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Abstract: The thesis of this work has been to investigate the          

information behaviour of archaeologists. Interviews were made, 
between March-September 2002, with ten archaeologists, 
employed in one Swedish organisation, conducting rescue 
archaeology. The archaeologists were all experienced in working 
positions as project leaders. Our thesis could be expressed in 
following questions:          
- Which sources of information did the archaeologists use in their 
work?  
- Which external and internal factors had influence on the 
information behaviour?  
The results of this study have been analysed within a theoretical 
framework of T.D Wilson, Lars Seldén, Lars Höglund and Olle 
Persson, among others. The results of two user studies of 
physicians and psychologists have also been of great value. Our 
results show that the archaeologists were using a great number of 
sources in their everyday work.  Characteristical for the examined 
group was the continuous use of non-word oriented information 
sources such as pre-historical artefacts and finds. Laborative 
analysis, drawings, pictures and maps were also used along with 
the use of oral and written sources. Socially oriented information 
seeking was of great importance and was supported by the season 
and specialist character of the work. We found that the academical 
background had impact on their information behaviour as 
archaeologists. All together our interview material implied a 
difference in organisational as well as informational culture 
between the university archaeology and rescue archaeology. Eight 
of ten archaeologists were involved in academic research. The 
academic legacy had great impact on their everyday work as 
archaeologists and their information behaviour. 
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1 Inledning 
 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Sedan drygt ett decennium har den nya informationstekniken övergått från att vara en 
exklusiv teknik, behärskad av endast ett fåtal, till att vara ett dagligt och välbekant inslag i 
många människors vardags- och yrkesliv. Om vi lever i ett informationssamhälle eller inte, 
tvistas det om. Att mängden information och antalet möjliga kanaler för att nå denna ökat, är 
däremot en mindre omstridd fråga.  
 
Under en delkurs som behandlade människors förhållande till facklitteratur stötte vi för första 
gången på begreppet informationsbeteende. Det är ett intressant begrepp då det i själva 
innebörden ligger, att det finns ett särskilt beteende hos oss människor som kommer till 
uttryck när vi söker och handskas med information. Idag, när stora informationsmängder 
överförs och kommuniceras genom både nya och gamla kanaler, använder alla inte samma 
vägar för att nå information. Olika yrkesgrupper beter sig inte heller på samma sätt då de 
söker information nödvändig för yrkesutövandet. På det viset beter vi oss inte alla lika. 
 
Vanligtvis då människor talar om information och informationskällor är det text och ord som 
åsyftas. Detta gäller i högsta grad, även oss som är studenter i Biblioteks- och 
Informationsvetenskap. Det är helt rimligt att ett ämne som biblioteksvetenskap har fokus på 
bibliotek, böcker och databaser. Under studietiden har vi följaktligen kommit att konfrontera 
den sorts informationssökning som kretsar kring texten och med det skrivna ordet som en på 
förhand given ingång. Mindre har fokuserats på andra informationskällor.  
 
Men, utifrån ett informationsvetenskapligt perspektiv blir även andra informationskällor 
intressanta. Det finns yrkesgrupper som utöver skriftlig information och verbala kontakter 
kollegor emellan, även hämtar betydande informationsmängder från källor som saknar såväl 
text som ord. Det är svårt att tänka sig att en bilmekaniker eller kock skulle kunna utföra sitt 
arbete utan att även söka information från de fysiska material de ständigt hanterar. Att studera 
dessa yrkesgruppers informationsbeteende utan att inkludera de ordlösa källorna vore därmed 
inte att ge en rättvis beskrivning. 
 
Då vi båda har en humanistisk utbildningsbakgrund fann vi det särskilt intressant att studera 
hur människor inom den humanistiska forskar- och yrkesvärlden kommunicerar och 
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återvinner information. Vi är dessutom båda intresserade av förhistoria och historia och därför 
föll valet på yrkesgruppen fältarbetande arkeologer1. Den här uppsatsen behandlar således 
exploateringsarkeologers informationsbeteenden. 
 
 
 
1.2 Problemområden 
 
De informationskällor  som en utomstående kanske först kommer att tänka på i samband med 
en arkeologisk utgrävning, är de spår som den förhistoriska människan lämnat efter sig – de 
fynd och lämningar som arkeologen söker efter, studerar och analyserar. Ett arkeologiskt 
fältarbete sträcker sig dock långt utanför det praktiska arbete som syftar till att återvinna 
mänskliga spår ur jordlagren. Arkeologer hämtar information ur allt ifrån 
fornlämningsregister, bildarkiv och fynddepåer på museer, till skriftliga rapporter och verbal 
kommunikation arbetskollegor och forskare emellan. Rent övergripande kan därför sägas, att 
arkeologer således är en yrkesgrupp som använder flera olika typer av informationskällor 
inom yrket.  
 
Långt innan arbetet börjar i fält, söks information om det område och den fornlämningstyp 
som ska undersökas. Ett fältarbete avslutas inte heller i samband med att den aktuella 
fornlämningen grävts ut, dokumenterats och fynden är tillvaratagna. Ofta genererar 
fältundersökningar månader, ibland även år, av skrivande för arkeologen. En undersökning av 
en förhistorisk plats resulterar alltid i en skriftlig rapport där dokumentation av fornlämningen 
redovisas. I dessa rapporter analyseras samt inplaceras ofta det förhistoriska materialet i  en 
vetenskaplig kontext.  
 
Exploateringsarkeologer som leder utgrävningsprojekt, ansvarar för en omfattande 
arbetsprocess som sträcker sig över flera vitt skilda arbetsmoment. Kring denna arbetsprocess 
pågår en kontinuerlig informationsanskaffning. Med utgångspunkt i den 
exploateringsarkeologiska arbetsprocessen ansåg vi därför det intressant att närmar studera 
vilka informationskällor som arkeologerna använde i samband med sitt yrkesutövande.  
 
Vid undersökningar av yrkesgruppers informationsbeteende är kartläggningar av vilka källor 
som används inom arbetsområdet vanliga. Även vi utgick från att arkeologernas 
informationsbeteende till viss del kunde få sin beskrivning genom att vi studerade vilka  
informationskällor de använde i förhållande till de arbetsuppgifter som ingick i arbetet. Men 
med ett vidare synsätt på individens informationsbeteende, ansåg vi det lika intressant att 
undersöka vilka andra faktorer som påverkade arkeologerna då de sökte information. Vilken 
påverkan hade arkeologernas arbetsmiljö och arbetsförhållanden på informationsbeteendet? 
Vilken inverkan hade den akademisk-humanistiska utbildningsbakgrunden? Många 
arkeologer är, sida vid sida med yrket, sysselsatta med forskning i någon utsträckning. Ett 
naturligt problem i sammanhanget var därför om denna dubbla erfarenhetsgrund påverkade 
arkeologernas informationsbeteende.  
 
 
 

                                                 
1 Fältarbetande arkeologer och exploateringsarkeologer är synonyma termer i denna uppsats. Termerna betecknar 
den yrkesgrupp som genomför fältundersökningar på uppdragsbasis i Sverige. Se kap 2.3  
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1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats har varit att med hjälp av tio kvalitativa intervjuer undersöka en 
grupp erfarna exploateringsarkeologers informationsbeteenden. Vårt syfte kan uttryckas i 
följande frågeställningar: 
 
Vilka informationskällor används inom ramen för den exploateringsarkeologiska 
arbetsprocessen? 
 
Vilka yttre  och inre faktorer påverkar  exploateringsarkeologernas informationsbeteende? 
 
 
 
 
1.4 Disposition 
 
I första delen av uppsatsen redogörs för bakgrunden till vårt val av ämne och de 
problemområden vi intresserat oss för. Delen avslutas med syfte och de frågeställningar vi 
ämnat besvara.  
 
I kapitel 2 ges en kort introduktion till ämnet arkeologi, arkeologers arbetsområden och 
arbetsmarknad. I ett mindre avsnitt redogörs för den undersökta yrkesgruppens arbetsvillkor 
och arbetsgång. Kapitlets avslutning behandlar några traditionella informationskällor och 
informationssökningsmetoder som används inom exploateringsarkeologin. Kapitlet syftar i 
sin helhet till att påvisa arkeologins tvärvetenskapliga förankring. 
 
I ett tredje kapitel tar vi upp tidigare undersökningar som varit av vikt för vår studie. Kapitlets 
början är en redogörelse för hur studier om informationsbeteende etableras som forskningsfält 
inom biblioteks- och informationsvetenskap. Därefter, under rubrikerna humanister samt 
arkeologer, går vi igenom tre användarstudier som utgjort ett viktigt bakgrundsmaterial till 
vår egen studie.  
 
