? 
 
Jag har faktiskt inga direkta åsikter kring detta. Arkeologin är kommersiell med många 
företag som kan ta uppdrag. Det är positivt om resultaten från arkeologiska undersökningar 
förmedlas till så många som möjligt, om det sen görs i ett kommersiellt intresse har mindre 
betydelse. Samtidigt måste man titta på budskapet, vad sägs, vem säger och vilket är syftet? 
Kulturarvet är inte okontroversiellt eller opolitiskt. Det används många gånger för att 
förstärka en "vi och dom"-känsla och som ett "vi var här först"- argument. Den typen av 
retorik bottnar i en syn att kultur är något lättavgränsat och oföränderligt. De som förmedlar 
arkeologi kan i det sammanhanget ha en viktig uppgift att nyansera och problematisera. 
 
Då kulturen arbetat i många år med att "motverka kommersialismens  
negativa verkningar" (en punkt i de kulturpolitiska målen fram till 2009) 
A) Tror du att den inställningen har påverkat kommunikation- och pr-arbetet generellt 
i kultursektorn? 
Detta blir en personlig reflektion och inget myndighetssvar. Jag kan inte heller yttra mig om 
kultursektorn i stort (jag vet helt enkelt inte), utan begränsar mig till den traditionella 
kulturmiljösektorn till vilken Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser och museer brukar räknas. 
Ändringen i de kulturpolitiska målen har nog inte direkt påverkat sektorn. Jag tror att somliga 
inom branschen är kluvna i frågan. Samtidigt som vi har ett uppdrag att främja allas möjlighet 
att förstå, uppleva och ta ansvar för kulturmiljön så har nog hos vissa en rädsla att kulturarvet 
banaliseras i samband med det. 
  
De senaste tjugo åren har kulturmiljösektorn förändrats. Det har kommit in flera privata 
aktörer som konkurrerar med varandra om uppdragen. Länsmuseernas har förändrats, från att 
ha en uttalad roll i kulturmiljöarbetet till att ha blivit mer en aktör bland många som tar 
uppdrag på en kommersiell marknad (starkt reglerad när det gäller arkeologi). Även 
Riksantikvarieämbetet har förändrats, från att till viss del varit en utförande expertmyndighet 
till att arbeta mer övergripande och generellt med regelverk, stödjande verksamhet och 
utvärderingar.  Vi har t.ex. inte kvar någon arkeologisk uppdragsverksamhet. Samtidigt har 
andra myndigheter blivit mer involverade i kulturmiljöarbetet, till exempel har Skogsstyrelsen 
egna anställda arkeologer. Det beror på att kulturmiljöfrågorna till sin karaktär är 
tvärsektoriella och hanteras inom flera politikområden, t.ex. bostads-, miljö- och 
regionalpolitik. Detta gör att det inte längre går att tala om kulturmiljösektorn som en väl 
avgränsad enhet, utan vi har ett helt nytt landskap att förhålla oss till. Se även vårt arbete 
kring målen för det statliga kulturmiljöarbetet som jag hänvisade till i det förra svaret.  
  
B) Och hur har det påverkat/förändrat Riksantikvarieämbetets arbete med att förmedla 
arkeologi? 
Jag kan inte se att ändringarna som sådana förändrat hur vi förmedlar arkeologi. 
Arkeologibranschen har som sådan blivit mer kommersiell i och med att det har kommit in 
fler aktörer som slåss om uppdragen. Fördelningen av dessa uppdrag är starkt reglerat både 
via lagstiftningen och i Riksantikvarieämbetets föreskrifter. Det är länsstyrelserna som 
beslutar om vem som ska få ett uppdrag (om det handlar om en utredning eller utgrävning). 
Eftersom staten ska vara konkurrensneutral har Riksantikvarieämbetet utvärderat hur 
marknaden fungerar. 
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De kulturpolitiska målen och Svenska Arkeologiska Samfundets praxis framhåller 
vikten av att förmedla, främja och medvetandegöra kultur och arkeologi. Finns 
det någon strategi för att nå dessa mål som ni arbetar med? Internt/externt? 
 
Regeringen har fattat särskilda mål för det statliga kulturmiljöarbetet och det är främst dessa 
som Riksantikvarieämbetets arbete utgår från. Dessa mål kan sägas vara en variant av de 
kulturpolitiska målen med tonvikt på kulturmiljön. Vi har fått ett särskilt regeringsuppdrag 
med anslutning till målen. Det ska vara avrapporterat till regeringen senast 19 maj i år. 
 
