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Abstract 

Lindskog, D. 2014. Förmedling: från Arkeologisk Dokumention till Publik Presentation. Faculty 
of Arts and Humanities, Linneaus University 2014.  

The aim of this study is to investigate how new knowledge, discovered and translated by the 
archaeologist, is transferred to the public by examining the question posed to the archaeologist 
by ”länsstyrelsen,” the county administration office. 
 Since there can be no mediation of knowledge without an understanding of its perception, I     
pay a visit to the cognitive sciences in order to answer what knowledge is and how it functions in 
regards to contract archaeological results.

I argue that the current structure of mediation, in regards to archaeological knowledge, is in     
need of the same quality control  that  is  demanded by the contractors in regards to standard 
archaeological procedures. When presenting archaeology to the public, consideration needs to be 
paid to the different targets groups of society. The importance of national directions rather than 
regional translations for mediation of archaeology is stressed by the author. This needs to be 
carried out  through a change of  the questions posed to the contracted archaeologists  by the 
county administration in their ”förfrågningsunderlag,” the order specification for archaeological 
investigations. 

 

 

 

”I don’t give a damn what happened, what I want to know is why it happened” 
Henry Adams (Miller 1996:118)

Keywords: Archaeology, Documentation, Translation, Interpretation, 
Representation, Presentation, Information, Knowledge, Understanding. 

Stort tack till Anders Högberg som varit en uppmuntrande påg under hela studietiden!  
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”The ideas of my friend Watson, though limited, are exceedingly pertinacious. For a long time he 
has worried me to write an experience of my own. Perhaps I have rather invited this persecution, 
since I have often had occasion to point out to him how superficial are his own accounts and to 
accuse him of pandering to popular taste instead of confining himself rigidly to facts and figures. 
"Try it yourself, Holmes!" he has retorted, and I am compelled to admit that, having taken my 
pen in my hand, I do begin to realize that the matter must be presented in such a way as may 
interest the reader.” 

The Adventure of the Blanched Soldier - Sherlock Holmes 
(Doyle 1989:1071) 

1. Introduktion
1.1 Bakgrund

Sedan januari 2014 har det skett en ändring i Kulturmiljölagen som säger att länsstyrelsen har 
laglig rätt att, av exploatören, kräva en förmedling av eventuella arkeologiska resultat. Vad denna 
förmedling är, vad den bör innehålla, och hur den bör tillverkas, är upp till länsstyrelsen i 
samarbete med uppdragstagaren att definiera. Målet med förmedlingen hänvisas ofta till Sveriges 
kulturpolitiska mål, föreslagna av regeringen, bestämda av riksdagen och upprätthållna av 
Riksantikvarieämbetet. Detsamma gäller förmedlingens målgrupp som ofta anges efter samma 
kulturpolitiska definitioner. 
 Det som tidigare handlat om en dokumentation för antikvarisk handläggning och forskning     
har fått en mer allmännyttig uppgift: att direkt förmedla den kunskap man finner. Hur denna 
förmedling sker är avgörande för hur den uppfattas. Ansvaret har lagts på länsstyrelsen som i sitt 
förfrågningsunderlag till den arkeologiska uppdragstagaren skall formulera frågan som skall 
besvaras med en förmedlingsplan. Därför är en väl formulerad fråga av största vikt för att få vad 
som behövs för en effektiv kunskapsförmedling i tron att man måste veta vad man behöver för 
att få det man vill ha. Här har det, i min mening, skett ett kommunikationsfel mellan regering 
och samhälle när det som efterfrågas av länsstyrelsen ofta styrks med motiv direkt tagna från de 
kulturpolitiska målen. Dessa är mål att landa i, men vägen dit är sällan rak och går inte att nå 
direkt från en arkeologisk förmedling.  

”De kulturpolitiska målen är visionära och som sådana inte omedelbart realiserbara.” 
Riksantikvarieämbetet (2012:10) 

Jag kommer att erbjuda en definition av förmedling gällande uppdragsarkeologi, men framförallt 
visa vad en förmedling bör åstadkomma. Genom att utgå från att målet med uppdragsarkeologi 
är kunskapsförmedling skall jag visa hur kunskap ger förståelse - hur förståelse uppnås genom 
att se sammanhang - hur sammanhang är beroende av minne - hur minnet kan gynnas av en 
medveten, optimerad för ändamålet, förmedling. 

”Syftet med en arkeologisk undersökning är att uppnå kunskap av relevans för såväl myndigheter 
som forskning och allmänhet baserat på kunskapspotentialen i relation till kunskapsbehovet.”  
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Kulturrådet (2007:2) 

Detta är syftet: att dela arkeologens nyfunna kunskap. Denna kunskap skall delas med 
allmänheten genom förmedling - kunskapsförmedling. Att förmedla denna till myndigheter och 
forskning sker genom rapporter baserade på arkeologisk dokumentation. För att kunskap skall nå 
allmänheten måste en översättning av denna dokumentation ske. Den måste ompaketeras till 
publik presentation genom en om-presentation, en re-presentation. Det handlar alltså inte om att 
förmedla arkeologi i sig, det vill säga yrket, som ibland blir fallet när man leds av de 
kulturpolitiska målen; det handlar om att förmedla den kunskap som arkeologen utvinner. 

”Den vetenskapliga dokumentationen är inte längre målet utan medlet. Målet ska vara att 
omvandla och kommunicera undersökningsresultaten för olika målgrupper på ett intressant och 
relevant sätt.” 

 Riksantikvarieämbetet (2012:20)     

Ovanstående två citat är tillsammans en bra formulering av vad som bör ske vid en 
uppdragsarkeologisk förmedling. I det första finner vi avgränsningen: ”kunskapspotential i 
relation till kunskapsbehovet.” I det andra finner vi definitionen: dokumentation som ett steg på 
vägen, men inte målet. Målet är således ”att omvandla och kommunicera undersöknings-
resultaten…” Tillsammans visar de vägen till en lyckad kunskapsförmedling: finns det ett behov 
av denna nyfunna kunskap skall den översättas och förmedlas.  
 Teorin grundas i att en publik presentation av en arkeologisk dokumentation aldrig kan ske     
utan en översättning, en re-presentation (Westin 2012:60). Denna representation tillsammans 
med sin presentation är förmedlingen. Olika målgrupper kräver olika förmedling.  
 Syftet med denna text är att visa vad en förmedling bör åstadkomma med hänsyn till     
uppdragsarkeologins syfte, samt att presentera svaret till frågan om vem som bör ansvara för 
denna översättning av arkeologisk dokumentation till en publik presentation. Svaret finns, som 
så ofta, på museet. Detta museum är inte nödvändigtvis ett region-, läns- eller nationalmuseum, 
utan möjligen ett företag vars uppgift är att samla in, legitimera och förmedla ny kunskap genom 
en väl utvecklad kommunikationsplattform. När fyndet är kunskap och kunskapen teoretisk, då 
har lokalen tjänat ut sin funktion; kvar är representationen och denna skall presenteras.  

1.1.1 En principsak - Freeman Tilden


I mitten av andra världskriget, vid 48 års ålder, stapplade den talangfulla och framgångsrika 
författaren, Freeman Tilden, in på direktör Newton Drurys kontor vid Amerikas National Park 
Service och bad om ett jobb. Hans uppdrag blev ”to formulate a plan for public relations and 
interpretation” (Tilden 2007:6). Genom olika publikationer fullföljde Tilden sina direktiv med 
råge. Efter tio år på det nya jobbet skrev han ett brev till sin dåvarande chef, direktör Conrad 
Wirth, som sade att det saknades en övergripande filosofi i parkernas presentation, vilket Wirth 
höll med om. Följande år skickade Wirth ut ett direktiv till samtliga kontor som definierade 
”tolkningen” (för att använda Tildens ord: interpretation) som var, och är: ”protection through 
appreciation, appreciation through understanding, and understanding through interpretation. 
(Wirth genom Tilden 2007:8). Han upprättade även en speciell avdelning ”Division of 
Interpretation” på huvudkontoret i Washington. En större donation gjorde det möjligt för den nya 
avdelningen att starta ett forskningsprojekt med avsikten ”to get beneath the surface of method 
and procedure to the underlying principles – to the art and philosophy that should guide efforts 
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to interpret the great scenic and historical heritage of America to her citizens” (Tilden 2007:9). 
Dessa ”principer” kom att bli de klassiska ”Tilden´s six principles” (2007:34). 

(Ordet ”interpretation” är i detta fall direkt utbytbart med representation) 

1. Any interpretation that does not somehow relate what is being displayed or described to 
something within the personality or experience of the visitor will be sterile. 

2. Information, as such, is not interpretation. Interpretation is revelation based upon 
information. But they are entirely different things. However all interpretation includes 
information.  

3. Interpretation is an art, which combines many arts, whether the materials presented are 
scientific, historical or architectural. Any art is in some degree teachable. 

4. The chief aim of Interpretation is not instruction, but provocation. 

5. Interpretation should aim to present a whole rather than a part, and must address itself to the 
whole man rather than any phase. 

6. Interpretation addressed to children (say up to the age of twelve) should not be a dilution of 
the presentation to adults, but should follow a fundamentally different approach. To be at its 
best it will require a separate program. 

Anledningen till att jag återger denna historia är att man med lätthet skulle kunna byta ut 
Amerikas nationalparker och ersätta det med Sveriges kulturmiljöer och få samma lösning till ett 
liknande problem. Som vi skall se så är det inte längre den vetenskapliga dokumentationen som 
är målet med uppdragsarkeologin, utan förmedlingen av dess resultat, på ett – för målgruppen – 
relevant sätt (Riksantikvarieämbetet 2012).  
 Sverige har, liksom nationalparkerna i Amerika hade, ett problem med förmedlingen; vi     
saknar en övergripande filosofi att guida oss. Tildens principer är lika aktuella idag som igår och 
presenteras här för att hänvisas till i den kommande texten. 

1.2 Syfte

Syftet med denna text är att visa vad en uppdragsarkeologisk kunskapsförmedling bör 
åstadkomma, samt att undersöka vem som bär ansvaret för översättningen av uppdrags-
arkeologisk dokumentation till publik presentation. 

1.3 Frågeställning

För att komma fram till vad en uppdragsarkeologisk kunskapsförmedling bör åstadkomma måste 
vi först se vad kunskap är i dess sammanhang. Detta är en stor fråga som filosofer sökt svar till 
genom tiderna. Det är inte min avsikt att försöka ge mig på ett generellt svar, men det krävs en 
definition av dess funktion i förhållande till uppdragsarkeologisk kunskapsförmedling i tron om 
att man inte kan förmedla kunskap om man inte vet hur den används (Gärdenfors 2010:56; 
Thagard 2005:3). Genom att se hur kunskap förmedlas, hur den används och vem som är vem i 

�3



kunskapsförmedlingsledet, ämnar jag visa vad kunskap är när det kommer till förmedling inom 
svensk uppdragsarkeologi.  

Vad är kunskap med hänsyn till förmedling av uppdragsarkeologiska resultat?  
 - Hur förmedlas denna kunskap?      
 - Hur används denna kunskap?      
 - Vem är vem i det uppdragsarkeologiska kunskapsförmedlingsledet?     

2. Forskningshistorik
2.1 Bilden som tanke
      
Tänker vi i bilder? Filosofer som Aristoteles och Decartes menade att bilden var en avgörande 
del av tankeverksamheten (Thagard 2005:95). För lite drygt ett hundra år sedan ansågs studiet av 
minnesbilder vara förlegat enligt behaviorismens fader, John Watson, som menade att 
minnesbilder var obevisliga och mytologiska (1928). I mitten på 1900-talet fick 
kognitionsvetenskapen ett uppsving, denna gång med fokus på minnesbilden. Alan Paivio (1971) 
bevisade att det var lättare att erinra konkreta substantiv som träd och bil, till skillnad från 
abstrakta substantiv som ledsamhet eller glädje, eftersom dessa inte har en definitiv bild kopplat 
till sig. Roger Shepard och J. Meltzer (1971) visade att vi roterar mentala modeller på samma 
sätt som om de vore fysiska. Dessa experiment visade att den mentala bilden delade funktioner 
som volym och avstånd med den som levereras genom sinnenas intryck i form av en uppfattad 
verklighet. Våra mentala bilder är representationer av verkligheten (Goldstein 2008). 
 Till idag råder det fortfarande tvivel om huruvida den mentala bilden skiljer sig från visuell     
till verbal, men frågan om vi ser i bilder är det inte många som tvivlar på längre (Thagard 
2005:95). 
 Paul Thagard (2005:11) sammanfattar kognitionsvetenskapen genom att presentera dess     
grundpelare: ”Thinking can best be understood in terms of representational structures in the 
mind and computational procedures that operate on those structures.” Det är dessa 
”representational structures” jag kommer att använda mig av för att visa hur den arkeologiska 
kunskapen förmedlas. 