Kapitel 4  behandlar uppsatsen analytiska utgångspunkter och vår teoretiska referensram. De 
första delarna av kapitlet utgörs av en genomgång av de analytiska begrepp vi använt i 
studien. Kapitlet avslutas med T. D. Wilsons modell över informationsbeteendet samt Lars 
Seldéns forskning om företagsekonomiska forskare och deras informationssökningskarriärer. 
 
I det femte kapitlet motiverar vi vårt val av metod. Här redogörs för undersökningens urval, 
avgränsning, anonymisering samt den förförståelse vi själva haft med oss in i undersökningen. 
Här beskrivs även hur intervjuerna genomförts, vårt litteraturval samt hur vi gått tillväga vid 
informationssökning.  
 
Resultaten av våra intervjuer med arkeologerna redovisas i Arkeologernas källanvändning 
och informationsbeteende (Kap 6). Inom delkapitlen ordlösa samt ordrika skriftliga källor och 
ordrika verbala källor redogör vi för källanvändningen. Kapitlet ordlösa källor behandlar 
arkeologernas primärmaterial samt de avbildningar och naturvetenskapliga analysmetoder de 
nyttjar i arbetet. I kapitlet ordrika källor går vi först igenom skriftliga källor för att därefter i 
verbala källor, beskriva de muntliga kontakter de använder inom yrket. Därefter följer den 
verbala källans för- och nackdelar samt vikten av social kompetens inom yrket. Under 
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delrubriken exploateringsarkeologi och universitetsarkeologi beskriver vi den motsättning 
flera av arkeologerna upplevde fanns inom det arkeologiska yrkesområdet. Sista delen av 
resultatredovisningen behandlar informationssökning och stress.  
 
 I Kapitel 7 fortsätter analysen av de resultat som framkommit,  nu med hjälp av våra 
teoretiska utgångspunkter och begrepp. Fortlöpande i kapitlet försöker vi besvara de 
frågeställningar som angivits i uppsatsens inledningsskede. 
 
Utanför den egentliga undersökningen, har vi valt att ytterligare kommentera arkeologernas 
informationsbeteende i ett slutord. 
 
Avslutningsvis sammanfattas undersökningen i kapitel 9. 
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2 Arkeologi – forskning och yrke 
 
 
 
2.1 Ämnet arkeologi 
 
Arkeologi är läran om förhistorien. Som vetenskap kan arkeologi definieras som ett studium 
av forntida föremål och fornlämningar, som studeras i en tids- och rumsmässig kontext. Men 
att avgränsa det arkeologiska ämnesområdet endast till källmaterialet, tiden och rummet är 
dock alltför ensidigt, skriver arkeologen Göran Burenhult  i  Arkeologi i Norden (1999): 
 

...dessa idag statiska och stumma lämningar under markytan utgör ingenting annat än de 
bevarade resterna av forntida samhällsprocesser, aktiviteter i levande, dynamiska 
samhällen, inom vilka våra förfäder en gång skapade det som skulle komma att bli det 
arkeologiska fyndmaterialet. Arkeologi skulle alltså bättre kunna definieras som studiet av 
hur människorna en gång levde och förhöll sig till varandra och till sin omgivning. 
(Burenhult 1999 s. 19)  

 
I Sverige tillhör arkeologiämnet de humanistiska vetenskaperna. Inom ett avgränsat 
tidsavsnitt studerar arkeologer näst intill, alla aspekter av den förhistoriska människans 
beteende, samhälle och kultur. Detta innebär att arkeologi är en bred och omfattande 
humanistisk vetenskap, med förgreningar in i ett flertal naturvetenskapliga ämnesområden 
som geologi, ekologi, biologi, kvartärgeologi, osteologi, zoologi, etologi, botanik. De 
tidsmässiga ramarna för den arkeologiska vetenskapen sträcker sig från de allra första spåren 
av mänsklig aktivitet för ca 2-3 miljoner år sedan, tills det att vikingatiden når sitt slut i 
Norden ca: 1050 e Kr. Därefter tar andra, främst humanistiska och samhällsvetenskapliga 
discipliner, över studiet av människans utveckling som social och kulturell varelse i tid och 
rum. Exempel på närliggande ämnen är, medeltidsarkeologi, historia, etnologi, social- och 
kulturantropologi, sociologi, psykologi. Som en konsekvens av arkeologins bredd är graden 
av specialisering hög inom ämnet (Burenhult 1999 s. 19f.). 
 
 
 
2.2 Arkeologers arbetsområden och arbetsmarknad 
 
Arkeologi kan studeras på ett flertal universitet- och högskoleorter i Sverige. Ämnet är en 
humanistisk forskningsdisciplin som erbjuder en fortsatt yrkesväg inom universitetsvärlden 
efter grundexamen.  
 
Utöver akademisk forskning kan yrkesverksamma arkeologer arbeta inom flera olika 
områden. Många arkeologer arbetar på läns- och stadsmuseer, där regionens fornlämningar 
och kulturarv bevakas och dokumenteras samt presenteras för allmänheten. En stor grupp av 
arkeologer är anställda inom Riksantikvarieämbetet, en förvaltningsmyndighet för frågor om 
kulturmiljö och kulturarv i Sverige. Arkeologer arbetar också på Länsstyrelsen som är en 
beslutsfattande myndighet, involverad i flera delmoment i den exploateringsarkeologiska 
arbetsprocessen.  
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Då det utbildas långt fler arkeologer i Sverige än vad det finns arbete till, är konkurrensen om 
fasta tjänster hård. Arbetsmarknaden för arkeologer är även konjunkturkänslig, då den är 
beroende av hur mycket som byggs runt om i landet. Följaktligen präglas arbetsmarknaden för 
arkeologer i hög grad av projekt- och säsongsanställningar. 
 
 
 
2.3 Exploateringsarkeologi 
 
 
2.3.1 Exploateringsarkeologins villkor 
Den yrkesgrupp vars informationsbeteende den här uppsatsen behandlar, arbetar inom 
uppdragsarkeologin, även kallat exploateringsarkeologi. Till skillnad från de 
forskningsgrävningar som utförs via universitetens arkeologiska institutioner så genomförs 
exploateringsgrävningar endast om ett område på något sätt ska bebyggas eller på annat sätt 
exploateras. En litet antal fältundersökningar genomförs även årligen. Dessa finansieras av 
donationer och stipendier. I Sverige finns flera institutioner som utför 
exploateringsarkeologiska uppdrag: Riksantikvarieämbetet, museer samt ett fåtal privata 
företag. Dessa institutioner arbetar på uppdragsbasis då de utreder, gräver ut och 
dokumenterar de fornlämningar som måste bort innan marken kan nyttjas på nytt.  
 
Exploateringsarkeologins styrdokument är Kulturminneslagen2. Lagen föreskriver att all mark 
som på något sätt ska exploateras först måste undersökas av arkeologer. Om fornlämningar 
finns på platsen är det med utgångspunkt i Kulturminneslagen nödvändigt att dessa först 
undersöks och dokumenteras innan byggnationen kan ta sin början. Beslut om en arkeologisk 
undersökning tas av Länsstyrelsen. Det är också Länsstyrelsen som har kontakten med 
exploatören inför byggprojekten. En exploateringsarkeologisk undersökning bekostas i 
allmänhet av exploatören, d v s den som ska bebygga området. Stora exploatörer och 
uppdragsgivare för exploateringsarkeologin är Vägverket och Banverket samt byggföretag. 
 
 
 
2.3.2 Exploateringsarkeologins arbetsgång 
Den expolateringsarkeologiska arbetsprocessen kan delas upp i tre delar: 
 
Utredning – syftar till att klargöra om det finns förhistoriska lämningar på platsen. Genom en 
mindre fältundersökning söker arkeologer efter förhistoriska spår i det berörda området. 
 
Förundersökning – syftet är att få en uppfattning om en identifierad fornlämnings 
omfattning och karaktär. En förundersökning genomförs då exploatören vill ha ytterligare 
information om vad en eventuell slutundersökning, alltså ett borttagande av fornlämningen, 
kommer att kosta. 
 
Slutundersökning – innebär att arkeologerna gräver ut samt tar bort fornlämningen. Under 
arbetet dokumenteras fornlämningen. Efter avslutad utgrävning skrivs en rapport där 
fornlämningen beskrivs och i många fall, analyseras i ett vetenskapligt sammanhang. 
 