Riksantikvarieämbetet tar fram föreskrifter för länsstyrelsernas hantering av kulturmiljölagen. 
Dessa föreskrifter är bindande och måste följas. I den senaste versionen sägs att en 
populärvetenskaplig förmedling av resultatet från en arkeologisk undersökning ska tas fram 
om resultateten har tillräcklig relevans för allmänheten. Dessutom kan särskilda 
populärvetenskapliga publikationer tas fram vid undersökningar av hög leverans. Detta är ett 
ganska nytt krav och tillsammans med de olika aktörerna arbetar vi med hur dessa olika 
populär vetenskapliga sammanställningar/publikationer kan se ut och när en undersökning har 
tillräcklig relevans. Det arbetet kommer igång mer till hösten då vi ska ett seminarium kring 
detta. Med arkeologisk undersökning menas i detta fall det sista steget i den 
uppdragsarkeologiska processen, det som tidigare kallades för slutundersökning. I den 
processen finns även arkeologisk utredning samt arkeologisk förundersökning. Resultaten 
från dessa undersökningar är främst avsedda för länsstyrelsens hantering av ett 
exploateringsärende och där finns inga krav på förmedling till allmänheten.  
  
I andra fall finns det inga krav på populär vetenskapliga publikationer. Det finns t.ex. 
forskningsundersökningar, efterundersökning (om en fornlämning skadats) och fornvård. Alla 
dessa regleras via kulturmiljölagen, men vi har inte tagit fram föreskrifter kring detta. Därför 
finns det inte några reglerade krav på publicering. Länsstyrelserna kan dock ställa sådana krav 
i samband med att de fattar beslut om insatsen. 
  
Vid Riksantikvarieämbetet bedrivs även programmet Digital Arkeologisk Process. Det är en 
femårig insats (2014-2018) som syftar till att effektivisera samhällets hantering av 
fornminnesinformation utifrån samhällsbyggnadsprocessens behov. Målsättningen med 
arbetet är att åtgärder och planering inom samhällsbyggnadsprocessen som påverkar 
landskapet ska baseras på aktuell fornminnesinformation med rätt kvalitet. Konkret kommer 
vi bland annat att ta fram ett undersökningsregister så att man kan få reda på var i landet olika 
typer av arkeologiska undersökningar genomförts, ett e-lager för arkeologiska rapporter och 
för digital fältdokumentation från undersökningar samt ett nytt digitalt fornminnesregister. 
DAP är ett stort och omfattande arbete som bedrivs i samverkan med berörda aktörer, t.ex. 
länsstyrelserna och de arkeologiska utförarna. 
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Bilaga 3 

 
Frågor ställda till Per Widerström på Gotlands museum mellan 7/3-26/4 2016.  
Per är anställd på Gotlands museum som arkeolog. Museet ägs av föreningen Gotlands 
fornvänner och är därför inte ett statligt ägt länsmuseum. 
 
Hur förmedlar ni som museum arkeologiska forskningsresultat? Finns det något som 
skulle kunna förbättras för att nå allmänheten i större skala? 
 
I första hand kan man väl säga att folk är mycket arkeologiintresserade och att vi varit dåliga 
på att möta det intresse som finns. Rapporterna är tyvärr mycket tekniska och terminologin är 
inte särskilt vänd till allmänheten. Att publicera publika skrifter och populärvetenskapliga 
sammanfattningar är ett bra steg som funkar bra om det görs rätt och om det är stora uppdrag. 
Att använda tv och tidningar är enligt min uppfattning och erfarenhet en superbra kanal till 
folk. Dels för att journalister har en bra förmåga att sammanfatta. Ofta blir det också fel, men 
för intresset så spelar det mindre roll. Det är bra ändå, även om man som arkeolog kan störa 
sig på felaktigheterna. Jag tror att samarbeten med media är vägen att gå för oss på mindre 
orter med små uppdrag där man inte har råd med särskilda publikationer. Jag tror att det är 
den bästa vägen för oss. Bloggar, facebook och så är hela tiden på förslag. Men jag tror inte 
på det eftersom det är så sällan som det är något intressant att visa upp. Då ska man leta och 
skapa spännande nyheter att blogga om och då tror jag det kostar för mycket. 
 