2.2 Förmedling som laglig rätt

Ett tidigt initiativ till en allmän förmedling kan ses i arkeologidagen som firas varje år (med ett par 
undantag) i slutet av augusti sedan 1988 (Andersson et al. 2005:21). Då öppnar aktuella grävningar 
portarna för allmänheten och arkeologen guidar och svarar på dess frågor. Att förmedling endast 
varit en del av kulturmiljölagen under det senaste året betyder inte att förmedling ej förekommit 
inom uppdragsarkeologin förut. Så länge arkeologi funnits som antikvarisk verksamhet har 
förmedling gjorts. Redan Thomsen tog vid 1800-talets första hälft emot besökare för att förmedla 
sina insikter om treperiodssystemets utveckling. Här fokuserar jag dock på förmedling inom svensk 
uppdragsarkeologi som en statlig angelägenhet alltsedan 1972. Sedan dess har den ökade 
exploatering som skedde under 1990- och 2000-talet delvis legat till grund för den lagändring vi nu 
har angående förmedling. Dessa var exploateringar såsom Öresundsförbindelsen, Citytunneln i 
Malmö och Västkustbanan, för att inte nämna Sveriges genom tiderna största arkeologiska 
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grävning: E4:an mellan Uppsala och Tierp som delvis förmedlades genom en populärvetenskaplig 
bok ”Försvunnen Värld,” skriven av Maja Hagerman (2011). I takt med att uppdragsarkeologin 
blivit alltmer påkostad, och eftersom den tidvis finansieras av statliga medel, bör den legitimeras 
och motiveras för den betalande, och framförallt drabbade, allmänheten (Kulturdepartementet 
2005:128; Andersson et al. 2005:82). Allmänheten är mottagaren av den produkt som länsstyrelsen 
beställer av uppdragstagaren och som bekostas av exploatören (eller indirekt av allmänheten när 
exploatören är staten) (Trulsson 2014:15). Det är allmänhetens fornminne som tas bort; det är till 
dem en publik presentation bör erbjudas. 
 I utredningen ”Arkeologi i Tiden” av Statens Offentliga Utredningar, SOU, (Kulturde-      
partementet 2005:21) föreslås den lagändring som idag är implementerad. Som motiv till 
lagändringen sägs att en allmän förmedling bör vara en naturlig del av undersökningen och med det 
exploatörens kostnadsansvar. Uppdragsarkeologin har gått från att objektivt samla in och 
dokumentera kulturmiljön för framtida forskning, till att under 1990-talet även utföra denna 
forskning, till att idag förmedla dess resultat till allmänheten (Kulturdepartementet 2005:12, 121, 
128; Andersson et al. 2005:79,80). Denna förmedling görs med regional anpassning ledd av de 
kulturpolitiska målen utifrån samma ekonomiska förutsättningar som det arkeologiska företaget, det 
vill säga: att kostnaderna inte är högre än vad omständigheterna motiverar, samt att de är i rimlig 
proportion till själva uppdraget (Kulturdepartementet 2005:131). Värt att notera är att det i texten 
sägs att det är samma uppdragstagare som ansvarar för undersökningens övriga delar som även 
svarar för förmedlingen, vilket dock kan ske genom att anlita underkonsulter (Kulturdepartementet 
2005:130).   
 Forskning angående frågan om hur man bör använda arkeologens kunskap inom en allmän       
förmedling har behandlats ingående under flera år, ofta i form av studiet av praktiska exempel där 
man främst ser till förmedlingsformen. Viljor att göra förmedlingsformen till en dialog, ett 
samskapande med allmänheten, är stark i dess diskussioner som tenderar att se 
envägskommunikation som något negativt (Andersson et al. 2005; Svanberg & Wahlgren 2007). 
Med tanke på dagens tekniska utveckling där målgrupper med lätthet kan definieras, och en 
gränslöst stor publik kan nås, behöver kanske inte envägskommunikation nödvändigtvis vara en 
nackdel vid kunskapsförmedling. Bodil Petersson ställer frågan (Andersson et al. 2005:92) om det 
möjligtvis är information snarare än dialog som efterfrågas av en engagerad allmänhet? 
 Denna text handlar inte om förmedlingens form, det vill säga dess olika kanaler av presentation.       
Dessa kanaler kan generellt sammanfattas till att vara: guidade turer, utställningar, radio/TV, 
tidningar, broschyrer, affischer, böcker, hemsidor och digitala nyhetsbrev. (Engström & Gruber 
2011:207; Andersson et al. 2005:90). I min mening finns det ingen rätt eller fel förmedlingsform. 
Det finns däremot de som är mer eller mindre optimerade för att nå den målgrupp som definierats, 
men den ena behöver inte utesluta den andra. Detta arbete handlar om vad som förmedlas och 
lämnar studiet av förmedlingsformen till ett annat tillfälle. Nedan följer dock ett par exempel på 
olika slags uppdragsarkeologisk förmedling som genomförts i Sverige där man använder sig av 
både envägskommunikation och dialog: 
 Motala Ström (Engström & Gruber 2011; Arnberg & Gruber 2013) - Banverket (idag     
Trafikverket) bestämde sig 1994 för att maximera kapaciteten av den järnväg som går mellan 
Mjölby och Motala genom att göra den dubbelspårig. Under en förundersökning till detta fann man 
i slutet av 1990-talet spår av bebyggelse från stenåldern i tre geografiska områden som tillsammans 
bildade det arkeologiska projektet ”Slättbygdsprojektet” (Andersson et al. 2005). Uppdraget för 
slutundersökning gick till UV Öst som tillsammans med Östergötlands länsmuseum ombads 
tillhandahålla en kunskapsförmedling, vilket var en ovanlig begäran för sin tid. Denna förmedling 
pågick under flera år och innehöll främst envägskommunikativa kanaler likt ovanstående generella 
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exempel. Ett sidoprojekt genomfördes 2010-2011 med mål att genom dialog: diskussioner och 
praktiska exempel, visa skolelever hur historia tillverkas. En orsak till sidoprojektet var att finna en 
alternativ metod till den traditionella representationen av historia inom undervisning. Artikeln 
”BUT HOW DO YOU GO ABOUT IT?” (Engström & Gruber 2011:205) poängterar att man inte 
redovisar projektets resultat, eller problematiserar inlärningsprocessen vilket gör en djupare 
redogörelse något omotiverad. En annan alternativ förmedling via dialog anordnades genom att 
arkeologer från länsmuseet och UV Öst utbildade guider att leda allmänheten genom Motalas 
historia. Tanken var att den kunskap som arkeologen funnit skulle få en vidare spridning och bli en 
del av Motalas historia (Arnberg & Gruber 2013:43).  
 E22:an i Kalmar (Holmén 2013) - Kalmar Läns Museums största arkeologiska projekt var     
grävningarna inför E22:an 1997-1999. Här utnyttjades envägskommunikation genom att lokala 
tidningar och TV, samt radionyheterna SVT, TV4 och Radio Kalmar; nationella kanaler, såsom 
tidningarna Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Populär arkeologi och radioprogrammet Vetandets 
värld i P1, presenterade projektet. I jakt på dialog erbjöds föredrag och visningar på plats. Den mest 
udda förmedlingsformen fanns i en utställningsbuss som följde den arkeologiska grävningen. Denna 
var inredd med en liten utställning och presenterades under eftermiddagarna av en arkeolog med 
hjälp av hembygdsföreningar och gymnasieungdomar. En kvällsträff anordnades veckovis under 
säsongens sista del. Denna hade olika praktiska stenålderstema som exempelvis matlagning eller 
redskapstillverkning. Skolor aktiverades i ett samarbete mellan arkeologen och läraren som tog 
eleverna till en riktig arkeologisk grävning där de fick gräva som arkeologer under en halv dag. Vid 
ett annat tillfälle anordnades en tidsresa där eleverna fick leva i den tid de varit med och grävt ut. 
Avslutningsvis kom arkeologen till skolan och presenterade vad som hänt med den plats eleverna 
varit med och grävt, varpå diplom delades ut för väl genomfört arbete. Detta skolprojekt 
finansierades av Vägverket, Skanska, Kalmar Läns Museum tillsammans med skolorna och är ett 
utmärkt exempel på hur exploatören kan skapa goodwill vid en exploatering genom att engagera 
allmänheten, framförallt barn som kräver sin egen presentation enligt Tildens (2007) sjätte princip 
(se kapitel 1.1.1.). 
 Staden Nya Lödöse -  I Göteborgs Gamlestaden pågår det just nu en arkeologisk grävning som       
har vunnit anbud innehållande allmän förmedling både före och efter lagändringen 2014. Här 
samarbetar tre uppdragstagare (Västarvet, Bohusläns Museum och Rio Kulturkooperativ) med att 
gräva, tolka och förmedla (med hjälp av Göteborgs stadsmuseum) resultaten av den 
stadsexploatering som sker. Utmärkande, och kanske rent av exceptionellt, är att man inom 
förmedlingen hyr in den kompetens som saknas. På samma sätt som uppdragstagaren tar in 
arkeologisk expertis i form av, till exempel, en osteolog, har nya Lödöse anlitat en webbyrå som 
tillverkat temat till den hemsida som projektet sedan underhåller. En professionell fotograf har 
anlitats till att ta press- och PR-bilder. Dessa bilder används i sin tur både på hemsidan och i de 
tidningar som projektet publicerar för att sammanfatta det fortskridande arbetet, samt delas fritt i ett 
publikt Flickr-album genom CreativeCommons-licens. Förutom att Nya Lödöse syns aktivt i 
kanaler som Twitter och FaceBook tillhandahåller de även guidning på plats. Man har tillverkat en 
verktygslåda full av översättningar i form av bild och text, redo att presenteras genom olika kanaler 
som väljs beroende på målgrupp. I fallet Nya Lödöse har tillgänglighet gått före dialog med lyckat 
resultat baserat på projektets popularitet. 
 Ovanstående exempel visar att det finns ett mervärde i allmän förmedling som går utöver själva     
kunskapsförmedlingen. Att engagera allmänheten, framförallt skolbarn, skapar upplevelser som kan 
förändra liv, vilket blir svårt att åstadkomma med enbart envägskommunikativa medel. Den 
goodwill som exploatören kan skapa genom att utnyttja förmedlingen på rätt sätt, så som i fallet 
med E22:an, kan vara värd långt mer än förmedlingens kostnad. Vad, varför och hur något 
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förmedlas bör självklart vägas från fall till fall. Anna Arnberg och Göran Gruber (2013:46) 
sammanfattar det på följande sätt: ”Tanken är inte att varje uppdragsarkeologiskt projekt ska bära 
samma publika arbete. Det vi istället efterfrågar är ett helhetstänkande där summan av de olika 
insatser som utförs över tid ska tillföra något i relation till varandra och sammantaget täcka ett 
bredare spektrum av målgrupper.”

Även om det är en kunskapsförmedling som regeringen ber om måste det även finnas utrymme       
för dialog. 
        
2.3 Litteratur

I en fristående kurs jag läste tidigare ”Historical Environment Education” var två små böcker av 
extra stor innebörd. Dessa var Freeman Tildens (2007) bok ”Interpreting our Heritage” och Paulo 
Freires (2005) ”Education for Critical Consciousness,” den första talar om förmedling, den andra 
om utbildning, som tillsammans satte en standard för all övrig diskussion angående kultur-
förmedling. Det är min åsikt att ingen kulturförmedlingsdebatt är komplett utan hänsyn till dessa 
verk. ”Interpreting our Heritage” kommer att fungera som ledstjärna till definitionen av en bra 
förmedling. Dessa beskriver vikten av att nå förståelse genom kunskap.  
 Då kunskap är en del av förståelse tas Peter Gärdenfors (2010) bok ”Lusten att Förstå” till     
hjälp med nedslag i tillhörande kognitiv forskning.  
 Jonathan Westins (2012) doktorsavhandling ”Negotiating Culture” beskriver förmedling som     
representation och kartlägger de element som påverkar vad som representeras.  
 Fredrik Svanberg och Katty H. Wahlgrens (2007) bok ”Publik Arkeologi” används som en     
manual till den publika arkeologin i förhållande till förmedling. 
 Den franska filosofen Paul Ricœur (2005) har med sin bok ”Minne, Historia, Glömska” visat      
hur minnesbilden kan användas rent praktiskt vid både memorering och erinring. Övrig litteratur 
har använts som referenslitteratur. 

3 Teori

3.1 Information - Kunskap - Förståelse

Teorin är: för att syftet med en arkeologisk undersökning skall kunna uppnås – den att generera 
kunskap av relevans (Kulturrådet 2013:3), måste en kunskapsförmedling ske, vilket betyder att 
en översättning måste ske (Westin 2012). Arkeologen utvinner information som denna tolkar till 
kunskap. Det är denna kunskap som skall förmedlas genom att re-presenteras för att kunna 
presenteras för mottagaren (allmänheten) som tar till sig den nya kunskapen och relaterar denna 
till innehavd kunskap för att skapa förståelse (Newton 2003). 
Genom att forma minnesbilder optimerade för lagring i ett semantiskt långtidsminne skapar vi 
fler händelser för mottagaren att associera till. Fler bilder ger fler associationer. Genom 
associationer – att se sammanhang – föds förståelse. Vi kan alltså, genom att optimera bilden av 
det förr vi vill förmedla, gynna förståelsen hos mottagaren (Newton 2003). Denna teori grundar 
sig i kognitionsvetenskapen som hjälper oss att förstå hur vi uppfattar vår verklighet genom 
sinnesintryck (Goldstein 2008). Teorin är att en förmedling är en representation, en omtolkning. 
En översättning måste ske mellan dokumentation och presentation.    
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3.2 Förmedling

Att vad och hur vi säger, samt hur och vad vi väljer att visa, påverkar mottagarens uppfattning av 
det budskap som ämnas förmedlas via en presentation råder det idag inget tvivel om (Newton 
2003:40; Westin 2012:60). Ändå är många av dagens publika satsningar blinda inför den teknik 
som kan gynna förståelse och inte bara förmedla information. Det handlar inte om att anamma 
trendverktyg eller moderiktiga metoder bara för att det efterfrågas utan att välja rätt verktyg för 
rätt budskap (Gärdenfors 2010:56), även om dessa visar sig vara analoga. 
 Teorin är att förmedling inte är en sak utan snarare ett paket innehållande en tolkning och en     
representation. Det är detta paket som skall levereras till mottagaren som skall kunna packa upp 
paketet och göra sin egen tolkning, varpå en förmedling har skett (figur 1).  