                                                 
2 KML. Lag (1988:950) om kulturminnen m..m 
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2.4 Inom- och tvärvetenskapliga informationskällor 
 
Dagens fältarkeologi består av en rad  specialgrenar som sammantaget syftar till att ge en så 
komplett bild som möjligt av den förhistoriska människan, det samhälle och den miljö hon 
levde i. Utöver den kunskap som den arkeologiska disciplinen och fältarkeologerna  besitter, 
så rekonstrueras förhistorien genom ett intensivt tvärvetenskapligt arbete, menar Burenhult. 
Han liknar detta pusselläggande med det arbetsförlopp som utförs vid en 
brottsplatsundersökning, där varje iakttagelse är av stor betydelse och där tolkningens 
hållbarhet står i relation till registrerade fakta (Burenhult 1999 s. 22ff.).  
 
Arkeologin består av flera analysområden som samtliga lägger tyngdpunkten på olika frågor 
och aspekter av människans förhistoria. Utifrån frågeställning hämtar fältarkeologer därför 
information från vitt skilda områden och källor. Arkeologer söker information om hur 
landskapet, klimatet och miljön sett ut och utvecklats under förhistorien. För att kunna förstå 
den förhistoriska människans livsvillkor och försörjningsmönster gör arkeologer landskaps- 
och miljöhistoriska analyser. Med hjälp av olika naturvetenskapliga metoder samt 
paleobotanisk och kvartärgeologisk forskning återskapas bilderna av de förhistoriska 
ekosystemen. På samma sätt söks svar om såväl näringsfång som förhistorisk ekonomi genom 
naturvetenskapliga analyser av exempelvis pollen, fröer, människo- och djurben (Burenhult 
1999 s. 44, 86f.). 
 
Det arkeologiska fyndmaterialet kan inte ensamt ge information om hur förhistoriens 
människor förhöll sig till varandra, varken vad gäller giftemålssystem, könsroller, ledarskap 
eller social organisation. Vid analyser av förhistoriska könsroller, ledarskap och samhällets 
sociala organisation använder arkeologer ofta etnografiska och antropologiska jämfö relser och 
teorier (Burenhult 1999 s. 89ff.). 
 
Artefakter och fornlämningar är arkeologernas främsta källmaterial. Det arkeologiska 
fyndmaterialet spelar på så sätt en central roll som informationskällor för fältarkeologer. En 
viktig fråga för arkeologer att få svar på, är hur gammal en fornlämning eller ett föremål är. 
Inom arkeologin finns flera dateringsmetoder hämtade från såväl den egna vetenskapen som 
från naturvetenskapen. En av de äldsta och absolut mest förekommande metoderna för att 
tidsbestämma något är den typologiska serien. Föremålsserien kan ge information om både 
ålder och släktskap till andra fyndkategorier. Stratigrafin, studiet av jordens lagerföljder, ger 
också arkeologer information om ett föremål eller en bosättnings ålder. En av de mest kända 
dateringsmetoderna är C14-metoden, där man i laboratoriemiljö mäter den avtagande 
radioaktiviteten i organiskt material (Burenhult 1999 s. 48ff, 80ff.). 
 
En grundförutsättning för att förhistoriska fynd och fornlämningar ska kunna användas som 
informationskällor är naturligtvis att dessa först lokaliserats. Alla fornlämningar är dock inte 
synliga eller kända ovan jord. För fältarbetande arkeologer blir därför en viktig del av 
informationssökningsprocessen att använda sig av olika lokaliseringsmetoder. Den mest 
traditionella metoden är fältinventering, då ett avgränsat område genomsöks till fots av 
arkeologer i syfte att upptäcka, registrera och kartera fornlämningar. Denna typ av inventering 
ligger till grund för Fornlämningsregistret som är ett mycket viktigt arbetsredskap och en 
betydelsefull informationskälla för arkeologer. Den vanligaste och mest använda metoden för 
att upptäcka fynd ej synliga för ögat ovan jord, är att dra schakt i jorden med grävmaskin. 
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Andra lokaliseringsmetoder som används är flygfotografering, georadar, fosfatkartering samt 
metalldetektorer (Burenhult 1999 s. 45ff.). 
 
En stor del av det arkeologiska fyndmaterialet är sedan tidigare lokaliserat och tillvarataget. 
En viktig informationskälla för arkeologer är därför fyndarkiv och fyndsamlingar på bl a 
museer och hembygdsgårdar. En av de största fynddatabaserna i Sverige, tillgänglig även i 
elektronisk form, är Statens historiska museers databas. I Antikvarisk-topografiska arkivet 
(ATA) finns bl a den topografiska serien som består av handlingar ordnade efter landskap och 
socken som innehåller uppgifter om fornlämningar och fynd från ett område. Arkivet 
innehåller även stora samlingar av ritningar och fotografier från arkeologiska inventeringar 
och utgrävningar. 
  
Fältarbetande arkeologer hämtar självfallet också information från den mängd av 
facklitteratur som produceras inom den egna vetenskapen som doktorsavhandlingar, 
forskningsrapporter, samlings- och översiktsverk mm. Det finns även flera tidskrifter, både 
internationella och nationella, som vänder sig till såväl yrkesverksamma arkeologer som en 
förhistoriskt intresserad allmänhet. Då varje utgrävning resulterar i ett förstörande av både 
den aktuella fornlämningen samt källmaterialets ursprungliga sammanhang, blir andra 
arkeologers rapporter en mycket viktig informationskälla för samtidens arkeologer. 
Rapporterna består av dokumentation, beskrivning samt analys av de förhistoriska 
lämningarna. De är också en viktig del av statens och kommunernas ambition att 
tillgängliggöra och bevara information om vår förhistoria för såväl dagens som morgondagens 
allmänhet och forskare. Museer och Riksantikvarieämbete publicerar regelbundet rapporter av 
de exploateringssarkeologiska undersökningar som genomförs i Sverige. 
 
Utöver universitetsbibliotekens arkeologiska avdelningar är institutions- och 
museibibliotekens samlingar användbara för arkeologer. Vitterhetsakademins bibliotek i 
Stockholm drivs i Riksantikvarieämbetets regi. En stor del av bibliotekets bestånd består av 
arkeologiska monografier och rapporter, elektroniskt sökbara genom referensdatabasen 
VITALIS.  
 
En av de mest kända bibliografierna i ämnet arkeologi är Nordic archaeological abstracts 
som publiceras sedan 1974. En annan är Swedish archaeological bibliography. 
 
Universitet, museer, exploateringsarkeologiska institutioner, och arkeologiska föreningar m fl 
ordnar konferenser som vänder sig till arkeologer. Det finns även intresse- och 
specialistnätverk, både spontant uppkomna och utifrån dirigerade, användbara som 
informationskällor för arkeologer.  
 
Internet tillgängliggör också mängder av webbsidor, e-postlistor och diskussionsforum som 
vänder sig till arkeologer. Nordark är en webbplats som främst riktar sig till forskare, 
studenter och lärare inom nordisk arkeologi. E-arch är en annan välkänd webbplats som 
vänder sig till yrkesgruppen arkeologer. 
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3 Tidigare undersökningar 
 
 
 
3.1 Studier om informationsbeteende 
 
I fokus i denna uppsats är fältarbetande arkeologer och deras informationsbeteende. Att 
studera informationsbeteende är idag ett etablerat forskningsfält inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. T. D. Wilson , verksam vid universitetet i Sheffield, har under många 
år forskat i ämnet. I artikeln Human information behaviour beskriver han forskningsområdets 
ursprung och framväxt inom  biblioteks- och informationsvetenskapen.  
 
Upprinnelsen till dagens studier om informationsbeteenden går att finna bland de tidiga 
enkätundersökningar som gjordes under första halvan av 1900-talet om människors 
biblioteks- och läsvanor, menar T. D. Wilson. Dessa undersökningar var emellertid 
biblioteksorienterade –  biblioteket var utgångspunkten och de handlade snarare om vilka 
sociala grupper som kom till biblioteket, än de bakomliggande behov som initierade besöken.  
 
Det var först efter andra världskrigets slut som det moderna studiet av människors 
informationssökningsbeteende kom att formas. Genom konferensen, the Royal Society 
Scientific Conference 1948, vidgades perspektivet från att tidigare endast ha fokuserat 
bibliotekens informationssystem till att nu även innefatta hur människor använde information 
i relation till arbete, vetenskap och teknologi. Studierna som gjordes fortsatte dock att vara 
system- och dokumentorienterade då de tog fasta på källornas tillgänglighet och användbarhet 
snarare än användarna och deras inneboende informationsbehov (Wilson, T. D. 2000 s. 50ff.).  
 