Har ni som museum någon uttalad kommunikations- och/eller pr-strategi?  
Ja det har vi. På kansliet finns det administrationspersonal som jobbar med sådana frågor som 
rör PR. Hur bra de är vet jag dock inte.   
 
Vet du hur den (strategin) ser ut? Har ni några riktlinjer på papper? Kommuniceras 
den ut till alla anställda? 
Jag vet inte riktigt. Men kolla med vår marknadsföringsavdelning. Jag tror de har en strategi 
som är deras interna, men de har också ett mål att ha en klar under året som ska 
kommuniceras med alla anställda. Det finns då på vårt intranät. 
 
Det kan vara möjligt att det gör skillnad för er eftersom museet inte är statligt ägt. Har 
du sett exempel på sådana skillnader? 
Det är förstås stor skillnad på statliga verk som har en agenda och på företag på en 
konkurrensutsatt marknad. Det är hela syftet med verksamheten som är annorlunda då vilket 
förstås gör skillnad i marknadsföringen. 
 
Anser/känner du att staten genom RAÄ/LST (eller på annat sätt) förmedlar en viss 
kommunikations- och/eller pr-strategi? Både internt och externt (till er)?  
Det är så att RAÄ har en agenda, att göra arkeologin mer utåtriktad och att verksamheten 
också når sin målgrupp, som de också via länsstyrelserna vill ha in i styrdokumenten. Om de 
har någon intern agenda så når den inte mig, men externt är det ju deras mål att nå ut. Och de 
gör de. Men det påverkar inte mindre undersökningar på samma sätt som det påverkar större 
undersökningar. 
 
 Påverkar RAÄ/LST på något sätt ert sätt att kommunicera/marknadsföra, både internt 
hos er medarbetare och externt mot besökare/kunder? 
 
Det är så att RAÄ har en agenda, att göra arkeologin mer utåtriktad och att verksamheten 
också når sin målgrupp, som de också via länsstyrelserna vill ha in i styrdokumenten. Om de 
har någon intern agenda så når den inte mig, men externt är det ju deras mål att nå ut. Och de 
gör de. Men det påverkar inte mindre undersökningar på samma sätt som det påverkar större 
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undersökningar. Vi försöker förstås uppfylla de mål och riktlinjer som finns. Det knepiga med 
arkeologin är att nån måste betala. De som ställer upp mål tänker inte betala utan det får de 
som står längst ner i kedjan göra. Alltså våra kunder som ska betala för undersökningarna. 
Och de är redan ansträngda så det blir svårt att lägga på mer för dem. 
 
 RAÄ:s mål att nå ut, hur märker ni av dem?  
Jag tror vi läser om dem och försöker att göra dem så att de passar till vår verksamhet, men 
det är inte så särskilt påverkande. 
 
Skulle du önska att målet att nå ut påverkade mindre undersökningar i samma 
utsträckning som större? Om det var ekonomiskt möjligt, skulle du/ni vilja driva varje 
undersökning med samma engagemang och samarbete med media osv (i den 
utsträckning det finns något att visa/berätta).  
 
Absolut. Jag tycker att arkeologi tappar mycket av sitt värde om man inte gör det både 
populärt och vetenskapligt. Det blir för många jätteintressanta undersökningar som bara blir 
rapporter som inte många läser och som aldrig når ut. Men att kunna lägga lite extra tid på att 
göra det till en berättelse, det är superkul. Som Galgberget. Allt blir en bra historia om man 
lägger manken till och sätter det i ett sammanhang. 
 
De kulturpolitiska målen och Svenska Arkeologiska Samfundets praxis framhåller 
vikten av att förmedla, främja och medvetandegöra kultur och arkeologi. Finns det 
någon strategi bakom dessa mål? Officiellt/inofficiellt?  
 
Vi som museum har förstås liknande ambitioner. Jag själv tycker att arkeologin tappar mycket 
av sitt värde om resultaten inte når ut till allmänheten. Jag tror att man tänker väldigt olika 
och på väldigt olika personliga nivå. Jag tycker som sagt att den delen av arkeologin är 
jättekul, men många tycker inte det. De flesta verkar inte alls tycka att den biten är kul, att 
jobba med den utåtriktade verksamheten. Vi har en föreläsningsserie till exempel, där vi ska 
berätta om vår verksamhet och intressanta projekt. Ofta har vi inte så intressanta grejjer. Men 
vi har en del kul grejjer i samlingar och så som man kan göra berättelser kring. Så det gör vi 
då och då, men inte i enlighet med någon policy. Däremot har vi nu anställt en kille som ska 
jobba med programverksamheten och utveckla den tillsammans med Lars Kruthof som redan 
jobbar med det. Så det kommer nog en strategi som blir tydligare än vad den är idag. 
 