 

Det är min mening att poängtera vikten av att presentera det intilliggande vid en representation 
för att underlätta tolkningen hos mottagaren; att sätta det man vill förmedla i ett perspektiv som 
är igenkännbart för mottagaren (figur 2). Detta nås ej genom att informera utan genom att 
relatera (Tilden 2007:68).  
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Figur 2. Kunskapspaketet presenteras genom sina associationer,  
här visualiserat med sina tillhörande relationer. 

Figur 1. Arkeologiskt kunskapsförmedlingsled: Arkeologen har funnit information som gett ny kunskap som den 
är ombedd att förmedla till allmänheten. För att mottagaren av denna kunskap skall nå förståelse måste den nya 
kunskapen relateras till redan etablerad kunskap hos mottagaren.  



3.3 Målgrupp

Den publika förmedlingens målgrupp är i första hand allmänheten (Kulturrådet 2007:2). Denna 
består i sin tur av interna målgrupper. När man hänvisar till de kulturpolitiska målen i 
förfrågningsunderlaget ombeds uppdragstagaren rikta sig till barn och unga (Kultur-
departementet 2009). Dessa är målgrupper som får kunskapsförmedling genom grundskolan. 
Teorin är att söka den ointresserade målgruppen. 

4. Metod
”Historikern åtar sig att »skapa historia« på samma sätt som var och en av oss ägnar sig åt att 
»skapa minne«. Konfrontationen mellan minne och historia kommer huvudsakligen att äga rum 
på planet för de båda oskiljaktiga operationerna, den kognitiva och den praktiska.” (Ricœur 
2005:96) 

Med anledning till ovanstående citat är denna studie uppdelad i två delar. Den ena tillhör 
Sveriges kulturpolitik, den andra tillhör koginitionsvetenskapen i förhållande till svensk 
kunskapsförmedling inom uppdragsarkeologi. 

4.1 Material 
  
Uppsatsens första del redovisar Sveriges kulturförmedling gällande dagens uppdragsarkeologi 
(kapitel 5.1, 5.2). Genom att redovisa Sveriges kulturpolitik, från riksdag till samhälle, landar vi i 
länsstyrelsens förfrågningsunderlag som har till uppgift att be om den dokumentation som skall 
ersätta en fornlämning vid exploatering. Förfrågningsunderlaget är det dokument som 
länsstyrelsen använder vid upphandling av det arkeologiska uppdraget. I detta formuleras frågan 
angående den eventuella förmedlingen som uppdragstagaren ombeds svara på.  
 För att få en generell bild av hur frågan om förmedling ställs av länsstyrelsen till     
uppdragstagaren skickades därför en vädjan om att ta del av ett antal förfrågningsunderlag till 16 
av landets 21 länsstyrelser. I första skedet efterfrågades i november samtliga förfrågnings-
underlag från hela året (2014). Efter besked från större län som Skåne att detta skulle ta 
orealistiskt lång tid omformulerades frågan till att istället be om ett tiotal förfrågningsunderlag. 
När ett par länsstyrelser svarade att de inte haft någon allmän förmedling under det gångna året 
ändrades frågan till att även inkludera förfrågningsunderlag från tidigare år. Sju länsstyrelser 
återkom: Dalarna, Jämtland, Kalmar, Skåne, Västerbotten, Västernorrland och Östergötland, 
varav sex bifogade efterfrågat material. Östergötland bifogade sina förfrågningsunderlagsmallar i 
brist på tid. Av dessa sammanlagt 68 förfrågningsunderlag (inklusive tre stycken mallar) 
definierar 26 stycken allmänheten som en del av målgruppen. 
 Detta är inte en representativ analys för Sverige då resultaten till största del kommer från dess     
norra delar, men en generell bild kan urskiljas när det gäller definition av målgrupp och 
förmedling. Dessa förfrågningsunderlag (bilaga 1) har legat till empirisk grund för det 
resonemang som förs angående bristen på en väl motiverad och väl definierad fråga angående en 
allmän förmedling. I analysen av dessa söktes frågan om den arkeologiskt nyfunna kunskapens 
förmedling, dess förhållande till målgrupp, samt metod för genomförande. 
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 I den andra delen görs ett teoretiskt besök hos den kognitiva forskningen för att förstå vad en     
förmedling bör åstadkomma och vad den ska innehålla genom att se till målet för 
uppdragsarkeologin. Till min hjälp tar jag Freeman Tildens (2007) sex principer som 
övergripande guide till teorin om en översättning av dokumentation till presentation och styrker 
dessa med kognitionsvetenskapliga teorier gällande information, kunskap och förståelse (se 
kapitel 1.1.1) i tron om att kännedom om hur hjärnan fungerar kan man optimera förmedlingen 
att tillhandahålla förståelse genom sin representation (Newton 2003:3). 

4.2 Avgränsning och Begrepp

Analysen avgränsas till svensk kunskapsförmedling med roten i uppdragsarkeologi.  
 Då detta är en uppsats inom arkeologi bjuds inga beskrivningar av, för resonemanget     
närliggande och betydelsefulla discipliner som psykologiska förklaringsmodeller, semantik, 
semiotik, hermeneutik, eller filosofiska teorier, för att nämna några. Frihet tas dock genom att 
låna ett par teorier från kognitionsvetenskaplig forskning för att förklara teorin om förmedling i 
förhållande till uppdragsarkeologiska resultat på ett så övergripande sätt som möjligt.  
 Det är inte min avsikt att svara på den generella frågan om vad kunskap egentligen är. För     
resonemangets skull krävs dock en definition utifrån dess användningsområde som i detta fall är 
uppdragsarkeologin. Därför är detta huvudfrågan när det kommer till kunskapsförmedling: vad 
är kunskap med hänsyn till uppdragsarkeologisk förmedling? 

Kunskap (i förhållande till uppdragsarkeologisk förmedling) – Förståelsens byggstenar 
tillverkade av information.  

Representation - Freeman Tilden (2007:33) definierar ”interpretation,” som: ”An educational 
activity which aims to reveal meanings and relationships through the use of original objects, by 
firsthand experience, and by illustrative media, rather than simply to communicate factual 
information.” Direkt översatt borde ordet tolkning motsvara Tildens ”interpretation.” En 
tolkning är i detta fall det som görs när man omvandlar information till kunskap utifrån tidigare 
kunskap – man tolkar informationen. En representation är det som görs när man skall 
vidarebefordra denna kunskap genom förmedling. Man gör en om-presentation, man paketerar 
om kunskapen och gör den relevant för mottagaren. Detta är en ”educational activity” i att den är 
undervisande genom kunskapsförmedling. Den ämnar att erbjuda ”meaning” (mening, kanske 
även förståelse) genom relationer. Därför kommer ordet representation att användas hädanefter, 
ofta i samband med Tildens ”interpretation.” 
 Paul Ricoeur (2005:350) skriver i sin bok ”Minne, Historia, Glömska” om ordet representans:     
”innehåller i komprimerad form alla de förväntningar, krav och aporier som är knutna till vad 
som annars kallas historikerns intention eller intentionalitet; med representans avses den 
förväntan som är knuten till den historiska kunskapen rörande de konstruktioner som 
konstituerar rekonstruktionerna av de tidigare händelsernas förlopp.” 
 En representation är aldrig en direkt kopia av vad som återges; en representation är alltid en     
representation av en representation (Westin 2012:55). Med andra ord: det är representationernas 
representationer en representation skall presentera. 
 Även: Representant som ställföreträdare, en ersättare. Återgivning är en passande synonym     
till representation enligt denna definition.  
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Presentation - Själva överförandet av kunskapspaketet vilket kan ske genom olika typer av 
kommunikation, till exempel genom publik arkeologi. 

Publik Arkeologi eller Förmedling? Denna text handlar om kunskapsförmedling, alltså 
förmedling – inte publik arkeologi. För att poängtera detta: publik arkeologi är enligt denna 
definition inte kunskapsförmedling. Den kan användas som kunskapsförmedling genom att 
utnyttjas som presentationsmetod, men den måste trots allt innehålla en representation. Publik 
arkeologi är i detta fall inte vad som efterfrågas av en förmedling men kan vara dess fordon för 
leverans. 
 Publik Arkeologi - Fredrik Svanberg och Katty H. Wahlgren (2007:11) skriver i sin bok     
”Publik Arkeologi” om begreppet: ”en utveckling av idéer och former för arkeologisk 
förmedling.” De fortsätter: ”Publik arkeologi syftar däremot [till skillnad från förmedling] ofta 
till att aktivt söka en publik utan specialintresse för att bjuda in till delaktighet och 
samskapande.” … ”Budskapet, eller meddelandet, är inte på förhand givet och styrt av den ena 
parten utan växer fram och utvecklas i ett samspel.” De menar att publik arkeologi har ett 
lärandeperspektiv som betonar förståelse med hjälp av arkeologisk kunskap. Detta är 
förvånansvärt likt Tildens definition av ”interpretation.” 
 Förmedling - Överförande av kunskap: från mig till dig, från en tolk till en annan. En     
förmedling är inte en sak utan ett paket; ett kunskapspaket innehållande både en tolkning och en 
representation (figur 1). 
 Svanberg och Wahlgren (2007:11) skriver: ”Förmedling står vanligen för en mer eller mindre     
enkelriktad kommunikation av fakta i resultatform till en mer eller mindre specialintresserad 
publik. Någon ska förmedla något till någon annan, rollfördelningen och förhållandet mellan 
avsändare, mottagare och meddelande är låsta.” 
      
I denna text är en representation bilden av ett minne – en minnesbild. Denna bild tillverkas 
genom att tolka information till kunskap för att tillverka en mental modell; att lyssna till 
målgruppen och bygga om bilden som genom presentationen skall tilltala mottagaren – detta är 
förmedling (figur 1). 

5. Analys
5.1 Uppdragsarkeologins syfte

Sveriges kulturpolitiska mål initierades av riksdagen 1972 som genom större kulturpolitiska 
utredningar har reviderat målen vid tre tillfällen, 1974, 1996 och 2009. Dessa mål är idag: 

”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,      
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−  främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,      
−  främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,      
−  särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.”     

Kulturdepartementet (2009/10:3:26) 

Dessa är som tidigare nämnts egentligen inga mål, snarare riktlinjer (Riksantikvarieämbetet 
2012:10; Frenander 2011:42), som ligger till grund för Kulturdepartementet vars uppgift är att se 
till att dessa mål möts. Eftersom ministrarna inte har laglig rätt att implementera idéer i praktiken 
måste de vända sig till sina myndigheter. Detta gör Kulturdepartementet genom att författa lagar, 
så som Kulturmiljölagen, som i åtta kapitel bestämmer hur kulturmiljön skall hanteras. 
Riksantikvarieämbetet, en myndighet under Kulturdepartementet, har sedan till uppgift att se till 
att dessa lagar följs, bland annat genom att författa olika styrdokument med vars hjälp landets 
olika länsstyrelser skall utfärda uppdragsarkeologi i dess regi (figur 3). Eftersom 
beställningsjobbet av uppdragsarkeologin är en del i detta statliga led måste denna rätta sig efter 
dess kulturpolitiska mål (Frenander 2011:40-42). 
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Figur 3. Illustration över Sveriges kulturpolitiska styre med tillhörande vägledningsdokument.



Kulturmiljölagen (KML) förklarar dina rättigheter och vad som är förbjudet enligt lag angående 
din kulturmiljö. Den öppnar med att beskriva kulturmiljön som en nationell angelägenhet: 

”1 § Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. 

Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och 
aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på 
kulturmiljön undviks eller begränsas. 

Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer 
tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. Lag (2013:548).” 

  (Regeringskansliet 1988:950) 

En nyhet är den sista delen som ger kommande generationer tillgång till kulturmiljön.   
 Eftersom ansvaret för kulturmiljön delas av oss alla är det myndigheterna, närmare bestämt     
Riksantikvarieämbetet (RAÄ), som skall se till att en arkeologisk undersökning utförs vid 
exploatering av vårt land. Här ber man i sin tur länsstyrelsen att, utifrån de styrdokument som 
RAÄ tillhandahåller, be om den metod som skall uppfylla de kulturpolitiska målen. När det 
kommer till uppdragsarkeologi så är det främst kapitel 2 av KML ”Fornminnen” som hänvisas 
till. Här säger 12 §: 

”Den som vill rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på 
annat sätt ändra eller skada en fornlämning ska ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen får lämna sådant tillstånd endast om fornlämningen medför hinder eller olägenhet 
som inte står i rimligt förhållande till fornlämningens betydelse.” 

(Regeringskansliet 1988:950) 

Det är alltså en regional tillämpning av de nationella målen som sker när man väljer att 
genomföra ett arkeologiskt uppdrag. Hur länsstyrelsen väljer uppdragstagare och hur denna 
anbudsprocess fungerar finns det inte utrymme att ta upp i detta arbete, men kan läsas om på 
Riksantikvarieämbetets hemsida, raa.se. Hur länsstyrelsen väljer att nå de kulturpolitiska målen 
är upp till var och en av landets 21 olika län att definiera utifrån bästa förmåga, vilket gör 
lagändringen 2014 angående förmedling till ett hett konferensämne.  
 Det första stycket i KML 13 § (Regeringskansliet  1988:950) lät tidigare ”Som villkor för     
tillstånd till 12 § får länsstyrelsen ställa skäliga krav på särskild undersökning för att 
dokumentera fornlämningen och ta tillvara fornfynd eller på särskilda åtgärder för att bevara 
fornlämningen.” Sedan 2014 lyder 13 §: 

”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, eller     
 2. särskilda åtgärder för att bevara fornlämningen.”     