En undersökning som varit av stor vikt för forskningen om informationsbeteende 
genomfördes i Baltimore, USA 1973. Studien behandlade den urbana allmänhetens 
informationsbehov och informationskällor. Med utgångspunkt i stadsmänniskans strävan efter 
tillfredsställelse av informationsbehoven fann forskarna psykologiska, intellektuella, 
institutionella och sociala barriärer för individers informationssökningar (Wilson, T. D. 2000 
s. 51). 
 
Först på 1980-talet sker ett paradigmskifte från system till användare. Den nya 
forskningsinriktningen innebar även ett skifte vad gällde metod. Den kvantitativa metoden 
övergavs för användarorienterade, kvalitativa intervjustudier med individen i centrum som ett 
aktivt subjekt (Wilson, T. D. 2000  s. 51 f.). Den vändande forskningstrenden sammanföll 
med utvecklingen inom bl a sociologin, framhöll Mariam Ginman, Professor i 
informationsvetenskap vid Åbo Akademi, i en artikel om trender inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Inom den sociologiska vetenskapen hade forskarna börjat betrakta 
individen utifrån en holistisk ansats. Med individen i centrum söktes förståelse till dennes 
beteenden i hela det samhälle inom vilket hon/han verkar (Ginman 1994 s. 299). 
 
En modell (fig.1 s. 10) som uppkom i detta trendbrott och som även var signifikativ för tidens 
holistiska ansats var T. D. Wilsons Factors influencing needs and information seeking 
behaviour från 1981. Syftet med modellen var att synliggöra både yttre och inre faktorer som 
påverkade individens informationssökningsbeteende. Denna modell kom att ligga till grund 
för den modell över informationsbeteendet som Wilson senare kom att vidareutveckla 1995 
(se figur 5. kap. 4.7.).  
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Figur 1. Factors influencing needs and informations seeking behaviour.  (Wilson, T. D. 1981 s. 8) 
 
T. D. Wilson ansåg att informationsanvändaren inte kunde betraktas fristående från den miljö 
och det sociala sammanhang hon hör hemma i. Därav är individen med sitt inneboende 
informationsbehov centralt placerad i modellen ovan. En individs informationsbehov, menade 
han vidare,  bottnar i  de grundläggande basbehoven, såsom fysiska, affektiva och kognitiva 
behov (se kap 4.4 s. 20). Hela skalan av en människas behov kunde på så sätt ligga bakom ett 
eventuellt informationssökningsbeteende (Wilson, T. D. 1981 s. 8ff.).  
 
Utöver individens inneboende behov, existerar också yttre faktorer som samtliga påverkar 
både informationsbehov och informationssökningsbeteende. En viktig del av den sociala 
vardagen är arbetslivet och yrkesrollen. Yrkeslivet, dess organisation och struktur kan ge 
upphov till både kognitiva och affektiva behov som sedan kommer att styra 
informationssökningsbeteendet, menar T. D. Wilson. Detsamma gäller arbetsmiljön, 
arbetsplatsens yttre fysiska betingelser och det politisk-ekonomiska systemet som individen 
befinner sig i. påverkar även det informationssökningsbeteendet. Vissa arbetsmiljöer är att 
betrakta som informationsrika, medan andra kan vara fattiga på information. På en del 
arbetsplatser kan information vara tillåten och tillgänglig för vissa medarbetare, men 
otillgänglig för andra. Då människan är en sociokulturell varelse kommer denna nivå att också 
ha effekter på informationssökningsbeteendet (Wilson, T. D. 1981 s. 8ff.). 
 
T. D. Wilson identifierade ett antal barriärer som utgjorde hinder för individens 
informationssökningar. Dessa barriärer återfanns och uppkom i samma sammanhang som de 
yttre och inre faktorer som påverkade informationsökningsbeteendet. Personliga barriärer 
kunde finnas inom individen själv eller vara av interpersonellt slag d v s utgöra hinder som 
ibland uppstår i mellanmänsklig kontakt. Barriärer kunde även återfinnas i den komplexa 
miljö som individen befann sig i : arbetsmiljön, den socio-kulturella miljön, den politisk-
ekonomiska miljön eller i den fysiska omgivningen (Wilson, T. D. 1981 s. 8). 
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3.2 Humanister  
 
Harriet Lönnqvists Humanister söker information (1988) är en användarstudie om nordiska 
humanistiska forskare. Syftet med intervjustudien var att undersöka vilka informationstjänster 
de humanistiska forskarna använde sig av samt vilka informationstjänster de upplevde att de 
hade behov av.  
 
Resultaten visade att humanistiska forskare inte utgjorde en enhetlig grupp varken vad gällde 
upplevda informationsbehov eller informationssökningsbeteende. Skillnader konstaterades 
såväl mellan olika universitetsdiscipliner som mellan forskare inom samma fakultet. 
Lönnqvist fann att skillnaderna i forskarnas informationssökningsbeteende var beroende av 
om forskaren var  etablerad eller oetablerad inom forskningen (Lönnqvist 1988 s. 30).  
 
Lönnqvist fann vidare, att forskarna sökte information på två olika sätt. Skillnader i 
tillvägagångssätt var beroende på om forskaren var novis eller om denne redan var insatt i 
ämnet. En nybörjare utgick vanligen från standardverk eller lexika i ämnet och för 
kvalitetsvärderingen förlitade de sig till översiktsartiklar. För den redan insatte forskaren 
däremot, hade informationssökningen pågått under en längre tid, ofta i flera år. Under denna 
långvariga informationssökningsprocess hade forskaren samlat på sig en mängd information 
och litteraturreferenser, kunskap som kunde återanvändas närhelst den behövdes.  
 
I studien lanserade Lönnqvist begreppet kunskapsväska. Kunskapsväskan var enligt Lönnqvist 
en metafor för en forskares samlade vetande. Innehållet i väskan var inte konstant, utan 
byggdes hela tiden på med empirisk kunskap och referenser till ny, i en ständigt pågående 
process. Därför kom själva förutsättningarna för forskarnas informationssökningsprocesser att 
skilja sig åt  –  den oerfarna tvingades börja från noll medan den erfarna kunde utgå från sin 
tidigare hopsamlade kunskaps- och informationsväska. 
 
Lönnqvist visade också att kedjesökning var en viktig informationssökningsmetod för 
humanistiska forskare. Metoden innebär att individen via referenser i böcker och tidskrifter 
hittar nya referenser, som i sin tur kan ge upphov till ytterligare sökningar. Denna 
informationssökningsmetod ledde till en kontinuerligt utökad kunskapsväska. De erfarna 
forskarna sökte vanligen information med hjälp av kedjesökningar och den egna 
kunskapsväskan.   De oerfarna däremot, fick oftare fick ta till ämnessökningar då de ännu inte 
hade någon kunskapsväska att tillgå (Lönnqvist 1993 s. 36f.). 
 
En annan skillnad mellan erfarna och oerfarna forskare var att de erfarna hade skaffat sig ett 
informellt kontaktnät som kunde utnyttjas som informationskälla. De blev därför mindre 
beroende av forskningsbiblioteken för sin informationsförsörjning (Lönnqvist 1988 s. 124). 
 
Lönnqvist beskrev även gemensamma drag i de humanistiska forskarnas källanvändning. Den 
humanistiska forskaren började oftast sin informationssökning i den egna boksamlingen eller 
på institutionsbiblioteket för att sedan röra sig rumsligt allt längre bort från arbetsplatsen 
(Lönnqvist 1993 s. 35). Ett annat undersökningsresultat rörde humanistiska forskares 
ajourhållning. Inom det egna ämnesområdet höll de sig ofta ajour genom att läsa tidskrifter. I 
dessa kunde de ta del av de senaste forskningsrönen och få information om nyutkomna 
monografier (Lönnqvist 1988 s. 103). 
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3.3 Arkeologer 
 
I Humanister söker information (1988) var arkeologer en grupp bland Harriet Lönnqvists 
undersökta humanistiska forskare. Specifikt för de klassiska arkeologerna nämndes nyttjandet 
av föremålssamlingar som informationskällor. Ytterligare ett utmärkande drag för gruppen 
var  beroendet av personliga kontaktnät (Lönnqvist 1988 s. 45ff.). Lönnqvist betonade att de 
välutvecklade kontaktnäten främst återfanns i grupper med behov av snabbtillgänglig 
information samt där forskningsområdet var internationellt inriktat (1988 s.57). 
 