Då kulturen arbetat i många år med att "motverka kommersialismens negativa 
verkningar" (en punkt i de kulturpolitiska målen fram till 2009) tror du att den 
inställningen har påverkat kommunikation- och pr-arbetet generellt i kultursektorn och 
er som museum?  
Sverige är ju världens mest kommersialiserade land. Det har förstås påverkat arkeologin. I 
mitt tycke negativt. Jag tycker att arkeologin borde vara statlig. Det tror jag skulle göra allt 
bättre inom sektorn. Utbildning tror jag lätt skulle kunna hjälpa kvalitetsbrister etc. Jag tror att 
kommersialismen inte motverkats av museernas pr alls, tvärtom så har sektorn drabbats av 
detta med kommersialism och nedskärningar av bidrag. Så snarare tvärtom.  
 
Museiverksamhet hamnar lite mellan stolarna i debatten att kommersialisera kultur och 
ta betalt för den. Å ena sidan genereras fler besökare genom marknadsföring och 
inträdet kan användas för att utveckla verksamheten… 
Att göra uppmärksammade utställningar är mycket viktigt för alla museer. I alla fall de som är 
icke-statliga. Här balanserar man på en slak lina eftersom det lätt blir populism. Man frågar 
sig, vad vill folk ha? Istället för att visa upp ny forskning. Det blir lätt för mycket vikingar, 
svärd och söta flickor i ljusa långa flätor. Eller att museer nu måste använda utrymmen för 
lekaktivitet för att locka barnfamiljer. När man skulle vilja berätta om historiska skeenden och 
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händelser som är svåra att göra publikfriande. Även om det går att göra det intressant är 
framställningsarbetet så omfattande att det blir för dyrt. Så då går man på quick-fixen.   
 
 … å andra sidan tas inträdet bort och marknadsföringen blir obefintlig eftersom 
befolkningen själva förväntas ta initiativet att besöka verksamheten deras skattepengar 
betalar för. 
Inträdet är svårt att ta bort för kommersiella museer. Och frågan är i regioner med statliga 
museer hur det påverkar besöken på lokala icke-statliga museer (landstingsägda, kommunala, 
regionala och privata bolag). Det vet jag inte, men det är knappas positivt att ha ett 
länsmuseum med utställningar där man måste ta betalt medan det statliga museet i samma 
stad har gratis entre som finansieras med skattemedeln. 
Jag tror i viss mån att det är en bra reklam med gratis inträde på museer. Men jag vet inte om 
man verkligen får så många fler besökare till betal-museerna. Man kan hoppas, och jag antar 
att det finns utredningar som visar sådant från andra läder.  
 
Berätta mer om hur ni som museum jobbar med att förmedla arkeologi, och vilka 
regler/lagar/bestämmelser som påverkar hur ni arbetar med det. 
 
Det är så att vi sällan har så stora jobb att det är krav på publik förmedling. Men när tex 
länsstyrelsen själva har varit uppdragsgivare så har vi gjort det. Ett bra exempel på det är 
undersökningarna vid Galgberget här utanför Visby. Det var en undersöknings som var 
planerad i god tid, vi visste när och var det skulle bli. Ofta vet vi inte det eftersom vi är 
beroende av andra, grävföretaget och maskiner och så. Men vid Galgen var förutsättningarna 
bra och det var dessutom planerat till att göras i juli. Jag tror vi hade 400 besökare redan andra 
dagen. Galgen-undersökningen resulterade i en utställning på museet som stod kvar i flera år 
och var jättepopulär. Det blev också flera artiklar i Populär arkeologi, i tyska böcker och i 
Gotländskt arkiv. I rapporten fanns en rubrik som handlar om detta. Så här skrev jag där: 
”Undersökningen bevakades intensivt av media och resultaten har i flera tidningsartiklar i 
tidningarna Gotlands Allehanda (2008-07-23, 2008-07-26, 2008-09-01), Gotlands Tidningar 
(2008-07-25, 2008-07-26) och Aftonbladet 2008-07-27). Undersökningarna har också 
presenterats i Sveriges Radio Gotland och genom direktsändning från undersökningsplatsen i 
Sveriges Radio Östergötland. ”På tal om Gotland”, Gotlands kommunala taltidning som i 
första hand riktar sig till synskadade samt de som har läs- och skrivsvårigheter, har också 
undersökningarna och resultaten presenterats i längre rapportinslag. Undersökningarna har så 
här långt presenterats i två artiklar. Dels i Populär arkeologi (nr.3, 2008) där en 
sammanfattning presenterades samt i en kommande bok, Spaden och Pennan (Red. Torsten 
Svensson) där resultaten och dess innebörd diskuteras i artikeln ”De börjar inte förrän jag 
kommer”. Föredrag har hållits på platsen vid upprepade tillfällen och under arkeologidagen 
(2008-08-31) anordnade länsmuseet ett föredrag med möjligheter för folk att få frågor och 
funderingar besvarade och diskuterade på undersökningsplatsen. 
 