(Regeringskansliet 1988:950) 

En förmedling av resultaten har tidigare kunnat ingå i ett förfrågningsunderlag, men med tanke 
på att kostnader inte bör vara ”…högre än vad som är motiverat med hänsyn till 
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omständigheterna…” (Regeringskansliet 1988:950, 11 §, 13 §, lag 2007:1097) har de varit svåra 
att motivera för exploatören som oftast inte är speciellt intresserad av den arkeologiska 
processen som lagen tvingar den att bekosta, än mindre tillägget av en förmedling. Idag har 
länsstyrelsen laglig rätt att, av exploatören, kräva en förmedling. Hur denna förmedling skall gå 
till är, återigen, upp till länsstyrelsen att definiera utifrån Riksantikvarieämbetets styrdokument 
och med hänsyn till de kulturpolitiska målen. 
 Vad som skall förmedlas är klart och tydligt, nämligen de arkeologiska resultaten     
(Riksantikvarieämbetet 2012:20). Till vem dessa skall förmedlas är inte definierat. Den 
inledande paragrafen av KML säger dock att det är nuvarande och kommande generationer som  
bör ges tillgång. I vissa förfrågningsunderlag används de kulturpolitiska målen för att hänvisa till 
vald målgrupp. Man vänder sig ofta till till barn och ungdomar samt invandrare för att tillgodose 
dessa.  
 Det är min mening att det vid denna punkt sker ett missförstånd när länsstyrelsen ber om     
förmedling med direkt hänvisning till de kulturpolitiska målen. Detta är inte underligt med tanke 
på att Kulturrådet i ett av sina styrdokument (2013:3) säger ”1 § Länsstyrelsen ska vid 
tillämpningen av 2 kap. 10–13 §§ kulturmiljölagen verka för att de av riksdagen angivna målen 
för kulturmiljöområdet är vägledande för den arkeologiska undersökningsverksamheten.” I 
samma text under allmänna råd: ”Syftet med en arkeologisk undersökning är att uppnå 
meningsfull kunskap av relevans för såväl myndigheter som forskning och allmänhet baserat på 
kunskapspotentialen i relation till kunskapsbehovet.” (Regeringskansliet  1988:950). Kunskaps-
potential är upp till länsstyrelsen att bedöma efter ”hur en undersökning kan bidra till att skapa 
meningsfull kunskap om det förflutna.” (Kulturrådet 2013:3). 
      
Summering: 
 - Kulturmiljön är allas angelägenhet.     
 - När en exploatering skall göras måste en arkeologisk undersökning genomföras med       
 uppdrag att dokumentera fornlämningen.      
 - Syftet med att dokumentera fornlämningen är att uppnå meningsfull kunskap efter        
 kunskapspotential i relation till kunskapsbehov.     

5.2 Hur ber länsstyrelsen om förmedling?

Som vi såg i föregående kapitel är länsstyrelsen en regional tillämpning av nationella mål. För att 
undersöka hur de skiljer sig åt angående sättet att formulera sig om förmedling i 
förfrågningsunderlagen gjordes en analys av 68 stycken förfrågningsunderlag från sju 
länsstyrelser. Här följer en sammanställning av bifogad bilaga (bilaga 1). 
      
Jämtlands län: Inga frågor om allmän förmedling. 

Kalmar län: Av Kalmar läns 13 förfrågningsunderlag är det endast en (bilaga 1:10) som 
definierar målgruppen som allmänheten och ber om en förmedling i form av aktiviteter och en 
broschyr där ”Hagby kyrkas historia och arkeologi skall presenteras på ett populärvetenskapligt 
sätt, med text skriven på lättförståelig svenska.” Allmänheten definieras vidare som 
”lokalsamhället” och syftet med den arkeologiska undersökningen till att ”skapa meningsfull 
kunskap av relevans för såväl myndigheter som forskning och allmänhet.” En direkt 
omformulering av de allmänna råd Kulturrådet ger (2007:2). 
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Skånes län: Av 14 underlag ber man i ett par fall om att informera den intresserade allmänheten 
på plats – om det är möjligt (bilaga 1:22, 25, 32, 33, 34). Hur detta skall gå till ber man 
uppdragstagaren definiera, samt hur de arkeologiska resultaten skall användas i en långsiktig 
kunskapsuppbyggnad. 
 I ett annat förfrågningsunderlag uppges, likt de från Kalmar län, syftet till att vara det att ge     
meningsfull kunskap (bilaga 1:26).  
 Inför två större särskilda undersökningar (bilaga 1:28, 35) definieras målgruppen delvis som     
allmänheten med undergruppen barn och ungdom. ”Förmedlingen mot samhället i stort ska utgå 
från de nationella målen för kulturmiljöarbetet, där bl.a. människors delaktighet i ett 
inkluderande samhälle understryks. Detta innebär att förmedlingen ska utformas så att den blir 
tillgänglig och möjlig att tolka oavsett bakgrund och andra förutsättningar.” Länsstyrelsen ber 
vidare uppdragstagaren att berätta hur den tänker förmedla uppdragets nyvunna kunskap på ett 
populärvetenskapligt sätt. Uppdragstagaren ombeds även bygga en hemsida som skall vara 
användbar i skolundervisning. 

Västernorrland: Här är man noga med att definiera sina målgrupper i alla tolv exempel. I ett av 
dessa (bilaga 1:43) är målgruppen civilsamhället som undersökningen skall erbjuda ”meningsfull 
kunskap” som föredrag och populärvetenskapliga artiklar med särskild vikt vid pedagogiska 
insatser för skolbarn och studenter.  

Västerbotten: Av tre exempel är två delvis riktade till allmänheten men några vidare önskemål 
om förmedling lyser med sin frånvaro. 

Dalarna: Även länsstyrelsen i Dalarna är noga med att definiera målgruppen som i 5 av 15 fall 
inkluderar allmänheten. I tre av dessa, (bilaga 1:60, 62, 63), ber man uppdragstagaren göra de 
arkeologiska resultaten tillgängliga på sin webbsida, eller annan allmänt tillgänglig plats. Man 
uppmanar även undersökaren att ha beredskap i fält för besökare som skall informeras om den 
pågående undersökningen. 

Värt att notera är att när en allmän förmedling efterfrågas så är det i 15 fall uttryckligen den 
nyvunna kunskapen man önskar förmedla (bilaga 1:10, 22, 25, 26, 28-30, 32-35, 43, 52, 57, 58). 
Noteras bör även att det i flera förfrågningsunderlag ställs uttryckliga krav på kompetens 
gällande den arkeologiska insatsen. 
 Trots gemensamma mål och styrdokument blir frågan annorlunda på varje länsnivå då den     
skall anpassas regionalt. Gemensamma nämnare kan ses i att det som ombeds förmedlas är den 
nyvunna kunskapen, precis som Kulturrådet föreslår (2007:2). När målgruppen definieras utöver 
en allmänhet är det ofta barn och ungdom som efterlyses, precis som de nationella målen säger 
(Kulturdepartementet 2009/10:3:26).

5.3 Vad är arkeologisk kunskap med hänsyn till förmedling?

”It is indisputably evident that a great part of every man’s life must be employed in collecting 
materials for the exercise of genius. Invention, strictly speaking, is little more than a new 
combination of those images which have been previously gathered and deposited in the memory. 
Nothing can come of nothing. He who has laid up no materials can produce no combinations.” 

 Sir Joshua Reynolds (1769:24)     
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Du behöver inte veta hur en bil fungerar för att kunna köra den, men för att kunna undervisa 
måste man förstå hur kunskapsförmedling fungerar (Thagard 2005:3). ”Kunskap är information 
som har tolkats, värderats och satts in i ett sammanhang.” (Gärdenfors 2010:31). Kunskap kan 
med andra ord sägas vara förståelsens byggstenar, tillverkade av information. Att mer kunskap 
ger bättre förståelse är då inte helt oväntat (Nickerson 1985:235). 
 Förståelse kan vara en uppsjö av varianter. En variant kan förklaras att uppnås genom att     
relatera en händelse till en annan genom semantiskt minne och inse dess samband (Goldstein 
2008:299). Det är denna förklaring av förståelse i förhållande till arkeologisk kunskap som ligger 
till grund för förmedlingsdiskussionen i denna text. 
 Efter föregående kapitel (5.1) kan vi även säga att arkeologen gräver för att ta tillvara den     
information som annars hade gått förlorad i och med exploatering. Arkeologen finner 
information i form av fysiska lämningar och tolkar denna till kunskap utifrån tidigare kunskap 
vilket ger arkeologen förståelse. Det är egentligen denna förståelse som bör förmedlas, men 
eftersom förståelse inte kan förmedlas då den är subjektiv och beroende av mottagarens tidigare 
kunskap (Newton 2005:39), är det just denna nyfunna kunskap som bör förmedlas (Gärdenfors 
2010:31).  
 Information blir inte kunskap av sig själv ”För att kunna ta tillvara informationen måste jag     
kunna tolka den, värdera den, och relatera den till annan kunskap.” (Gärdenfors 2010:30-31). 
Det räcker alltså inte med att ha kunskap. Det är först när den används som förståelse kan nås 
(Nickerson 1985:234). Informationen måste således förmedlas på ett sätt som gynnar 
mottagarens tolkning av den, så att den kan relateras till annan kunskap i hopp om förståelse 
(Liedman 2001:63). 
 Peter Gärdenfors (2010:30) bjuder i sin bok ”Lusten att Förstå” på tankemodellen att     
”information överförs från »sändare« till »mottagare«. Informationen som man vill 
»överbringa« förpackas i ord eller bild, packas upp av mottagaren och »lagras« som i ett 
förråd.” Det är denna modell jag ämnar låna till att beskriva vad det är som uppdragsarkeologin 
bör förmedla.  
 Vi uppfattar världen genom våra sinnen som kan delas in i fjärrsinnen: syn och hörsel (lukt),      
och kontaktsinnen: känsel och smak (Allwood & Jensen 2012:143). Det som uppfattas är 
sensationer och perceptioner. Sensation är det som infinner sig som en medveten respons på ett 
sinnesintryck. Perception menar man vanligen vara ”resultatet av påverkan på ett sinnesorgan, 
vare sig detta uppfattas av subjektet eller ej.” (Allwood & Jensen 2012:145). I detta fall sker 
denna påverkan av presentationen innehållande representationen: hur din representation 
presenteras påverkar således uppfattningen av dess innehåll (Newton 2003:3). 
 Representationen är i detta fall bilden av en händelse och fungerar på samma sätt som ett      
minne. Det som levereras genom förmedling kan liknas vid ett tillverkat minne (Goldstein 
2008:250). Det är inte nödvändigtvis något personligt upplevt, utan en bild av ett förr, men 
fungerar på samma sätt som om det vore erfaret. Ett bildligt minne av denna typ kallas 
semantiskt minne och kräver sin egen sorts pedagogik för att förmedlas (Gärdenfors 2010:56). 
Semantiskt minne gör det möjligt att skapa mentala bilder när vi ser, läser eller hör i form av 
minnesbilder (Gärdenfors 2010:52). Det är dessa bilder vi minns när vi erinrar (Thagard 2005:4; 
Ricœur 2005:83). De antika grekerna kallade denna bild eikōn: en närvarande representation av 
ett frånvarande ting (Ricœur 2005:43). Dagens ikon, eller symbol, är på samma sätt en bild med 
en inbyggd betydelse. När vi ser bilden minns vi berättelsen och förhoppningsvis betydelsen av 
händelsen. Samma sak gäller ord: bokstäver i sig ger bara ljud men tillsamman bildar de ord. 
Dessa ord representerar begrepp och betydelser (Dahllöf 1999:20; Liedman 2001:55). Mats 
Dahllöf (1999:20) skriver i sin bok ”Språklig Betydelse” att ”Den mentaliska bilden av språket 
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hör ihop med en idé om att kommunikation är ett överförande av ”psykiska innehåll.” Om även 
ord är bilder (Thagard 2005:95), om än mentala; bör det vara dessa som är det ”psykiska 
innehåll” – ”den mentaliska bilden” – som är förpackningen av information. Det är denna 
förpackning, i form av en minnesbild, som bör presenteras. 

Summering: Kunskap är förståelsens byggstenar tillverkade av information representerade av en 
minnesbild. 

5.3.1 Hur förmedlas denna kunskap?                          

För att återigen använda Gärdenfors (2010:30) exempel: information paketeras och skickas från 
sändare till mottagare. Det är denna process som är förmedlingen – överföringen. Det är alltså 
inte metoden av överlämnandet som syftas till gällande förmedling, utan tolkning tillsammans 
med omförpackning samt representationen. Metoden – mediet för leverans – varierar: ljud, bild, 
text, video; YouTube, FaceBook, artikel, föreläsning – är alla exempel av metoder av 
presentation. För att kunna presentera dokumentation måste därför en översättning ske: 
dokumentationen måste re-presenteras för att kunna presenteras. Jonathan Westin (2012:48) 
beskriver i sin avhandling ”Negotiating Cultures” detta förhållande enligt följande: 
”Intermingled with the act of representing is the act of presenting, putting forth an interpretation 
through the aid of technology, an action often thought to be executed through an intermediary. 
However, mediator is a better description. A mediator transforms the message ever so slightly, 
either by design with the intention of making the message comprehensible to the target audience, 
or through the necessity of translating the message through the limitations of the technology or 
media by which it is communicated.”  
 Nedan följer en förenklad skiss av hur hjärnan fungerar vid memorering och erinring med en     
liknelse till ett kontor.  
 I hjärnkontoret finns två avdelningar: det första rummet vi kommer in i är själva kontoret,     
kallat arbetsminnet eller korttidsminnet. Det är här vi tar emot besökarna i form av 
kunskapspaket. Ingenting lagras här inne men allt mottages här. Vill vi spara något för senare 
användning måste det aktivt placeras i långtidsminnet: vi måste gå ner med det till lagret – vi 
måste memorera det. När vi senare vill använda något från lagret finner vi det genom association 
(Allwood & Jensen 2012:159): vi relaterar någonting till någonting (Kellogg 1995:190). Ju fler 
relationer någonting har, desto lättare är det att finna (Newton 2003:9). Vi kan underlätta 
sökandet efter kunskapspaket genom att adressera paketen vid överlämnandet (Goldstein 
2008:348); att på förhand presentera det med, för mottagaren, väl valda sökord eller 
associationer. När det vi söker är funnet tas det upp till kontoret där det kan läggas på bordet 
tillsammans med det nya minnet för vidare tolkning.  
 När vi letar i lagret så är det minnesbilden av händelsen vi letar efter, bilden vi har skapat av     
det tillverkade minnet. Denna bild tillverkas med hjälp av förmedlingen. Om förmedlingen är väl 
genomförd bör detta kunna leda till att olika mottagare delar samma, eller åtminstone liknande, 
minnesbild. Detta skulle kunna utnyttjas genom att framtida kunskapspaket lättare kan relateras 
till dessa gemensamma bilder. Många av våra tidiga bilder formas av lärare i grundskolan som 
har ett ypperligt tillfälle att tillverka tydliga minnesbilder. Är de tillräckligt tydliga bör de kunna 
användas till att knyta an ny kunskap för all framtid. Genom en nationell läroplan har man en 
mall till vad som vid förmedling bör kunna relateras till vid olika åldrar. 