Harriet Lönnqvist följde sedermera upp ovanstående undersökning med Typologisering av 
forskningsprocesser inom humaniora (1997) med en intervjustudie av finska humanistiska 
forskare. Syftet var, att med utgångspunkt ur humanisternas berättelser om forskningens 
arbetsgång, definiera och särskilja olika typer av forskningsprocesser.  
 
Ett resultat var att det inte fanns en typisk eller homogen forskningsprocess bland humanister, 
eller ens bland forskare inom samma disciplin. Utifrån de subjektiva utsagorna utvecklade 
Lönnqvist sju typologier vilka kom att beteckna sju olika arbetssätt. Forskarna kom från 
disciplinerna arkeologi, filosofi, konsthistoria samt språkvetenskap.  Arkeologer återfanns i 
tre av typologierna: 
 
Mullvadens forskningsprocess startade i fält. Det var de fynd som upphittades som gav 
upphov till frågeställningar och hypoteser. Teorimedvetenheten i gruppen var relativt låg i 
jämförelse med de övriga humanisterna i undersökningen ( Lönnqvist 1997 s.99).  
 
Mätaren var en person som i alla situationer – i likhet med naturvetare och vissa 
samhällsvetare -  mätte i sin forskning. Detta tog sig uttryck i allt från att fornfynden mättes 
med måttband till att andra kvaliteter såsom ålder mättes med naturvetenskapliga metoder. 
Teorimetvetenheten var stor inom gruppen – mätarna konstruerade gärna modeller över 
forntida tillstånd. Detta modellbyggande var en inspiration från antropologin och ekologin. 
Mätaren utnyttjade också gärna resultat från andra vetenskaper som geologi, antropologi, 
etnografi, zoologi och botanik (Lönnqvist 1997 s. 100). 
 
Gemensamt för dessa två grupper var att de utgick från de fynd som återfanns i fält. Den 
femte typologin Den kaotiske dynamikern  började däremot inte sin forskningsprocess i 
fynden, utan utgick istället från en idé som denne sedan formulerade en hypotes kring. Först 
därefter började materialinsamlingen som kunde bestå av föremålssamlingar och kartotek. 
Efter materialinsamlingen startade en process av analys och skrivande (Lönnqvist 1997 
s.102). 
 
Nära vårt ämnesval om etablerade exploateringsarkeologer ligger Ulrika Anderssons 
magisteruppsats Oetablerade arkeologers informationsanskaffningsbeteende (2000). Syftet 
med undersökningen var att studera hur en grupp unga, ännu oetablerade arkeologer 
anskaffade information i sitt yrkesutövande. I undersökningen tillfrågades de oetablerade 
arkeologerna om sin användning av formella respektive informella källor. Vidare undersöktes 
vilka hinder arkeologerna upplevde existerade i informationsanskaffningen, hur de uppfattade 
sitt kontaktnät inom yrkeskåren samt ajourhållningen inom ämnet. Som avslutning 
tillfrågades arkeologerna om de var tillfredsställda med sin informationssituation. 
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Som ett resultat av undersökningen fann Andersson att arkeologernas 
informationsanskaffningsbeteende främst formades av att de var humanister och att de ännu 
var oetablerade inom yrket. Då yrket till sin karaktär var diskuterande och reflekterande 
upplevde arkeologerna att ajourhållningen inom ämnet var viktig. Utöver formell 
informationsankaffning betonade arkeologerna vikten av informella kontakter med etablerade 
yrkesverksamma arkeologer (Anderson 2000 s. 45 f.). 
 
De hinder arkeologerna upplevde i informationstillgången, menar Andersson kunde förklaras 
med att de ännu var oetablerade och därmed i avsaknad av arkeologiska kontakter.  De hade 
svårt att på ett naturligt sätt få kontakt med auktoriteter i ämnet och de kom därmed inte åt 
”dold information”. Vidare nämndes även  de långa publiceringstiderna för arkeologiska 
rapporter  som ett problem (Andersson 2000 s. 46). 
 
Arkeologerna i Anderssons undersökning  betonade också vikten av att bygga upp informella 
kontaktnä t inom yrket. Att ingå i ett nätverk innebar förutom en informell och specialiserad 
informationstillgång, även stöd och råd kunde sökas från mer erfarna kollegor, ansåg de 
intervjuade. Ett annat starkt skäl att etablera kontaktnät var enligt arkeologerna den svåra 
arbetsmarknaden – de ville knyta kontakter med personer som kunde bli potentiella 
arbetsgivare (Andersson 2000 s. 47). 
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4 Teoretiska och analytiska utgångspunkter 
 
 
 
4.1 Begreppet information 
 
Då exploateringsarkeologer är den yrkesgrupp vars informationsbeteende vi valt att närmare 
studera, blir det viktigt att även klargöra vår syn på information.  
 
Inom det informationsvetenskapliga området ges begreppet information olika innebörder. 
Som tidigare nämnts är ett signifikativt drag hos yrkesgruppen att de använder en stor mängd 
av informationskällor i arbetet. Det blev därmed nödvändigt för oss att använda ett 
informationsbegrepp som tillät ett brett spektrum av olika typer av källor.  
 
Det informationsbegrepp vi valt att använda fann vi i Lars Höglunds och Olle Perssons 
Information och kunskap (1985). Där ger författarna informationsbegreppet följande 
definition. Information är: ”…liktydigt med externa argument eller fakta som aktören inte för 
tillfället har. Information kan då sägas bestå av potentiellt relevanta data ”. (Höglund & 
Persson 1985 s. 42) Detta informationsbegrepp passar vår studie väl anser vi, då det i 
innebörden ligger att all slags information kan vara av betydelse för individen.  
 
 
 
4.1.2 Information och kunskap 
Den amerikanske forskaren Patrick Wilson, har forskat kring informationens betydelse inom 
forskning och vetenskap. Information och kunskap är två  begrepp som ofta kan vara svåra att 
strikt skilja åt. Wilson gör en distinktion mellan dem båda, då han menar att 
kunskapsbegreppet inbegriper individens kognitiva förståelse, medan information ännu är 
otolkad och därmed inte införlivad bland kunskaperna. Information blir till kunskap först då 
den genomgått individens subjektiva tolkningsprocess. Med detta resonemang följer att det 
endast är information, inte kunskap, som kan överföras mellan individer (Wilson, P. 1977 s. 
35ff.).  
 
 
 
4.2 Informationskällor 
 
 
4.2.1 Det ordlösa och ordrika, det mänskliga och icke-mänskliga 

 
...är det verkligen möjligt att veta något säkert om hur människorna levde – när det inte 
finns någon berättelse från den tiden, inte ett ord, inte en bokstav? Måste det inte bli rena 
gissningar? Ett svar på frågan är följande: naturen är lika ordlös som det arkeologiska 
materialet, men ändå har människan efterhand lärt sig förstå den. (Malmer 1999 ur 
Arkeologi i Norden s. 36) 
 
 

Orden ovan är arkeologen Mats P Malmers, hämtade från en artikel i Arkeologi i Norden 
(1999) där han diskuterade arkeologins informationskällor i förhållande till ämnets 
tvärvetenskapliga placering. Arkeologin, vars uppgift är att studera den förhistoriska 
människans liv, kultur och samhälle under den skriftlösa tiden, hämtar en stor del  information 
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från tysta och textlösa  källor, poängterar Malmer. De föremål och lämningar från förhistorisk 
tid som människorna en gång brukat utgör dessutom i egentlig mening de enda primära 
informationskällor som finns kvar för dagens arkeologer att studera, menar han vidare. Detta 
då det helt enkelt inte existerar varken texter eller berättelser bevarade från det tidsavsnitt som 
ämnet spänner över. Fynden är dessutom, till skillnad från alla andra arkeologiska 
informationskällor, skapade i sin samtid, d v s av de människor som en gång lämnat dem efter 
sig (Malmer 1997 s. 9f.). 
 
Arkeologins särställning, mitt emellan humaniora och naturvetenskap, i den vetenskapliga 
världen, får ämnet på grund av dess källmaterial anser Malmer. Ett utmärkande drag för andra 
humanistiska ämnen är att källmaterialet i huvudsak är ordrikt och mänskligt – det består av 
ord och texter producerade av människor. Men trots att arkeologin har en human förankring 
genom studiet av det mänskliga, så skiljer sig ämnet ändock från den resterande humanistiska 
världen då källmaterialet till större delen är ordlöst (Malmer 1999 s. 36). Naturens 
källmaterial är liksom arkeologins oftast ordlöst, men däremot ägnas en stor del av 
naturvetenskapliga studierna åt den icke-mänskliga världen (ett undantag utgörs dock av den 
somatiska medicinen som studerar människan samt hämtar primär information från individen, 
patienten, själv menar Malmer) (Malmer 1997 s. 9f.).   
 
