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Location within 
document 

Quote Interpretation (keyword) Implied “interactions 
with information” 

p. 99, 8.1  “Begreppet rapportering innebär att skriftligen eller 
muntligen avge rapport om iakttagelser i samband med 
en undersökning. Formerna för rapporteringen är 
avhängiga undersökningens syfte och inriktning samt 
vilka målgrupper rapporteringen är avsedd för.” 

Create Create, disseminate 

p. 99, 8.1, + 
p. 101, 
8.1.1 

“Hur rapportering utförs och utformas är avgörande för 
att detta [att resultaten görs tillgängliga och 
användbara för olika intressenter] ska bli möjligt.” 
“Rapporteringen är avgörande för om en undersökning 
kan uppnå målet att ge meningsfull kunskap. Det är 
först  genom rapporteringen som undersökningen blir 
tillgänglig för andra än för dem som utfört 
undersökningen.” 

Create, (design), make 
(knowledge)accessible/usable/
comprehensible 

Create, disseminate 

p. 99, 8.1 “Länsstyrelsens har genom sin tillsyn ansvar för att 
följa upp kvaliteten i rapportering. [...] Länsstyrelsen 
bör därför tydlig i beställningen ange kvalitetskrav för 
undersökningens rapportering och sedan vid 

(Create)/Manage quality, audit 
quality 

X (meta level: 
evaluate) Commented [1]: Håller med. 



godkännande kontrollera att rapporteringen håller den 
kvalitet som angivits i förfrågningsunderlag och 
undersökningsplan.” 

p. 100, 8.1 “Rapportering från en undersökning kan bestå av flera 
olika produkter beroende på undersökningstyp och 
målgrupper. Det huvudsakliga 
dokumentationsmaterialet utgörs av undersökningens 
databas med inmätningar och registreringar som ligger 
till grund för all rapportering från undersökningen. Det 
första steget i den skriftliga rapporteringen direkt efter 
fältarbetets avslutande är ofta ifyllandet av FMIS-
blanketten. Rapporteringen från alla undersökningar 
ska sedan omfatta en basdokumentation där 
undersökningens grunddata sammanställs och tolkas. 
För utredningar och förundersökningar är ofta detta 
tillräckligt. För en särskild undersökning där målet är 
kunskapsproduktion är sällan denna nivå tillräcklig 
utan bearbetningar som går utöver det som sker inom 
ramen för basdokumentationen är oftast 
nödvändiga. För särskilda undersökningar krävs 
dessutom en slutrapport.” 

Create, make comprehensible, 
specifying creation process 

Create 

p. 100, 8.1 “Den form av rapportering som väljs för en arkeologisk 
undersökning styrs dels av anvisningar 
som initialt ges i länsstyrelsens förfrågningsunderlag, 
dels av den strategi för rapportering som ingår i 
undersökningsplanen.” 

Create, negotiate form/content Create / 
X (meta level: plan 
for/manage) 

p. 101, 8.1.2
  

“Att ett vetenskapligt arbetssätt genomsyrar hela 
undersökningen är avgörande för rapportens kvalitet. 
Rapporteringen bygger på det arbete som bedrivits 
under undersökningens gång.” 

Create, manage quality 
(content) 

Create 

p. 102, 8.1.2 “Det är förhållandevis lätt att ställa upp tydliga formella 
krav för en skriftlig rapportering, men kravet på god 

Manage quality X (meta level: plan 
for/manage) 

Commented [2]: Det här är ju litet knepigt. Enligt C&B 
klassifikationen hänvisar det här nog till Create (och 
Use av anvisningar för rapportering och 
undersökningsplanen) 

Commented [3]: Ja, bra synpunkt. Kanske mest Create 
om man ska fokusera på vad som händer med 
"arkeologisk information" (rapportering), mer än på vad 
som händer med administrativa dokument? 



kvalitet gäller naturligtvis även rapportering muntligt 
eller i bilder.” 

p. 102, 8.1.2 “För att kunna ge ett gott underlag för forskning och 
kunskapssammanställningar bör rapporteringen, 
speciellt basdokumentationen, ha ett visst mått av 
formell standardisering.” 

Mangage quality (form) Create 

p. 103, 8.1.2 “Rapporten bör även utgöra läsanvisning till 
undersökningens övriga käll- och 
dokumentationsmaterial, såsom ritningar, fynd, 
provmaterial m.m. Rapporten ska vara en både 
vetenskaplig och teknisk redovisning av en fullgjord 
undersökning.” 

Create Create 

p. 105, 8.1.5 “Att undersökaren har en aktiv Internetplattform är 
viktigt för att kunna ge en löpande information och 
skapa dialog kring undersökningen, 
exempelvis genom nyhetssidor, bloggar och 
dagböcker.” 

Communicate, disseminate Disseminate 

p. 105, 8.1.5 “Bruk av Internet för publicering bör alltid vara ett 
komplement till de pappersrapporter som sänds in till 
arkiv och bibliotek. Rapporter och artiklar 
kan med fördel tillhandahållas på undersökares 
hemsidor. Det är dock viktigt att kvaliteten på pdf:er är 
god, särskilt när det gäller kart- och bildmaterial.” 

Communicate, disseminate, 
preserve 

Preserve 

p. 105, 8.1.5 “Rapporteringen från en undersökning ska kunna 
användas nu och i framtiden. Vid upprättandet av 
rapportering och den dokumentation som ska bevaras 
bör material och metoder väljas som främjar ett 
bevarande.” 

Preserve Preserve 

p. 105, 8.1.5 “Rapportering från särskild utredning och arkeologisk 
förundersökning samt basdokumentation och 

Preserve Preserve 



slutrapport från särskild undersökning ska förutom 
till länsstyrelse, företagare och berört läns-
/regionmuseum även insändas i två arkivvärdiga 
exemplar och som digital pdf-fil till 
Riksantikvarieämbetet.” 

p. 106, 8.1.5 “Enligt lagen (1993:1392) om pliktexemplar av 
dokument ska undersökaren, i likhet med alla 
som framställer skrifter, ansvara för att skicka ett 
exemplar till Kungliga biblioteket, Lunds 
universitetsbibliotek, Göteborgs universitetsbibliotek, 
Linköpings universitetsbibliotek, Stockholms 
universitetsbibliotek, Umeå universitetsbibliotek, 
Uppsala universitetsbibliotek samt till 
Riksdagsbiblioteket ”Funktionen för statligt tryck". 
8.2 Redovisning” 

Preserve Preserve 

 

 