Summering: Kunskap förmedlas genom att minnesbilden mottages och lagras av mottagaren. 
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5.3.2 Hur används denna kunskap? 

Efter att kunskapen representerats måste den presenteras för publiken. När det gäller arkeologisk 
kunskap har detta främst skett genom museet (Svanberg & Wahlgren 2007:21). Det är personalen 
på museet som, tillsammans med arkeologen (i bästa fall), sätter ihop presentation av den 
nyvunna kunskapen. Presentationen ges ofta i form av en fysisk utställning med montrar och 
informationstext. Det skulle även kunna ske i form av en bok eller en föreläsning för att nämna 
ett par exempel. Dessa är alla metoder av leverans. Det som levereras i form av en presentation 
är representationen. Besökaren till utställningen, eller läsaren av boken, eller lyssnaren till 
föreläsningen, gör sin egen tolkning av representationen, varpå en kunskapsförmedling har skett. 
Museets roll i detta exempel, förutom att fysiskt tillverka presentationen, är att guida mottagaren 
till rätt sammanhang genom att relatera till besökarens tidigare kunskap. Vikten av att här känna 
sin publik blir avgörande för en lyckad förmedling. Som vi såg i föregående kapitel kan man 
utifrån skolans läroplan utläsa vilka kunskapspaket som skall levereras under en 
grundskoleutbildning. Att känna publikens inneboende kunskaper utöver grundskolenivån blir 
desto svårare. Här gäller det vara kreativ om man vill locka ny publik, vilket man oundvikligen 
måste göra, och bör vara, när man söker en allmän förmedling. Att med olika relationer förmedla 
samma kunskap till olika målgrupper blir en konstform att bemästra. 
 Som museum eller lärare (Tilden 2007:18) av ny kunskap blir ens uppgift att agera guide; att     
välja vilka relationer som skall visas för vilken målgrupp. Basmaterialet i form av 
representationen är detsamma. Dessa innehåller förhoppningsvis en uppsjö av relationer. 
Presentation handlar om att göra ett urval av dessa relationer – men inte för många (Tilden 
2007:114). Vilka av dessa relationer som skall presenteras väljs med omsorg för att locka önskad 
målgrupp. Med dagens teknik kan man fråga besökaren vilken kunskap denna besitter och 
anpassa presentationen därefter genom att omstrukturera kunskapspaketet att intressera just 
denna besökare personligen. 
 Ett exempel på en kunskapsförmedling efter ovanstående definitioner kan ges i Köpenhamns     
Glyptoteks utställning ”Transformations” (figur 4) som pågick under hösten 2014 med syftet att 
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sprida dess forskningsresultat angående de färgade statyerna under den grekiska och romerska 
antiken (White Antiquity (Westin 2012:56)) till allmänheten. ”The real importance of these 
transformations lies not in the research incentive they provide, but rather in our ability to 
communicate research results to a wider public. The present exhibition is an attempt to do 
so.” (Østergaard 2014:20). Här visas vad vi trott bredvid vad vi vet – en transformation, för att 
provocera ett intresse (Tilden 2007:59).  
 Utställningen är ett resultat av ett tvärvetenskapligt, multinationellt forskningsprojekt, som     
kombinerar klassisk arkeologi med philologi, historia, konsthistoria, fysik, kemi och modern 
konserveringsteknik för att berätta historien om den färgglada antiken och hur dess rena (vita) 
ideal har etsat sig fast som en del av kulturhistorien. I deras egna ord är dess syfte: ”to 
disseminate the new knowledge we have gathered on colour; to reinforce the experience of a 
crucial shift in our appreciation of cultural ideals, and to make known the Ny Carlsberg 
Glyptotek’s collections as a forward-thinking, enriching interface between past and 
present.” (Østergaard 2014:9). 
 Detta åstadkoms genom att utifrån dokumentationen göra en översättning som resulterar i en     
representation. Denna representation är en verktygslåda, full av bilder, betydelser, händelser, ord, 
och text; samtliga översättningar av informationen från dokumentationen – en omtolkning har 
skett. Denna verktygslåda används som grundmaterial i publika presentationer så som en 
arkeologisk basdokumentation används till rapporter. Beroende på kanal, medie, leveransmetod, 
tillsammans med målgrupp, väljs passande material. 
 ”Transformations” satte upp en fysisk utställning där man visade kopior av statyer som var     
målade (figur 5) med pigment som forskning visat vara korrekt tillsammans med sitt omålade 
”original.” Man använde väl valda relationer vid presentationen som lockade den där 
eftertraktade gruppen mellan ung och gammal. En bok gavs ut i form av en utställningskatalog, 
”profusely illustrated” enligt deras egen beskrivning, vacker nog att inte skämmas på det finaste 
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Figur 5. Besökare av utställningen ”Transformations” tar en bild av två skulpturer, en omålad bredvid en målad. 
Foto: Daniel lindskog



av kaffebord. Tillsammans med utställningskatalogen presenterades en mindre variant riktad till 
barn i form av en målarbok där de kunde färglägga vita statyer. Videoklipp i form av 
motsvarande filmtrailers klipptes ihop, tillsammans med mer dokumentära avsnitt som beskrev 
både forskningsprocessen och den publika satsningen. Klippen gjordes tillgängliga via Vimeo 
och YouTube där de är fria att delas i oändlighet. En databas med 110 dokumenterade objekt och 
tillhörande rapporter gjordes även den allmänt tillgänglig. Tillsammans med en väl uppdaterad 
FaceBooksida såg de till att täcka de kanaler som skulle tänkas tilltala de målgrupper som söktes, 
medan allting baserades på samma representation – presenterad på olika sätt. 

Summering: Kunskap används genom att presenteras i olika kanaler anpassade för mottagaren 
som i sin tur gör sin egen tolkning. 

6. Resultat
Syftet med uppdragsarkeologi är att bevara meningsfull kunskap. Kunskap är dess resultat. 
Enligt kap. 1, 1 § av KML skall denna kunskap göras tillgänglig kommande generationer 
(Regeringskansliet 1988:950). För att denna kunskap skall bli tillgänglig måste den förmedlas på 
ett icke uteslutande sätt – en allmän förmedling genom en publik presentation – en kunskaps –
förmedling. 
 Länsstyrelsen har möjlighet att be om denna kunskapsförmedling genom att fråga     
uppdragstagaren om en strategi för detta i sitt svar till förfrågningsunderlaget. 

6.1 Vad är arkeologisk kunskap med hänsyn till förmedling?

Kunskap är förståelsens byggstenar, tillverkade av information.  

Förståelse kan inte förmedlas, därför är det kunskap som skall förmedlas. Kunskap är subjektiv, 
den är något man aktivt skapar. Ny kunskap måste relateras till innehavd kunskap för att bilda 
förståelse. För att förmedla kunskap, att dela med sig av kunskap, gäller det att mottagaren kan 
relatera till den nya kunskapen. 

6.1.2 Hur förmedlas denna kunskap? 

Kunskap förmedlas genom att en representation görs av den tolkning som skett. Man tar isär 
kunskapen i dess beståndsdelar av informationsblock, sorterar, drar ifrån och lägger till, för att 
locka relationer hos mottagaren, varpå man monterar ihop informationsblocken till ett nytt 
kunskapspaket - redo att presenteras. Detta kunskapspaket presenteras som en minnesbild för 
mottagaren att lagra i sitt långtidsminne. 
 Kunskap hämtas ur långtidsminnet på samma sätt som ett minne, genom association. När en     
ny kunskap anländer i korttidsminnet görs en inventering av långtidsminnet för att hitta 
relationer.  När en association uppstår hämtar man denna äldre kunskap och lägger bredvid den 
nya kunskapen i korttidsminnet där de nu kan ses tillsammans och skapa förståelse. 
 Genom att lagra mycket kunskap i långtidsminnet ökar man möjligheten till fler associationer     
vilket i sin tur ökar möjligheten för ökad förståelse. Genom att i representationen tillverka 
tydliga minnesbilder med relevanta relationer ökar möjligheten för förståelse hos mottagaren. 
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6.1.3 Hur används denna kunskap? 

Kunskap används genom att presenteras i olika kanaler anpassade för mottagaren som i sin tur 
gör sin egen tolkning. Materialet i representationen är detsamma, men presentationen och kanal 
skiljer sig åt beroende på målgrupp. 

6.1.4 Vem är vem i kunskapsförmedlingen? 

Inom uppdragsarkeologin är det arkeologen som gräver ut information och gör den första 
tolkningen till kunskap. Denna kunskap måste sedan förmedlas för att kunna tas emot som 
kunskap hos allmänheten. Denna förmedling har delvis varit en uppgift för museet som haft 
tillgång till fyndmaterialet samt till lokaler för presentation. Idag är det annorlunda då 
länsstyrelsen ber uppdragstagaren definiera formen av förmedling. 

7. Diskussion
Kulturmiljölagen öppnar med att upplysa om att det är en ”nationell angelägenhet att skydda och 
vårda kulturmiljön” (Regeringskansliet  1988:950). Under Tildens regi utformades ett syfte med 
en väl utförd presentation av Amerikas nationalparker i form av följande: ”Through 
interpretation, understanding; through understanding, appreciation; through appreciation, 
protection. He that understands will not willfully deface, …” (Tilden 2007:65). Detta borde vara 
syftet med en väl utförd representation av kulturmiljön: att gå från förståelse till uppskattning, 
till skydd.  
 Enligt definitionerna ovan gällande kunskapsförmedling i jakt på förståelse bör det inte     
handla om att förmedla yrket arkeologi utan dess resultat. Att yrket arkeologi skulle tjäna på ett 
ökat allmänt intresse råder det inget tvivel, men detta borde ske utan politisk uppmaning. Att 
förmedlingens form inte är en fråga om antingen eller: envägskommunicerande eller i form av 
en dialog, är en självklarhet. De bör kunna vägas till sina fördelar och användas tillsammans, 
framförallt gällande presentationer för barn. Utifrån studiens resultat är det rimligt att i framtiden 
ställa frågan om det verkligen är målgrupper som barn, unga och pensionärer 
förfrågningsunderlagen behöver nämna. Dessa målgrupper är redan aktiva kunskapssökare och 
därmed välinformerade. Kanske bör länsstyrelserna fokusera på åldersgrupper där emellan som 
en framtida utmanande målgrupp att nå. 
 Fram till idag har kunskapsförmedlingsprocessen varit någorlunda tydlig i sin hierarki med     
olika experter som tillför sin kompetens på sina olika yrkesområden, så som samarbetet mellan 
museet och arkeologen. I gårdagens arkeologiska kunskapsförmedlingstrappa hade varje steg en 
given yrkesroll med kompetens anpassad för att tillsammans leverera kunskapspaket till 
allmänheten. Att vi redan nu ser förfrågningsunderlag som ber arkeologen att ensam agera 
kurator genom att hand om den allmänna förmedlingen är inget bra tecken om de kulturpolitiska 
målen någonsin skall kunna nås. 
 Den kompetens som efterfrågas i de genomgångna förfrågningsunderlagen är på sina ställen     
(bilaga 1:28, 35) skrämmande långt från den kompetens arkeologen besitter. Här ber man om en 
förmedling som skall utformas så att den blir tillgänglig och möjlig att tolkas oavsett bakgrund 
och andra förutsättningar. Detta kan inte vara ett lätt krav att tillfredsställa för en uppdragstagare 
utan pedagogisk kompetens. Länsstyrelsen fortsätter med att be uppdragstagaren, vars 
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kompetens inte vanligen innefattar Public Relations, berätta hur den tänker förmedla uppdragets 
nyvunna kunskap på ett populärvetenskapligt sätt. Uppdragstagaren, som vanligen inte är 
utbildad webbdesigner, ombeds även bygga en hemsida som skall vara användbar i 
skolundervisning. Om inte det vinnande uppdragslaget besitter kompetens i form av en mindre 
reklambyrå blir det svårt att möta länsstyrelsens krav på en allmän förmedling. I undersökningen 
”Uppdragsarkeologi i tiden” (Kulturdepartementet 2005:130), som föreslog den lagändring som 
idag används till att motivera en eventuell allmän förmedling, poängterar man att underkonsulter 
kan anlitas av uppdragstagaren för att genomföra förmedlingsinsatserna. Detta har projektet Nya 
Lödöse tagit fasta vid och anlitat extern hjälp både gällande hemsida och fotografering.  
 Förmedling är kanske inte en uppgift att kräva av arkeologen? Om länsstyrelsen vill ha en     
användbar förmedling är det hög tid att be om rätt kompetens även här; på samma sätt som de i 
förfrågningsunderlaget ber om arkeologisk kompetens (bilaga 1). Det må vara att denna 
kompetens inte finns definierad på arbetsmarknaden idag, men skulle ett behov presenteras 
tvingas företagen tänka om för att kunna tillgodose detta behov. Resultatet av detta skulle kunna 
vara en förmedlingsfirma specialinriktad på uppdragsarkeologi: ett museum i fält (Svanberg & 
Wahlgren 2007:21). 