 
 
4.2.2 Det interna och externa, det informella och formella 
En informationsvetenskaplig indelning av informationskällor utarbetades av forskarna Lars 
Höglund och Olle Persson 1980 i Kommunikation inom vetenskap och teknik. I modellen 
delades informationskällorna in efter typ.  De  inbördes kategorierna, formella – informella 
samt externa – interna har  ofta använts i informationsvetenskapliga studier.  
 
I figur 2 nedan bestod de formella källorna  främst av tryckt material, t.ex. monografier, 
tidskrifter eller rapporter. Med informella källor avsågs huvudsakligen muntlig information 
via personkontakter, konferenser, seminarier osv. Interna källor omfattade sådan information 
som skapats inom den egna organisationen så som interna rapporter, PM, kollegor m.m, 
medan externa källor var tryckt och muntlig information skapad utanför organisationen 
(Höglund & Persson 1980 s. 21ff.) 
 

 
 FORMELLA  INFORMELLA  

INTERNA Interna dokument, PM, 
internt producerade 

Rapporter etc 

Samtal ”face to 
face” med kollegor 

inom 
organisationen, 

telefon, 
sammanträden etc 

EXTERNA Vetenskapliga 
tidskrifter, böcker och 

annan facklitteratur eller 
hänvisningar till 
facklitteratur etc 

Brev, 
kongressbesök, 
samtal ”face to 

face” etc 

 
Figur 2. Fyra typer av informationskällor (Höglund & Persson 1980 s. 23) 
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I modellen gjordes ingen praktisk åtskillnad mellan informationskällor och  
kommunikationskanaler. En konsekvens av detta, blev att de formella källorna förknippades 
med opersonlig kommunikation, medan de informella källorna relaterades till personlig 
kommunikation. De formella källorna kommunicerades genom offentliga och arkiverbara 
källor, medan den informella kommunicerades genom personliga och icke-arkiverarbara 
källor.   
 
Den största skillnaden, enligt Höglund och Person, mellan informell och formell information 
rörde dock lagring och spridning. Formell information lagrades ofta permanent och kom 
därför att nå en stor publik, medan informell information var mer temporär till sin karaktär, 
och därmed endast tillgänglig för en begränsad grupp av människor, menade de (Höglund & 
Persson 1985 s. 101) 
 
I en magisteruppsats från 1998 om Kliniskt verksamma psykologers 
informationssökningsbeteende omarbetade och utvidgade författarna Hanna Block och Irén 
Lagberg modellen.  I denna argumenterade Block och Lagberg för att formell information 
kunde spridas muntligt och att informell information även kunde förekomma i  skriftlig form. 
Skiljelinjen mellan formella och informella informationskällor drogs i stället mellan att de 
källor som användes strikt i yrkesrollen och arbetssituationen var att betrakta som formella, 
medan de informella källorna var av mer personlig karaktär och inte styrda av arbetsrollen. 
Block och Lagberg menade därför att begreppen formell och informell i detta omarbetade 
skick användes ”i ordens egentliga betydelse” (Block & Lagberg 1998 s. 28). För att bättre 
spegla psykologernas användande av informationskällor, kompletterades de formella och 
informella informationskällorna även med tilläggen att de kunde förekomma antingen i 
muntlig eller skriftlig form (Block & Lagberg 1998 s. 28ff.) 
 
I Höglund och Perssons modell, och även Block och Lagbergs utvidgning, lämnades dock 
inget utrymme för ordlösa informationskällor. I magisteruppsatsen Fråga doktorn (2003) 
undersökte Helena Edenholm yrkesgruppen kliniskt verksamma läkares 
informationssökningsbeteende. Edenholm fann i sin studie att läkare även använde en mängd 
ordlösa källor i yrket och hon utvidgade därför Höglund och Perssons samt Block och 
Lagbergs modeller ytterligare. I modellen placerades ordlös information som en delkategori 
bland formella källor, eftersom de kunde hänföras till läkarens arbete och yrkesroll.  
 
Edenholm identifierade  två grupperingar av ordlös information: tyst kunskap samt bilder  och 
diagram. Med den tysta kunskapen avsågs sådan information som inte förmedlades via ord, 
utan snarare bestod av svårdefinierade och ibland svårfångade sinnesintryck, såsom de 
subjektiva känslor och förnimmelser som läkaren kunde erfara vid mötet med en patient. 
Denna förmåga förvärvade läkarna över tid och med tilltagande erfarenhet i yrket (Edenholm 
2003 s. 14).  
 
Bilder och diagram placerades bland de ordlösa källorna med motiveringen att den 
övervägande delen av den information som avkodades/tolkades av läkarna, bestod av ordlös 
information, resonerade Edenholm.  Figur 3 (s. 17) är den indelning av informationskällor där 
Edenholm sammanfattade sina resonemang.  
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 INTERNA KÄLLOR EXTERNA KÄLLOR 
FORMELLA KÄLLOR 
 
Ordlös information 
     Tyst kunskap 
 
      
     Bilder/diagram 
 
 
 
Muntliga  
 
 
 
Skriftliga  

 
 
 
sinnesintryck via 
kroppsundersökning av patient 
 
röntgenbilder, 
EEG- och EKG-kurvor 
 
 
patienter, patienters anhöriga, ronder, 
handledare, sjukhusets bibliotekarier 
 
 
patientjournaler, klinikens och 
sjukhusets bibliotek, ”kunskapsfickor” 
PM  

 
 
 
 
 
 
bilder/diagram från andra 
sjukhus där patienter behandlats 
 
 
seminarier, konferenser, kurser, 
bibliotekarier vid det medicinska 
biblioteket 
 
remisser, patientjournaler, FASS 
medicinska biblioteket, databaser, 
monografier, periodika, läkemedels -
information, e-post 

INFORMELLA KÄLLOR 
 
Muntliga  
 
 
 
Skriftliga  

 
 
kollegor på sjukhuset, (improv- 
iserade samtal m.m.) omvårdande 
personal som t.ex. sjuksköterskor 
 
 
skriftliga meddelanden från 
kollegor på arbetsplatsen (internpost, 
e-post),  

 
 
personliga möten på seminarier 
och konferenser, kollegor utan- 
för den egna arbetsplatsen 
 
brev, e-post 

Figur 3. Olika typer av informationskällor (Edenholm 2003 s. 15)  
 

 
 
 
4.2.3 Förstahandskunskap och andrahandskunskap 
Patrick Wilson argumenterade för, att personlig kunskap förekommer i två olika former: 
förstahandskunskap och andrahandskunskap. 
 
En människas förstahandskunskap går att härleda till det egna subjektiva mötet med världen. 
Denna kunskap uppkommer ur människans erfarenhet, upplevelser och observationer av 
verkligheten. Ett exempel på förstahandskunskap kan vara de slutsatser en forskare kommer 
fram till genom egna laborationer och iakttagelser av det som studeras (Wilson, P. 1983 s. 
9ff.).  
 
Individens egna erfarenheter och observationer av verkligheten räcker dock sällan till. Ingen 
kan erfara världen helt på egen hand och människor måste därför också förlita sig på den 
kunskap andra besitter. En stor del av den kunskap vi har om världen grundas därför på 
information vi fått av andra. Utan tillgång till andrahandskunskap skulle vår förståelse och 
bild av omvärlden vara både begränsad och otillräcklig, menar  Patrick Wilson. 
 

If all we could know of the world was what we could find out on the basis of first-hand 
experience, we would know little.[ ... ] if we had to depend entirely on ideas that we 
ourselves invented, we would make little sense of the world. We mostly depend on other 
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for ideas, as well as for information about things outside the range of direct experience. 
(Wilson, P. 1983 s. 9-10) 

 
Den andrahandskunskap som grundas på andra människors utsagor och åsikter är endast den 
näst bästa – den kan aldrig ersätta det självupplevda,  poängterar dock Patrick Wilson. Det är 
trots allt bättre att själv lyssna musik än att få den berättad för sig, och det är bättre att erfara 
kärlek än att få ta del av andras beskrivning av förälskelse (Wilson, P. 1983 s. 10). 
 
