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GRASCA – Linnéuniversitetets nya forskarskola i 
uppdragsarkeologi  

Anders Högberg och Cornelius Holtorf, arkeologer vid Fakulteten för Konst och 
Humaniora vid Linnéuniversitetet 

 

GRASCA är Linnéuniversitetets nya forskarskola i uppdragsarkeologi. Forskarskolan har som 
syfte att bedriva samhällsrelevant arkeologisk forskning och utveckla nya användningsområden för 
arkeologin.  

Svensk uppdragsarkeologi har genomgått stora förändringar. Sedan några år tillbaka 
är branschen fullt konkurrensutsatt. Det innebär att arkeologiska utgrävningskontrakt 
utvärderas genom anbudsförfarande. Detta hanteras av länsstyrelserna som värderar 
anbuden i relation till kunskapsbehov och kommersiella villkor. Samhället har också 
genom nya kulturpolitiska mål och nationella mål för arbetet med kulturmiljön, 
konkretiserade genom Riksantikvarieämbetets Föreskrifter och allmänna råd för uppdrags-
arkeologi, definierat nya mål för de uppdragsarkeologiska verksamheterna. Dessa 
omfattar krav på att branschen ska skapa samhällsrelevant kunskap. Därför 
utvärderas anbuden numera även i relation till hur den planerade verksamheten 
påverkar samhället.  

Detta innebär att uppdragsarkeologi i Sverige idag verkar på en kommersiell marknad 
där branschen ska konkurrera med hjälp av humanistisk kunskap. Branschen ska 
leverera högklassigt forskningsarbete som är relevant för samhällsutvecklingen till så 
låg kostnad som möjligt. Detta ställer höga krav på verksamma arkeologer.  

I detta nya system för uppdragsarkeologin finns det kunskapsluckor. Dessa handlar 
främst om relationen mellan uppdragsarkeologin och samhället. Det saknas 
kompetens i hur man i konkurrenssituationer utvärderar de värden arkeologin 
generellt ger i samhället, på vilket sätt verksamheten är till nytta för specifika grupper 
och intressenter, samt hur uppdragsarkeologins konkreta fördelar och faktiska 
genomslagskraft ska bedömas. Det finns också ett behov av att lära sig mer om de 
möjligheter som finns för den uppdragsarkeologiska marknaden att växa, genom att 
utveckla nya tjänster till nytta för samhället och därigenom skapa nya 
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användningsområden och marknader. GRASCA kommer att bidra med ny kunskap 
inom dessa områden. 

Under fem år ska åtta doktorander forska om hur svensk uppdragsarkeologi kan 
stärka sin konkurrenskraft, finna nya marknader och utveckla sitt arbete med 
samhällsaktuella frågor. Doktoranderna kommer att forska och lära sig om flera 
kunskapsområden. De kommer bland annat att arbeta med: 

 
x det uppdragsarkeologiska systemet, dess samtida samhällsrelevans och dess potential för 

tillväxt och utveckling ur ett internationellt perspektiv,  
x utveckling av metodisk och teoretisk kunskap som krävs för att utföra uppdragsarkeologi 

i Sverige på ett professionellt sätt; som arkeologisk forskning med högsta akademiska 
kvalitet och till nytta för samhället i stort,  

x frågor om hur man kan utveckla sin förmåga att anpassa och använda bra metoder för 
socialt engagemang, som är kostnadseffektiva och till nytta för samhället.  

De åtta doktoranderna är: Clara Alfsdotter och Delia Ní Chíobháin Enqvist från 
Bohusläns museum, Charina Knutson från Jamtli Östersund, Fredrik Gunnarsson, 
Jonathan Lindström, Ulrika Söderström och Ivonne Dutra från Kalmar läns 
museum/Museiarkeologi Sydost samt Vivian Smits från Studio Västsvensk 
Konservering. Deras doktorandprojekt kretsar kring innovations- och utvecklings-
områden i relation till frågor om digital tillgänglighet, mångfald, urban hållbarhet, 
kommunikation, migration, kreolisering, kulturarv, ursprungsfolk och kultur och 
skola. De är alla anställda vid de medverkande företagen. På så sätt underlättas den 
direkta kunskapsöverföringen mellan universitetet och företagen. GRASCA startar i 
november 2015 och pågår fram till år 2021. När doktoranderna har disputerat återgår 
de till sina företag. Med sig har de då exklusiv och eftertraktad kompetens som 
skapar konkurrenskraft. 

Forskarskolan finansieras av KK-stiftelsen, Linnéuniversitetet och de medverkande 
företagen; Kalmar läns museum/Museiarkeologi Sydost, Bohusläns museum, Jamtli i 
Östersund och Studio Västsvensk Konservering. 

Vill du veta mer så kontakta Cornelius Holtorf, föreståndare för GRASCA 
cornelius.holtorf@lnu.se eller titta in på lnu.se/grasca 

 
 
 
 
 
 
 



 1 

 

GJALLARHORNET 
 

Utges av Svenska Arkeologiska 
Samfundet 

 
Årgång 35. Nr. 4. 2015 

 
 

 
 
 
 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! 

 

I årets sista nummer av Gjallarhornet kan ni avnjuta inte mindre än tre bok-
recensioner, däribland en biografi över Hjalmar Stolpe. Ni informeras även om 
Linnéuniversitetets nya forskarskola i uppdragsarkeologi (GRASCA), om samfundets 
kommande resa till Sicilien och hur du gör för att söka stipendium från Svenska 
fornminnesföreningen. 

Med detta nummer ber jag även att få tacka för mig som redaktör för Gjallarhornet. 
Från och med nästa nummer tar Anna Tornberg och Anton Bonnier över stafett-
pinnen. Avslutningsvis vill jag passa på att önska alla en riktigt god jul och ett gott 
nytt år! 

 

 

Ola Wolfhechel Jensen 

 

 

 

 

 

 

 

 