8. Slutsats
Om syftet med en arkeologisk kunskapsförmedling skall kunna uppnås – den att vidarebefordra 
en tolkning av information i form kunskap för att kunna användas till förståelse (kapitel 5.3) – 
måste den presenteras på ett sätt som tilltalar den målgrupp som söks (kapitel 5.3.1). Det är 
länsstyrelsen som bär ansvaret för att vidarebefordra den av arkeologen nyvunna kunskapen till 
allmänheten i form av att ställa rätt fråga till uppdragstagaren. 
 Idag har länsstyrelsen lagen på sin sida att inkludera förmedling i det arkeologiska uppdraget     
vilket borde leda till en spännande tid att söka kunskap i. För att detta skall vara sant bör den 
medvetenhet om kvalitet och kompetens man finner i förfrågningsunderlaget (se bilaga) gällande 
självaste arkeologin även efterfrågas inom förmedlingen. Detta är trots allt ett av kulturpolitikens 
mål: ”att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse.” (Kulturdepartementet 2009/10:3:26).  
 För att framtida generationer skall kunna gagnas av, och få tillgång till, kulturmiljön bör den     
presenteras på ett sätt optimerat för förståelse. En sådan presentation borde inte vara en regional 
tillämpning av nationella mål, utan en nationell förmedlingsstrategi som tar hänsyn till hur vi 
använder information och kunskap för att nå förståelse. När vi direkt guidas efter de nationella 
målen leds vi av vaga definitioner av både målgrupp och förmedlingsmetod, för att inte tala om 
anledning i form av motivation. Dessa bör vara mål som nås av effekt genom en väl presenterad 
kulturmiljö. För att hitta dit behövs en karta – en förmedlingsstrategi utöver myndigheternas 
styrdokument, tillsammans med ett par ledande principer i stil med Tildens (2007). Denna karta 
skulle med fördel kunna formas med hänsyn till kognitionsvetenskapen. Med dagens visuella 
konkurrens vill jag tro att det är den som entusiasmerar som vinner. Representation, eller 
”Interpretation,” för att använda Tildens ord, är visuellt, om än i form av en minnesbild. 
Representation är en konstform (Tilden 2007:49, 54) och måste få uttryckas som en sådan. Kan 
man på ett underhållande och proffesionellt sätt översätta arkeologisk dokumentation till publik 
presentation på ett – för förståelsen – användbart sätt bör man ha allt att vinna i en värld vars 
uppfattning styrs av representationer. 
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”Education is an admirable thing, but it is well to remember from time to time 
that nothing that is worth knowing can be taught.” 

- Oscar Wilde - 
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Bilaga 1
Nr. Plats DNR År Typ Författare Förmedling Målgrupp Kommentar Specifikation

Jämtland

1 Håkansta 431-3510-2011-1 2011-06-14 Särskild 
Undersökning

Björn Oskarsson Målgrupperna är främst 
Länsstyrelsen och exploatören.

tolkningar av den begravde och 
eventuella fynd ska sättas in i sitt 
historiska sammanhang

En redovisning ska göras av 
undersökarens kompetens och 
erfarenhet, med avseende på de 
personer i ansvarig ställning som är 
aktuella för undersökningen.

En strategi ska finnas för rapporteringens 
utformning och genomförande.
(t ex formerna för rapportering, hur 
målgrupperna ska nås).

2 Bruksvallarna 431-3664-2014 2014-03-10 Förundersökning Olle Hörfors En strategi ska finnas för rapporteringens 
utformning och genomförande.
(t ex formerna för rapportering, hur 
målgrupperna ska nås).

3 Frösö Kyrka 431-1425-2014 2013-09-03 Förundersökning Olle Hörfors En strategi ska finnas för rapporteringens 
utformning och genomförande.
(t ex formerna för rapportering, hur 
målgrupperna ska nås).

4 Lien Ragunda 431-6619-2013 2013-11-19 Antikvarisk Kontroll Olle Hörfors En strategi ska finnas för rapporteringens 
utformning och genomförande.
(t ex formerna för rapportering, hur 
målgrupperna ska nås).

5 Oppåsen Ragunda 431-5848-2013 2013-09-03 Skadeinventering Olle Hörfors En strategi ska finnas för rapporteringens 
utformning och genomförande.
(t ex formerna för rapportering, hur 
målgrupperna ska nås).

6 RAÅ Ragunda 431-4401-2014 2014-06-10 Förundersökning Olle Hörfors En strategi ska finnas för rapporteringens 
utformning och genomförande.
(t ex formerna för rapportering, hur 
målgrupperna ska nås).

7 Ytterberg Sveg 431-4115-2013 2013-05-31 Förundersökning Olle Hörfors En strategi ska finnas för rapporteringens 
utformning och genomförande.
(t ex formerna för rapportering, hur 
målgrupperna ska nås).

8 Åre England 431-3986-2014 2014-05-22 Förundersökning Olle Hörfors En strategi ska finnas för rapporteringens 
utformning och genomförande.
(t ex formerna för rapportering, hur 
målgrupperna ska nås).

Kalmar

9 Slottsholmen 431-597-14 2014-01-28 Kompletterande 
Förundersökning

Daniel Tedenlind Målgrupp för undersökningen är 
länsstyrelsen och kommunen.

Redovisa kunskapsläget.

10 Hagby Kyrka 431-3018-14 2014-05-23 Arkeologisk 
Undesökning

Daniel Tedenlind Rapporteringsstrategin skall också 
innehålla aktiviteter som riktar sig till 
de angivna målgrupperna. Här skall 
redogöras för hur visningar i fält, 
utställningar m.m. skall genomföras. 
Inom ramen för rapporteringsarbetet 
skall även en trycksak tas fram i 
form av en broschyr, gärna i 
samarbete med antikvariskt 
ansvarig från pastoratet, där Hagby 
kyrkas historia och arkeologi skall 
presenteras på ett 
populärvetenskapligt sätt, med text 
skriven på lättförståelig svenska.

Syftet med den arkeologiska 
undersökningen är att skapa meningsfull 
kunskap av relevans för såväl 
myndigheter som forskning och 
allmänhet. Undersökningen skall bidra till 
den långsiktiga regionala 
kunskapsuppbyggnaden. Resultaten från 
undersökningen skall kunna knytas till 
och användas i fortsatt forskning, och 
kunna användas i kommunikation med 
såväl forskarsamhället som samhället i 
övrigt.

Målgrupp för undersökningen är 
länsstyrelsen, pastoratet, lokalsamhället, 
Växjö stift och forskningssamhället. 

Framtagande av populärvetenskaplig 
broschyr och tryckningen av denna, samt 
arbete med avrapportering och 
fyndgenomgång av 1960-talets 
undersökningar skall särskilt specificeras 
i kostnadsberäkningen.

11 Lunden 431-3494-14 2014-08-19 Kompletterande 
särskild utredning

Daniel Tedenlind Redovisa kunskapsläget.

12 Plittorp 431-3502-14 2014-08-19 Förundersökning Daniel Tedenlind Av rapporten skall framgå hur stor del av 
fornlämningen/fornlämningsområdet som 
har förundersökts, fornlämningens 
antikvariska bevarandevärde samt dess 
pedagogiska samt vetenskapliga 
potential. 

13 Hagby Kyrka FU 431-6690-14 2014-10-03 Förundersökning Vidare skall fornlämningens art och 
innehåll beskrivas med hänsyn till 
fornlämningens antikvariska 
bevarandevärde samt dess pedagogiska 
och vetenskapliga potential.

14 Pendeln 431-7026-14 2014-10-10 Förundersökning Daniel Tedenlind

15 Vimmerby 431-7694-13 2014-02-15 Förundersökning Karl-Oskar 
Erlandsson

16 Blockmakaren 431-5358-14 2014-09-18 Förundersökning Jenny Sundström Målgrupper för den arkeologiska 
förundersökningen är i första hand Pub 
City Corner och Länsstyrelsen.

17 Hagby Socken 431-7115-14 2014-11-18 Förundersökning Jenny Sundström Målgrupp för undersökningen är 
länsstyrelsen och Kalmar kommun. 

18 Kvarnholmen 431-6867-14 2014-11-18 Förundersökning Jenny Sundström

19 Mörbylånga Pastorat 431-2209-14 2014-04-07 Antikvarisk Kontroll Jenny Sundström Målgrupper för den antikvariska 
kontrollen är i första hand Södra Ölands 
pastorat, Tyréns och Länsstyrelsen.

20 Gesällen 431-6220-14 2014-09-11 Förundersökning Jenny Sundström

21 Kalmar Slott 431-3324-14 2014-05-06 Förundersökning Jenny Sundström Målgrupper för undersökningen är i första 
hand länsstyrelsen och Statens 
Fastighetsverk.

Skåne

22 Stoby 431-10625-12 2012-05-10 Särskild 
Undersökning

Marie Olsson Undersökningens syfte är att ge 
meningsfull kunskap med relevans 
för myndigheter, forskning och 
allmänhet. 

Rapportering
Undersökningens strategi för 
rapporteringens utformning och 
genomförande skall beskrivas 
utifrån förfrågningsunderlagets 
riktlinjer och utpekade målgrupper. 
Beskriv hur resultaten ska 
kommuniceras med 
undersökningens målgrupper. 
Beskriv också hur ni avser att 
använda resultaten i en långsiktig 
kunskapsuppbyggnad.

Resultatet från undersökningen ska i 
första hand riktas mot kulturmiljösektorn 
och forskarsamhället. Om det är möjligt 
ska den intresserade allmänheten 
informeras på platsen. 

Organisation:
system för långsiktig 
kunskapsuppbyggnad och 
kommunikation. 
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23 Båstad 431-14755-2014 2014-06-17 Särskild 
Undersökning

Marie Olsson Rapportering
Undersökningens strategi för 
rapporteringens utformning och 
genomförande skall beskrivas 
utifrån förfrågningsunderlagets 
riktlinjer och utpekade målgrupper. 
Beskriv hur resultaten ska 
kommuniceras med 
undersökningens målgrupper. 
Beskriv också hur ni avser att 
använda resultaten i en långsiktig 
kunskapsuppbyggnad.

Ange om materialet kommer att finnas på 
Internet då undersökningen pågår och 
vilket material som finns tillgängligt 
efteråt. 

24 Gladan 431-19356-2013 2013-08-23 Särskild 
Undersökning

Marie Olsson Rapportering
Undersökningens strategi för 
rapporteringens utformning och 
genomförande skall beskrivas 
utifrån förfrågningsunderlagets 
riktlinjer och utpekade målgrupper. 
Beskriv hur resultaten ska 
kommuniceras med 
undersökningens målgrupper. 
Beskriv också hur ni avser att 
använda resultaten i en långsiktig 
kunskapsuppbyggnad.

Organisation:
system för långsiktig 
kunskapsuppbyggnad och 
kommunikation. 

25 Näsby 431-20171-2013 2013-08-29 Särskild 
Undersökning

Marie Olsson Rapportering
Undersökningens strategi för 
rapporteringens utformning och 
genomförande skall beskrivas 
utifrån förfrågningsunderlagets 
riktlinjer och utpekade målgrupper. 
Beskriv hur resultaten ska 
kommuniceras med 
undersökningens målgrupper. 
Beskriv också hur ni avser att 
använda resultaten i en långsiktig 
kunskapsuppbyggnad.

Målgrupper 
Resultatet från undersökningen ska i 
första hand riktas mot kulturmiljösektorn 
och forskarsamhället. Om det är möjligt 
ska den intresserade allmänheten ska 
informeras på platsen. 

Organisation:
system för långsiktig 
kunskapsuppbyggnad och 
kommunikation. 

26 Vellinge 431-22496-2104 2014-09-09 Arkeologisk 
Undesökning

Sven Nerius Rapportering
Undersökningens strategi för 
rapporteringens utformning och 
genomförande skall beskrivas 
utifrån förfrågningsunderlagets 
riktlinjer och utpekade målgrupper. 
Beskriv hur resultaten ska 
kommuniceras med 
undersökningens målgrupper. 
Beskriv också hur ni avser att 
använda resultaten i en långsiktig 
kunskapsuppbyggnad.

Målgrupper 
Undersökningens syfte är att ge 
meningsfull kunskap med relevans för 
myndigheter, forskning och allmänhet.

Undersökningens ambitionsnivå är 
begränsad och resultaten ska särskilt 
riktas till kulturmiljösektorn och till 
allmänheten. 

Kunskapsuppbyggnad och ny 
meningsfull kunskap skall vara 
vägledande för insatsernas omfattning 
och inriktning. Detta skall redovisas 
under en separat rubrik benämnd ”Ny 
kunskap.”

Ange om materialet kommer att finnas på 
Internet då undersökningen pågår och 
vilket material som finns tillgängligt 
efteråt. 

27 Falsterbo 431-23946-2104 2014-10-14 Arkeologisk 
Undesökning

Rickard Lindberg Undersökningens målsättning ska 
vara att dokumentera och analysera 
lämningarna inom den aktuella ytan, 
vilket syftar till meningsfull 
kunskapsbyggnad, med relevans för 
myndigheter, forskning och 
allmänhet.

28 ESS 431-2064-2013 2013-03-15 Särskild 
Undersökning

Mats Mogren 1.3.2 Vetenskaplig publicering 
och övrig förmedling
Vid sidan av basrapporteringen ska 
kunskapsuppbyggnaden som 
baseras på resultaten från 
undersökningen kommuniceras med 
vetenskapssamhället, allmänheten i 
vid bemärkelse, och 
uppdragsgivaren.