 
 
4.2.4 Kognitiva auktoriteter 
Den mest tillförlitliga andrahandskunskapen kan erhållas av de som individen betraktar som 
kognitiva auktoriteter, menar Patrick Wilson. De vi betraktar som kognitiva auktoriteter 
besitter kunskaper inom områden där vi själva anser oss sakna det. Vi vänder oss till dem då 
vår egen kunskap inte räcker till och då vi har frågor vi själva inte kan besvara. Ingen kan 
dock vara auktoritet helt på egen hand. Den  kognitiva auktoriteten erkännes utifrån av andra 
människor. Därmed betecknar begreppet kognitv auktoritet en relation som involverar minst 
två personer. Det behöver dock inte vara så att den kognitiv auktoritet just betecknar en 
person. Våra kognitiva auktoriteter kan även vara de tidskrifter vi förlitar oss på,  en 
organisation, eller en viss institution som vi anser producera trovärdiga forskningsresultat.  
 
En kognitiv auktoritet är emellertid inte likställd med en expert. En människa kan vara en 
expert utan att vara medveten om det, medan en kognitiv auktoritet blir utsedd av andra. Hur 
stor grad av kognitiv auktoritet en människa besitter varierar. Vissa personers 
andrahandskunskaper anses som mer attraktiva och tillförlitliga än andras. Den kognitiva 
auktoriteten verkar ofta inom en liten sfär och besitter eftertraktade kunskaper endast inom 
vissa ämnesområden, menar Wilson (Wilson, P. s. 13f. ). Därmed kan graden av auktoritet 
hos en och samma individ variera.  
 
De vi betraktar som kognitiva auktoriteter är även de vi vill bli inspirerade och influerade av 
menar Wilson. Vi tillåter dem att påverka oss i vårt sätt att betrakta världen. Andra influerar 
också vårt tänkande trots att vi kanske varken vill eller vet om det. Patrick Wilson beskriver 
här skillnaden: ”The difference between them and the cognitive authorities is that I recognize 
the latter’s influence as proper and the former’s as not proper”. (Wilson, P. 1983 s. 14) 
 
 
 
4.3 Nätverk 
 
En viktig källa till information kan vara den som andra människor utgör.  Forskarna Höglund 
och Persson framhöll redan (1980) att informell kommunikation människor emellan innebar 
flera fördelar för individen. Genom att vända sig till en kollega fick individen ofta 
informationen snabbare än den tid det tagit att söka den i formella källor. Andra fördelar var 
att informationen var både selekterad och värderad då den nådde användaren. Vid ett 
personligt samtal anpassades även språkbruket och möjligheter fanns till både frågor och 
feedback för individen (Höglund & Persson 1980 s. 91f.)  
 
Då de arkeologer som ingått i undersökningen även interagerar inom ramarna för yrket, blev 
begreppet nätverk därför viktigt för förståelsen av arkeologernas informationsbeteende.  
Höglund och Perssons forskningsresultat är idag drygt 20 år gamla. Trots att resultaten har 
några år på nacken, ansåg vi, att deras grundläggande resonemang passade den här uppsatsens 
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ämne och syfte. Sedan Höglund och Perssons studier presenterades har främst 
kommunikationsteknologin utvecklats och delvis förändrat människors informationsvanor. 
Mobiltelefoni, Internet och e-post har förändrat vår syn på såväl tillgänglighet som närhet och 
distans. Ändock anser vi att deras resonemang fortfarande har relevans idag.  1985 gav 
Höglund och Persson följande definition av begreppet nätverk: 
 

Eftersom nästan all samhällelig verksamhet inbegriper samarbete mellan personer och 
organisationer innebär detta ett behov av informations- och  idéutbyte. Det mönster av 
kontakter mellan enheter som därvid utvecklas kallar vi för nätverk. (1985 s.105) 

 
De spontant uppkomna nätverken saknade från början uppställda regler och de benämndes 
informella nätverk av Höglund och Persson. Det rörde de kontakter som människor fick inom 
och utanför organisationen och som växte  fram på grundval av ömsesidiga intressen, 
förtroenden och personliga preferenser. Höglund och Persson identifierade även formella 
nätverk. De var från början framorganiserade och byggde på redan uppställda regler och 
kontaktvägar (1985 s.105f.). 
 
De spontant uppkomna nätverken har både för och nackdelar, menade Höglund och Persson.  
 

Fördelarna med informella kontaktnät är att de... 
• ökar anpassningen mellan informationsbehov och delgivning av information genom att vara 

direkta och personliga.  
• stimulerar återkoppling och motivation 
• hjälper till att etablera prioritet till nya upptäckter 
• möjliggör värderingar av idéer och teorier 
• har en viktig aktualitetsfunktion 
• ger möjlighet till filtrering och överblick 
• underlättar informationsöverföring över organisations- och specialområdesgränser 
• knyter samman specialister med likartade intressen 

 
Nackdelarna med informella kontaktnät är att de... 
• tenderar att bli elitistiska, inte lika öppna för alla 
• är instabila och kortlivade 
• är motståndskraftiga mot institutionalisering/organisering 
• är dyrbara att upprätthålla 
• uppmuntrar spridning av stora mängder värdelös och icke önskad information 
                                                             (Höglund & Persson 1985 s. 100) 

 
 
Höglund och Persson identifierade tre grundläggande principer som styrde uppbyggnaden av 
nätverk: närhet, likhet och komplementaritet. Närheten motiverades av att ju närmare rent 
rumsligt som människor befann sig, desto större var sannolikheten att de kommunicerade med 
varandra (Höglund & Persson s. 88). Med likhet avsågs intressegemenskap. Personer som 
hade liknande arbetsuppgifter eller specialområden tenderade att ta kontakt med varandra, 
medan liknande professionell status, utbildning eller erfarenhet var av mindre betydelse. Med 
komplementaritet menade de att människor med olika egenskaper kunde uppleva 
kunskapsutbyten med varandra som fruktsamma, detta särskilt vid komplexa arbetsuppgifter 
då flera specialkompetenser behövs för att lösa uppgiften (1985 s. 106ff.).  
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4.3.1 Osynliga sällskap 
Kontaktnätverk människor emellan kan förekomma i olika former. Ett begrepp som använts i 
forskarsammanhang inom biblioteks- och informationsvetenskapen sedan 60-talet är ”det 
osynliga sällskapet” (invisible colleges). Begreppet beskriver sociala nätverk forskare 
emellan, där verbala informationsutbyten inom kretsen är ett framträdande drag. De osynliga 
sällskapen lokaliseras till den inre kretsen av ett nätverk, där alla medlemmar är framstående 
forskare. Höglund och Persson (1985) ger det osynliga sällskapet sin karaktäristik. Det är: 
 

...en slags innegrupp av forskare som har nära inbördes kontakt, träffas på konferenser, 
utbyter forskarrapporter och samarbetar på olika sätt (Höglund & Persson 1985 s. 105).  
 

Till sin karaktär var de osynliga sällskapen lösligt sammansatta av specialister från olika 
organisationer. Informationen som utbyttes var specialiserad och aktuell. Här utbyttes 
opublicerade forskningsresultat och material forskare emellan (Höglund & Persson 1984 s. 9). 
Att vara medlem i detta elitskikt av forskare innebar fördelar. Det gav forskarna makt att 
kunna kontrollera och styra  över forskningsresurser. Genom det informella medlemskapet 
fick forskarna även inflytande över rekryteringen in i sällskapen. 
 
Det osynliga sällskapet baserades på en intressegemenskap forskarna emellan. Detta kunde få 
till följd att forskaren i längden fick svårare att upptäcka nya idéer och infallsvinklar.  Dessa 
krafter verkade så, att när ett forskningsområde var som mest produktivt var också graden av 
social interaktion forskare emellan som störst. Omvänt gällde då forskningsområdet var 
mindre produktivt, då minskade den sociala interaktionen bland forskarna (Höglund & 
Persson 1980 s. 103). 
 
 
 
4.4 Informationsbehov 
 
Bakom varje individs informationsbeteende finns ett informationsbehov. Men att tala om 
informationsbehov som begrepp kan vara problematiskt, menar T.D. Wilson. Detta då 
begreppet i sig är sammansättning av de ytterst mångtydiga termerna ’information’ och 
’behov’ (Wilson, T. D.  1981 s. 7). Som en konsekvens av detta resonemang föreslår han 
istället att: 
 

Indeed it may be advisable to remove the term ’information needs’ from our professional 
vocabulary and to speek instead of  ’information-seeking towards the satisfaction of needs. 
(Wilson,  T. D.1981 s. 8) 

 
Även andra egenskaper gör begreppet problematiskt, anser T. D. Wilson. Informationsbehov 
är helt och hållet subjektiva -  det är en upplevelse inom individen och som denne själv erfar.  
Informationsbehovets subjektiva och osynliga karaktär medför svårigheter för den 
utomstående betraktaren. Han framhåller därför vidare, att individens informationsbehov 
egentligen endast kan härledas genom två metoder – att studera informationsbeteendet eller 
via att personen själv berättar om behovet (Wilson, T. D. 1997 s. 552f.). 
 