Vid undersökningen användes ett telefonssystem för informationsförmedling, On Spot Story, 
för att möta allmänhetens intresse. Det innebar att de som besökte undersökningsplatsen 
kunde ringa ett samtal där man fick all ny information som kommit fram under dagen uppläst. 
För var dag som gick blev informationen längre allteftersom ny information lades till den 
föregående dagens. Detta var ett test som gav ett mycket bra resultat. Fördelen var förstås att 
man via ett telefonsamtal kunde ta reda på vad som försiggick, men också (framförallt i det 
här fallet) att man kunde ringa när ingen var på plats för att berätta om undersökningen. Detta 
var en av de publika åtgärderna. Utöver detta innovativa försök förekom traditionella 
guidningar och spontanbesök. Vi räknar med att drygt 1000 personer besökte undersökningen 
medan drygt 200 personer ringde för information.” Sedan detta skrevs har säkert föredragen 
uppgått till 50 vid det här laget och artiklarna är säkert 15 som handlar om galgen i Visby och 
avrättningar på Gotland. 
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 Maskiner är en annan aspekt. Man kan inte släppa in folk på visningar när man har maskiner 
som är igång och arbetar. Det handlar om säkerhet och om ansvar och om försäkringar. 
Samma sak gäller om det finns vägar i närheten som sköts av Trafikverket. De är också 
stränga och för att vistas i arbetszonen måste man ha gått en kurs som heter Säkerhet på väg. 
Så är vi i vägområde så kan vi helt enkelt inte visa upp föremålen genom visningar i fält. Som 
museum försöker vi att visa upp särskilda händelser och föremål från aktuella undersökningar 
i en monter i entren. Då behöver man inte gå in på museet för att se det. 
 
I sommar kommer vi förmodligen att göra en undersökning vid A7-området här i Visby. Då är 
planen att ha planerade visningar minst en gång i veckan, men förmodligen flera. Det kommer 
då att beräknas med i kostnadsberäkningen från början. Detta eftersom vi vet att det finns ett 
stort intresse och det är ett område med ovanligt omfattande kulturlager.   
 
Jag tänker på undersökningarna i Uppsala nu de senaste åren. De har en anställd för att ta 
hand om den löpande publika informationen och en populärvetenskaplig slutprodukt. De har 
gjort ett jättefint jobb med att göra den undersökningen utåtriktad. 
 
Berätta gärna lite mer om uppdragsarkeologin som ni utför. Vad finns det för krav på 
att förmedla resultaten då? Vilken väg tar informationen? Blev det någon ändring när 
uppdragsverksamheten gick från RAÄ till SHMM? 
 
Frågan är väl delvis besvarad, men kraven som RAÄ ställer gör de i sina underlag till 
länsstyrelsen. Länsstyrelserna använder dem i sin tur för att få aktörerna på den arkeologiska 
marknaden att genomföra RAÄs ambitioner. Som en aktör på en marknad med små uppdrag, 
som det är på Gotland, så är det sällan aktuellt. Uppdragen är för små helt enkelt. RAÄs 
formuleringar känns ofta som att de är avsedda för motorvägsbyggen och liknande, men inte 
vid vanliga småuppdrag. Informationen till grävföretaget går från RAÄ via LST (länsstyrelse) 
till undersökare via kravspecifikationer. Informationen från grävföretaget går till RAÄ & LST 
genom rapporten och anmälningsblanketter till FMIS. Men i vissa fall kan det vara särskilda 
kanaler, visningar, populära publikationer och hemsidor eller facebookgrupper.  
 
  
 
 
 