Den nya kunskap som 
undersökningen genererar ska 
förmedlas populärvetenskapligt. 
Undersökningsplanen ska redovisa 
hur.

1.2.5 Målgrupper
Förmedlingen av resultaten från 
undersökningen ska riktas mot såväl 
vetenskapssamhället som mot den 
intresserade allmänheten, där en viktig 
delmålgrupp är barn och ungdom. 
Förmedlingen mot samhället i stort ska 
utgå från de nationella målen för 
kulturmiljöarbetet, där bl.a. människors 
delaktighet i ett inkluderande samhälle 
understryks. Detta innebär att 
förmedlingen ska utformas så att den blir 
tillgänglig och möjlig att tolka oavsett 
bakgrund och andra förutsättningar.

Beredskap ska finnas för att tillgodose 
förmedlingsinsatser på såväl svenska 
som engelska.

1.3.2
Beredskap ska finnas för att lämna 
underlag för utställning på Lunds 
Universitets Historiska Museum. Initiala 
kontakter ska tas med LUHM för 
planering av eventuella 
förmedlingsinsatser redan under 
fältarbetets gång.

Uppdragstagaren ska bygga upp en 
hemsida som även är användbar i 
skolundervisningen, och som inte 
plockas ned omedelbart efter 
projektslutet.

Undersökningsplanen ska visa 
beredskap till att lämna underlag för 
förmedling inom ESS och/ eller Science 
Village Scandinavium.

1.3.3 Slutrapport
Även publika insatser som utförts, såsom  
föredrag och visningar m.m., ska 
redovisas i slutrapporten.

2.5 Rapportering, publicering och 
förmedling
Anbudsgivaren skall:
1. Beskriva strategin för rapporteringen

och förmedlingen utifrån
förfrågningsunderlagets riktlinjer och
de utpekade målgrupper som har 
angivits.

2. Beskriva hur resultaten ska
kommuniceras med undersökningens 
målgrupper.

3. Beskriva hur resultaten från denna
undersökning kommer att användas i
en långsiktig kunskapsuppbyggnad
av Er och inom Er verksamhet.

4. Ange om materialet kommer att 
finnas på internet då undersökningen
pågår och vilket material, som 
kommer att finnas tillgängligt där 
efteråt.

29 Hjärup 431-23241-2013 2014-02-07 Arkeologisk 
Undesökning

Mats Mogren 1.3.2. Vetenskaplig publicering 
och övrig förmedling
Vid sidan av basrapporteringen ska 
kunskapsuppbyggnaden som 
baseras på resultaten från 
undersökningen kommuniceras med 
vetenskapssamhället och med 
allmänheten.

Populärförmedlingen ska främst 
riktas till  målgrupper i närområdet 
med fokus på barn och ungdom.

1.2.5. Målgrupper
Förmedlingen av resultaten ska riktas 
mot såväl vetenskapssamhället som den 
intresserade allmänheten, där en viktig 
delmålgrupp är barn och ungdom. 
Förmedlingen mot samhället i stort ska 
utgå från de nationella målen för 
kulturmiljöarbetet, där bl.a. människors 
delaktighet i ett inkluderande samhälle 
understryks. Detta innebär att 
förmedlingen ska utformas så att den blir 
tillgänglig och möjlig att tolka oavsett 
bakgrund och andra förutsättningar.

1.2.1
Syftet med uppdragsarkeologin är att 
med utgångspunkt i 
uppdragsarkeologiska undersökningar 
och deras resultat skapa kunskap om det 
förflutna på ett sätt som uppfyller 
vetenskapens krav om genomlyslighet 
och granskningsbarhet, samt att 
kommunicera kunskapen om det förflutna 
på ett sätt som främjar uppdragsarkeo- 
logins politiska samhällsuppdrag. Detta 
samhällsuppdrag har fastställts av reger- 
ingen i verksamhetsmålen för 
kulturmiljöområdet. 

2.5 Rapportering, publicering och 
förmedling
Anbudsgivaren skall:
1. Beskriva strategin för rapporteringen

och förmedlingen utifrån
förfrågningsunderlagets riktlinjer och
de utpekade målgrupper som har 
angivits.

2. Beskriva hur resultaten ska
kommuniceras med undersökningens 
målgrupper.

3. Beskriva hur resultaten från denna
undersökning kommer att användas i
en långsiktig kunskapsuppbyggnad
av Er och inom Er verksamhet.

4. Ange om materialet kommer att 
finnas på internet då undersökningen
pågår och vilket material, som 
kommer att finnas tillgängligt där 
efteråt.

30 Östra Grevie 431-22433-2013 2014-05-05 Arkeologisk 
Undesökning

Mats Mogren 1.3.2 Vetenskaplig publicering 
och övrig förmedling
Vid sidan av basrapporteringen ska 
kunskapsuppbyggnaden som 
baseras på resultaten från 
undersökningen kommuniceras med 
vetenskapssamhället och med 
allmänheten.

Populärförmedlingen ska främst 
riktas till  målgrupper i närområdet 
med fokus på barn och ungdom.

1.2.5. Målgrupper
Förmedlingen av resultaten ska riktas 
mot såväl vetenskapssamhället som den 
intresserade allmänheten, där en viktig 
delmålgrupp är barn och ungdom. 
Förmedlingen mot samhället i stort ska 
utgå från de nationella målen för 
kulturmiljöarbetet, där bl.a. människors 
delaktighet i ett inkluderande samhälle 
understryks. Detta innebär att 
förmedlingen ska utformas så att den blir 
tillgänglig och möjlig att tolka oavsett 
bakgrund och andra förutsättningar.

1.2.1
Syftet med uppdragsarkeologin är att 
med utgångspunkt i 
uppdragsarkeologiska undersökningar 
och deras resultat skapa kunskap om det 
förflutna på ett sätt som uppfyller 
vetenskapens krav om genomlyslighet 
och granskningsbarhet, samt att 
kommunicera kunskapen om det förflutna 
på ett sätt som främjar uppdragsarkeo- 
logins politiska samhällsuppdrag. Detta 
samhällsuppdrag har fastställts av reger- 
ingen i verksamhetsmålen för 
kulturmiljöområdet. 

2.5 Rapportering, publicering och 
förmedling
Anbudsgivaren skall:
1. Beskriva strategin för rapporteringen

och förmedlingen utifrån
förfrågningsunderlagets riktlinjer och
de utpekade målgrupper som har 
angivits.

2. Beskriva hur resultaten ska
kommuniceras med undersökningens 
målgrupper.

3. Beskriva hur resultaten från denna
undersökning kommer att användas i
en långsiktig kunskapsuppbyggnad
av anbudsgivaren och inom 
anbudsgivarens verksamhet.

4. Ange om materialet kommer att 
finnas på Internet då undersökningen
pågår och vilket material, som 
kommer att finnas tillgängligt där 
efteråt.

31 Science Village 431-29218-2013 2014-04-28 Arkeologisk 
Undesökning

Mats Mogren Rapportering
Undersökningens strategi för 
rapporteringens utformning och 
genomförande skall beskrivas 
utifrån förfrågningsunderlagets 
riktlinjer och utpekade målgrupper. 
Beskriv hur resultaten skall 
kommuniceras med 
undersökningens målgrupper. 
Beskriv också hur ni avser att 
använda resultaten i en långsiktig 
kunskapsuppbyggnad. 

Ange om materialet kommer att finnas 
tillgängligt på internet då undersökningen 
pågår och vilket material som finns 
tillgängligt efteråt.

�II



32 Ingelstad 431-17495-12 2012-08-28 Särskild 
Undersökning

Marie Olsson Rapportering 
Undersökningens strategi för 
rapporteringens utformning och 
genomförande skall beskrivas 
utifrån förfrågningsunderlagets 
riktlinjer och utpekade målgrupper. 
Beskriv hur resultaten skall 
kommuniceras med 
undersökningens målgrupper. 
Beskriv också hur ni avser att 
använda resultaten i en långsiktig 
kunskapsuppbyggnad. 

Målgrupper 
Resultatet från undersökningen ska i 
första hand riktas mot kulturmiljösektorn 
och forskarsamhället. Om det är möjligt 
ska den intresserade allmänheten 
informeras på platsen. 

33 Åhus 431-19903-12 2012-09-26 Särskild 
Undersökning

Marie Olsson Rapportering 
Undersökningens strategi för 
rapporteringens utformning och 
genomförande skall beskrivas 
utifrån förfrågningsunderlagets 
riktlinjer och utpekade målgrupper. 
Beskriv hur resultaten skall 
kommuniceras med 
undersökningens målgrupper. 
Beskriv också hur ni avser att 
använda resultaten i en långsiktig 
kunskapsuppbyggnad. 

Målgrupper 
Resultaten från undersökningen ska i 
första hand riktas mot kulturmiljösektorn 
och forskarsamhället. Den intresserade 
allmänheten ska informeras på platsen 
om det är möjligt och befogat. 

Syfte 
Undersökningens syfte är att ge 
meningsfull kunskap med relevans för 
myndigheter, forskning och allmänhet 
och att kommunicera den.

Organisation 
system för långsiktig 
kunskapsuppbyggnad och 
kommunikation. 

34 Österlöv 431-19095-12 2012-09-10 Särskild 
Undersökning

Marie Olsson Rapportering  
Undersökningens strategi för 
rapporteringens utformning och 
genomförande skall beskrivas 
utifrån förfrågningsunderlagets 
riktlinjer och utpekade målgrupper. 
Beskriv hur resultaten skall 
kommuniceras med 
undersökningens målgrupper. Be- 
skriv också hur ni avser att använda 
resultaten i en långsiktig 
kunskapsuppbyggnad.  

Målgrupper 
Resultatet från undersökningen ska i 
första hand riktas mot kulturmiljösektorn 
och forskarsamhället. Om det är möjligt 
ska den intresserade allmänheten ska 
inform- eras på platsen. 

35 Pilbladet flintgruvor 431-25835-12 2013-04-19 Särskild 
Undersökning

Mats Mogren 1.3.2 Vetenskaplig publicering 
och övrig förmedling 
Vid sidan av basrapporteringen ska 
kunskapsuppbyggnaden som 
baseras på resultaten från 
undersökningen kommuniceras med 
vetenskapssamhället, och med 
allmänheten i vid bemärkelse. 

Den nya kunskap som 
undersökningen genererar ska 
förmedlas populärvetenskapligt. 
Undersökningsplanen ska redovisa 
hur. 

Uppdragstagaren ska bygga upp en 
hemsida som även är användbar i 
skolundervisningen, och som inte 
plockas ned omedelbart efter 
projektslutet. 

1.2.5 Målgrupper 
Förmedlingen av resultaten från 
undersökningen ska riktas mot såväl 
vetenskapssamhället som mot den 
intresserade allmänheten, där en viktig 
delmålgrupp är barn och ungdom. 
Förmedlingen mot samhället i stort ska 
utgå från de nationella målen för 
kulturmiljöarbetet, där bl.a. människors 
delaktighet i ett inkluderande samhälle 
understryks. Detta innebär att 
förmedlingen ska utformas så att den blir 
tillgänglig och möjlig att tolka oavsett 
bakgrund och andra förutsättningar. 

1.2.1 Uppdragsarkeologins 
samhällsuppdrag 
Syftet med uppdragsarkeologin är att 
med utgångspunkt i 
uppdragsarkeologiska undersökningar 
och deras resultat skapa kunskap om det 
förflutna på ett sätt som uppfyller 
vetenskapens krav om genomlyslighet 
och granskningsbarhet, samt att 
kommunicera kunskapen om det förflutna 
på ett sätt som främjar uppdragsarkeo- 
logins politiska samhällsuppdrag. Detta 
samhällsuppdrag har fastställts av reger- 
ingen i verksamhetsmålen för 
kulturmiljöområdet. 

1.2.2 Syfte 
Undersökningens syfte är att ge 
meningsfull kunskap med relevans för 
myndigheter, forskning och allmänhet 
och att kommunicera den.

2.5 Rapportering, publicering och 
förmedling
Anbudsgivaren skall:
1. Beskriva strategin för rapporteringen

och förmedlingen utifrån
förfrågningsunderlagets riktlinjer och
de utpekade målgrupper som har 
angivits.

2. Beskriva hur resultaten ska
kommuniceras med undersökningens 
målgrupper.

3. Beskriva hur resultaten från denna
undersökning kommer att användas i
en långsiktig kunskapsuppbyggnad
av anbudsgivaren och inom 
anbudsgivarens verksamhet.

4. Ange om materialet kommer att 
finnas på Internet då undersökningen
pågår och vilket material, som 
kommer att finnas tillgängligt där 
efteråt.

Västernorrland Visste ej att ändring av KML gällande förmedlgin skett

36 Brännan 431-3389-14 2014-06-13 Arkeologisk 
Utredning

Nina Loberg & John 
Molin

Utredningens målgrupper är främst 
länsstyrelsen, Conecti AB och 
Härnösands kommun.

37 By och Gärdal 431-3266-14 2014-05-15 Arkeologisk 
Utredning och 
Förundersökning

Nina Loberg & John 
Molin

Undersökningens målgrupper är främst 
länsstyrelsen, Miva och Örnsköldsviks 
kommun.

38 Eldnäset 431-7327-14 2014-11-27 Arkeologisk 
Undesökning

Nina Loberg & John 
Molin

Undersökningens målgrupper är främst 
länsstyrelsen, Ånge kommun, Ljungans 
vattenregleringsföretag och en 
intresserad allmänhet.

39 Förrådet och Grönborg 431-3571-14/ 
431-3825-14

2014-05-27 Arkeologisk 
Utredning

Nina Loberg & John 
Molin

Utredningens målgrupper är främst 
länsstyrelsen och Sundsvalls kommun.

40 Lövudden 431-5915-14 2014-08-29 Arkeologisk 
Utredning

Nina Loberg & John 
Molin

Utredningens målgrupper är främst 
länsstyrelsen och Härnösands kommun.

41 Ravesta Klingre 431-2208-14 2014-04-30 Arkeologisk 
Utredning

Eva Carron & John 
Molin

Utredningens målgrupper är främst 
länsstyrelsen, Trafikverket och 
Örnsköldsviks kommun.

42 Timrå Kyrka 431-5128-14 2014-09-09 Förundersökning Nina Loberg & John 
Molin

Förundersökningens målgrupper är 
främst länsstyrelsen, Timrå församling, 
Härnösands stift och en intresserad 
allmänhet.

43 Tuna 431-1831-14 2014-03-10 Särskild 
Undersökning

Nina Loberg och Pia 
Nykvist

Rapportering
Den andra rapportdelen ska 
innehålla tolkningar skrivna i 
populär form, d v s kunna läsas och 
förstås av en bredare allmänhet (jfr 
populärvetenskapliga artiklar).

De båda delrapporterna ska även 
finnas tillgängliga digitalt.

Syfte, ambitionsnivå och målgrupper
Syftet med den särskilda undersökningen 
under 2014 inriktas främst på att 
dokumentera byggnaden. 
Dokumentationen av anläggningarna 
som framkommit i kringliggande ytor 
kommer att påbörjas men huvudsakligen 
ske under 2015. Ambitionen är att 
undersökningen ska bidra med 
meningsfull kunskap till civilsamhället. 
Resultaten från denna ska 
kommuniceras genom pedagogiska 
insatser som föredrag och 
populärvetenskapliga artiklar. Särskild 
vikt läggs vid pedagogiska insatser för 
skolbarn och studenter. Undersökningen 
kan därför, till vissa delar, med fördel 
genomföras i kursform. Tidigare 
undersökningar i länet med öppna 
arkeologiska undersökningar där 
allmänheten fått delta liksom 
undersökningar i samverkan med 
grundskolor och folkhögskolor har visat 
att sådana undersökningar har en 
mycket stor såväl pedagogisk som 
vetenskaplig potential. Deltagandet 
handlar om att få förståelse för hur ny 
kunskap växer fram genom arkeologi. 
Undersökningen är även en del i 
kommande informations- och 
fornvårdande insats för 
fornlämningsområdet (Raä 205:1 och 
205:2) som helhet.

44 Liden 431-1831-14 2014-03-28 Arkeologisk 
Utredning

Nina Loberg & John 
Molin

Utredningens målgrupper är främst 
länsstyrelsen, E.ON och Sundsvalls 
kommun.

45 Nolby 431-3706-14 2014-03-21 Arkeologisk 
Utredning

Sten-Olov Altin & John 
Molin

Utredningens målgrupper är främst 
länsstyrelsen och Sundsvalls kommun.

46 Alnö 434-1482-14 2014-03-04 Arkeologisk 
Utredning

Eva Carron & John 
Molin

Utredningens målgrupper är främst 
länsstyrelsen, berörda fastigheter och 
Sundsvalls kommun.

47 Vägnön 434-6682-14 2014-09-19 Arkeologisk 
Utredning

Nina Loberg & John 
Molin

Utredningens målgrupper är främst 
länsstyrelsen, Fortfifikationsverket och 
Härnösands kommun.

Västerbotten

48 Lycksele 431-6141-2014 2014-08-20 Förundersökning Nina Karlsson Målgrupperna för undersökningarna är 
främst Länsstyrelsen, Lycksele kommun 
och Ansia Resort AB. 

En redovisning ska göras av 
undersökarens kompetens och 
erfarenhet, med avseende på de 
personer i ansvarig ställning som är 
aktuella för undersökningen.  

En strategi ska finnas för 
rapporteringens utformning och 
genomförande (t ex formerna för 
rapportering, hur målgrupperna ska nås). 

III



49 Umeå 431-268-2014 2014-01-20 Arkeologisk 
Utredning

Nina Karlsson Förutom basrapporten ska också en 
slutrapport genomföras. …
Här ska även de kommunikativa 
insatserna redovisas och 
utvärderas. 

Målgrupperna för undersökningen är 
främst elever och personal vid Språks- 
kolan, arkeologiska forskare och 
allmänheten. Förutom dessa är även 
Länsstyrelsen, Peab och Umeå kommun 
målgrupper som ska informeras om 
undersökningens resultat. 

Den arkeologiska undersökningen syftar 
till att dokumentera fornlämningarna och 
tillvarata fornfynd inför ett beslut om 
tillstånd till ingrepp i form av anläggande 
av skolgård. 

De undersökta anläggningarna ska 
dessutom sättas in i ett större perspektiv 
genom att relateras till kunskapsläget 
kring äldre bosättning i övre Norrland. 

En strategi ska finnas för 
rapporteringens utformning och 
genomförande (t ex formerna för 
rapportering, hur målgrupperna ska nås). 

En redovisning ska göras av 
undersökarens kompetens och 
erfarenhet, med avseende på de 
personer i ansvarig ställning som är 
aktuella för undersökningen.  

50 Umeå 431-9157-2014 2014-12-11 Nina Karlsson Undersökningsområdet ligger även nära 
bebyggelse- områden och ingår i ett 
välanvänt rekreationsområde, vilket 
innebär att kommunikativa insatser och 
information bör riktas till allmänheten och 
i synnerhet till de närboende.

En strategi ska finnas för rapporteringens 
utformning och genomförande (t ex 
formerna för rapportering, hur 
målgrupperna ska nås).  

En redovisning ska göras av 
undersökarens kompetens och 
erfarenhet, med avseende på de 
personer i ansvarig ställning som är 
aktuella för undersökningen. 

Dalarna

51 Lumsheden 431-10079-2014 2014-09-25 Undersökningsplan 
för arkeologisk 
utredning

Tommy Nyberg Målgrupp för utredningen är 
länsstyrelserna i Dalarna och Gävleborg 
samt företagaren. 

kompetens skall redovisa

52 Tjärna 431-7153-2014 2014-07-07 Förundersökning Tommy Nyberg Rapporteringen skall anpassas till 
undersökningens målgrupper och till 
undersökningens omfattning. 

Undersökningens resultat ska ge 
kunskap som både kan användas av 
myndigheter, forskning och allmänhet. 

kompetens skall redovisa

53 Bondegatan - Falu 431-1717-2014 2014-03-18 Förundersökning Tommy Nyberg Målgrupp för undersökningen är 
Länsstyrelsen och företagaren. 

kompetens skall redovisa

54 Holmgatan - Falu 431-2092-2014 2014-03-24 Förundersökning Tommy Nyberg Målgrupp för undersökningen är 
Länsstyrelsen och företagaren. 

kompetens skall redovisa

55 Väg 70 Borlänge 
kommun

431-7793-2014 2014-07-07 Arkeologisk 
Utredning

Tommy Nyberg Målgrupp för undersökningen är 
Länsstyrelsen och företagaren. 

kompetens skall redovisa

56 Väg 70 Borlänge 
kommun

431-1384-2014 2014-07-07 Arkeologisk 
Utredning

Tommy Nyberg Målgrupp för undersökningen är 
Länsstyrelsen och företagaren. 

kompetens skall redovisa

57 V. Falun 431-7204-2014 2014-07-07 Arkeologisk 
Undesökning

Tommy Nyberg Undersökningens strategi för 
rapporteringens utformning och 
genomförande skall beskrivas 
utifrån förfrågningsunderlagets 
riktlinjer och utpekade målgrupper.

Ange om materialet kommer att 
finnas på Internet då 
undersökningen pågår och vilket 
material som finns tillgängligt 
efteråt. 

Undersökningens resultat ska ge 
kunskap som både kan användas av 
myndigheter, forskning och allmänhet. 

kompetens skall redovisa I undersökningsplanen ska 
frågeställningar presenteras som 
förväntas komplettera kunskapen om 
platsens historia. 

58 V. Falun - sanering 431-9638-2014 2014-09-11 Arkeologisk 
Undesökning

Tommy Nyberg Rapporteringen skall anpassas till 
undersökningens målgrupper och till 
undersökningens omfattning. 

Undersökningens resultat ska ge 
kunskap som både kan användas av 
myndigheter, forskning och allmänhet. 

kompetens skall redovisa I undersökningsplanen ska 
frågeställningar presenteras som 
förväntas komplettera kunskapen om 
platsens historia. 

59 Svartnär - vindkraft 431-3653-2014 2014-04-10 Arkeologisk 
Utredning

Tommy Nyberg Målgrupp för undersökningen är 
Länsstyrelsen och företagaren. 

kompetens skall redovisa

60 Leksand 431-11573-2013 2014-02-26 Förundersökning Sigrid Tuvall Resultaten av den arkeologiska 
förunderökningen bör också komma 
allmänheten till del. Resultaten av 
undersökningen bör därför 
sammanfattas på undersökarens 
webbsida eller annan allmänt 
tillgänglig plats.

Undersökningen kommer att utföras 
i tätbefolkat område. Det innebär att 
en del besökare till undersökningen 
kan förväntats. Undersökaren bör 
ha en viss beredskap för att i fält 
informera besökare om den 
pågående undersökningen. I 
kostnadsberäkningen bör viss tid 
reserveras för detta 
informationsarbete.

Målgrupp för undersökningen är 
Länsstyrelsen och Leksands bröd. 

kompetens skall redovisa

Undersökaren ska ha personal med 
kompetens och erfarenhet av 
utgrävningar av förhistoriska boplatser. 

61 Idre Fjäll 431-5810-2014 2014-06-11 Arkeologisk 
Utredning

Sigrid Tuvall Målgrupp för undersökningen är 
Länsstyrelsen samt företagaren. 

kompetens skall redovisa

62 Noret 431-6336-2014 2014-06-11 Arkeologisk 
Undesökning

Sigrid Tuvall Resultatet från undersökningen ska 
tolkas och kommuniceras med 
allmänheten, vetenskapliga 
institutioner och myndigheter genom 
bl a undersökningsrapport, 
massmedia och visningar.

Målgrupp för undersökningen är 
allmänheten, vetenskapliga 
institutioner och myndigheter. 
Resultaten av undersökningen bör 
därför sammanfattas på 
undersökarens webbsida eller 
annan allmänt tillgänglig plats.

Undersökningen kommer att utföras 
i tätbefolkat område. Det innebär att 
en del besökare till undersökningen 
kan förväntats. Undersökaren bör 
ha en viss beredskap för att i fält 
informera besökare om den 
pågående undersökningen. I 
kostnadsberäkningen bör därför viss 
tid reserveras för detta 
informationsarbete.

Resultaten från undersökningen ska 
kunna knytas till och användas i fortsatt 
forskning, och kunna användas i 
kommunikation med såväl 
forskarsamhället som samhället i övrigt. 

kompetens skall redovisa

Undersökaren ska ha personal med 
kompetens och erfarenhet av 
utgrävningar av förhistoriska boplatser. 

63 Noret 431-779-2014 2014-02-11 Förundersökning Sigrid Tuvall Resultaten av den arkeologiska 
förunderökningen bör också komma 
allmänheten till del. Resultaten av 
undersökningen bör därför 
sammanfattas på undersökarens 
webbsida eller annan allmänt 
tillgänglig plats.  

Undersökningen kommer att utföras 
i tätbefolkat område. Det innebär att 
en del besökare till undersökningen 
kan förväntats. Undersökaren bör 
ha en viss beredskap för att i fält 
informera besökare om den 
pågående undersökningen. I 
kostnadsberäkningen bör viss tid 
reserveras för detta 
informationsarbete.

Målgrupp för undersökningen är 
Länsstyrelsen och Leksand Strand AB. 

kompetens skall redovisa

64 Falu Gruva 431-2132-2014 2014-02-27 Förundersökning Tommy Nyberg Målgrupp för undersökningen är 
Länsstyrelsen samt företagaren. 

Beskriv också hur ni avser att använda 
resultaten i en långsiktig 
kunskapsuppbyggnad.

Ange om materialet kommer att finnas på 
Internet då undersökningen pågår och 
vilket material som finns tillgängligt 
efteråt.

IV



65 Syrafarbriken 431-10556-2013 2013-10-31 Särskild Utredning Tommy Nyberg Målgrupp för undersökningen är 
Länsstyrelsen samt företagaren. 

kompetens skall redovisa

Östergötland - MALLAR

66 MALL xxx-xxxx-xxxx xxxx-xx-xx Slutundersökning I undersökningsplanen ska en 
genomtänkt förmedlingsplan i 
förhållande till undersökningens 
storlek presenteras.

Målgrupper för undersökningen är i första 
hand forskarsamhället, exploatören, 
hembygdföreningar, lokalhistorisk 
intresserad allmänhet, lokalmedia samt 
kulturförvaltningen på kommunen. 

Ska … resultatet av den särskilda 
undersökningen rapporteras så att den är 
användbar för såväl myndigheter, 
forskning och allmänhet 

Rapporten ska även innehålla en 
redovisning av förmedlings- och 
kommunikationsinsatser. 

Uppgifter om ansvarig projektledare, 
kontaktperson samt underkonsulters 
kompetens som ska anlitas, uppgifter om 
specialister som undersökaren vill 
använda sig av

67 MALL xxx-xxxx-xxxx xxxx-xx-xx Förundersökning Förutom Länsstyrelsen och exploatören 
kan resultatet även ha intresse för såväl 
den arkeologiska forskningen, som för 
hembygdsföreningar och allmänhet.

68 MALL xxx-xxxx-xxxx xxxx-xx-xx Utredning Förutom Länsstyrelsen och exploatören 
kan resultatet även ha intresse för såväl 
den arkeologiska forskningen, som för 
hembygdsföreningar och allmänhet.
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