Informationsbehov är dock inte är att betrakta som ett av människans grundläggande, primära 
behov, så som fysiologiska, affektiva samt kognitiva behov. Informationsbehov är, till 
skillnad från  primärbehoven, att betrakta som sekundära - de uppstår i individens strävan 
efter att tillgodose dess grundläggande behov. Därmed styrs människans  
informationssökningsbeteende i grund och botten av dess fysiska, kognitiva och affektiva 
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behov. Behovskategorierna är inbördes relaterade och de samverkar sins emellan. På så sätt 
kan känslomässiga behov t ex ge upphov till tankemässiga, eller fysiska behov ge upphov till 
känslomässiga behov, anser han (Wilson, T. D 1981 s. 7f.). Det är just i strävan efter att 
tillfredsställa primärbehoven som individens informationssökningsbeteende utvecklas, anser 
han:  
 

”...as a part of the search for this satisfaction of these needs, an individual may engage in 
information-seeking behaviour.” (Wilson, T. D. 1981 s.7f.) 

 
 
4.5 Informationsbeteende 
 
Det allra mest centrala begreppet i den här uppsatsen är informationsbeteende. Forskaren T. 
D. Wilson gör en skillnad mellan begreppen information behaviour, information seeking 
behaviour samt information searching behavoiur i sin artikel Models of information 
behaviour research (1999).  
 
 
Information searching består enligt T. D. Wilson, av all interaktion som sker med 
informationssystem. Det kan vara interaktionen mellan människa och dator, 
relevansbedömningen av en tidskriftsartikel,  eller formuleringen av en Boolesk söksträng. 
 
Begreppet information seeking behaviour står för avsiktliga och medvetna  

Figur 4. a nested model: from information behaviour to information searching.  (Wilson, T.D. 1999 s. 263) 
 
informationssökningar. Det är en målinriktad handling som syftar till att tillfredsställa ett 
bakomliggande   behov. 
 
Information behaviour, eller informationsbeteende, är det bredaste av begreppen. Begreppet 
står för det totala mänskliga beteendet i relation till informationskällor och kanaler. I 
begreppet inkluderas både aktiv och passiv informationssökning, så som verbal 
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kommunikation människor emellan, men även ett mer passivt mottagande av information som 
t  ex zappandet mellan tv-kanaler. T. D. Wilson definierar begreppet:  
 

By information behaviour is meant those activities a person may engage in when 
identifying his or her own needs for information, searching for such information in any 
way, and using or transfering that information. (Wilson,  T. D.1999 s.  249) 

 
En del av informationsbeteendet handlar även om  användningen av information – 
information use behavoiur. Informationsanvändningsbeteende är de handlingar som en 
människa utför i syfte att inkorporera den nyfunna informationen i sin redan existerande 
kunskapsbas. Begreppet inbegriper såväl fysiska som mentala handlingar. 
Informationsanvändningsbeteende av fysiskt slag kan vara att stryka under intressanta 
textavsnitt i en bok. Informationsanvändning av mentalt slag, kan vara när någon jämför 
nyfunnen information med den redan existerande kunskapen (Wilson, T. D. 2000 s. 49f.).  
 
Vad gäller alla former av mänskliga beteendeyttringar är det svårt för en utomstående 
observatör att skilja tanke och handling åt. Detta gäller även vårt informationsbeteende (se 
kap. 5.1) Den fysiska handling det innebär att stryka under något viktigt i en text, har sin 
mentala motsvarighet i den bakomliggande kognitiva process som särskiljer det viktiga från 
det mindre viktiga. Omvänt  kan fysiska handlingar ge upphov till nya tankar.  
 
Wilsons definition inbegriper såväl fysiska som mentala dimensioner av det mänskliga 
beteendet. Då vi är intresserade av hur arkeologerna i undersökningen både  handlar och 
tänker kring information passar T. D. Wilsons definition av begreppet informationsbeteende 
väl den här uppsatsens syfte. 
 
 
 
4.6 Informationskultur 
 
Under mötet med arkeologerna stod det klart för oss att deras informationsbeteende även 
kunde belysas av andra faktorer än de rent individuella förutsättningarna. I  T. D. Wilsons 
modell fanns visserligen utrymme för de yttre faktorernas påverkan, men modellen hade 
likväl ett starkt fokus på  individuella psykologiska processer. Då vi var intresserade av både 
inre och yttre faktorers påverkan på arkeologernas informationsbeteende fann vi det angeläget 
att delvis analysera våra resultat utifrån begreppet informationskultur.  
 
Under 1980-talet sker ett paradigmskifte inom informationsvetenskapen från ett 
biblioteksperspektiv till ett perspektiv som betonar användaren och dennes subjektiva 
rapporter (se kap. 3.1.). Det nya paradigmet har dock bidragit till att lämna några av de 
slutsatser som den bibliotekscentrerade forskningen tog upp okommenterade, anser Lars 
Höglund i sin artikel a case study of information culture and organizational climates (1998). 
Den individcentrerade forskningen har inte fokuserat på den påverkan som en större social-  
eller organisationsmiljö har på individen,  menar han vidare (Höglund 1998 s. 73f.).  
 
Under senare delen av 90-talet kom begreppet informationskultur att användas inom den 
informationsvetenskapliga forskningen. Begreppet myntades av Mariam Ginman 1987, som 
en del av det större begreppet organisationskultur. I likhet med individers attityder och 
värderingar så utvecklar  även organisationer detta i form av organisationskultur (Höglund 
1998 s. 80)  
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Att studera informationsbeteende i en organisationskontext har intresserat flera forskare. 
Informationskultur studerades sedermera av bl a Gunilla Widén-Wulff. I sin avhandling om 
informationskulturen i finska försäkringsbolag definierar hon begreppet. Informationskulturen 
är att betrakta som en del av hela organisationskulturen och inkluderar: värderingar och 
attityder till information, personliga attityder, bekräftad informationsprofil, formella 
informationssystem, allmänkunskap, individuella informationssystem, informationsetik 
(Widén-Wulff  2000 s. 3) 
 
Ett resultat från Widén-Wulffs studie var att företagen kunde delas in i antingen stängda eller 
öppna klimat utifrån ett antal faktorer. En  framgångsrik informationskultur skulle stödja 
flexibiblitet, kreativitet, kollektiv inlärning, utbildning och upplärning samt identifiera 
gemensamma värderingar (Widén-Wulff 2000 s. 4f.).   
 
 
 
4.7 En makromodell över informationsbeteendet 
 
T. D. Wilson utarbetade 1995 en modell över informationsbeetendet: model of information 
behaviour som vi valt att applicera på vårt empiriska material. Stora delar av hans 
resonemang nedan bygger på tidigare studier och modeller från 80-talet som han efteråt 
reviderat och vidareutvecklat.  
 
 

 
Figur 5. Model of information behaviour (Wilson, T.D. 2000 s. 53) 
 
 
Modellen tar, liksom T. D. Wilsons tidigare modell (se figur 1, kap 3.1), utgångspunkt i 
individen, förankrad i det sociala och miljömässiga sammanhang han/hon har i livet. Den 
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kontext inom vilken individen befinner sig, kommer i sin tur att både påverka och samverka 
med informationsbehovet (se kap. 4.4) Informationsbehovet uppstår då individen strävar efter 
att tillgodose grundläggande behov. Informationsbehovet har upprinnelse i individens 
fysiologiska, affektiva samt kognitiva behov – basbehov som kommer att ligga bakom 
individens informationsbeteende.  
 
Det finns dock ytterligare mekanismer och intervenerande variabler som påverkar människors 
informationsbeteenden. Den första aktive rande mekanismen är stress, enligt T. D. Wilson. 
Människor känner stress då de ställs inför något de inte känner sig säkra på, eller har kunskap 
om. Individen reagerar då genom att försöka bemästra, tolerera och reducera känslan av 
stress. Ett sätt kan vara att söka information, menar T. D. Wilson (1997 s.554). 
 
Intervenerande variabler i informationssökningen är en omformulering och en utveckling av 
det Wilson i sin forskning tidigare betraktat som barriärer. Intervenerande variabler fungerar 
till skillnad från barriärer inte endast som ett hinder för informationssökning. Intervenerande 
variabler kan även fungera som ett stöd, då individen söker och använder information. I 
modellen identifierar T. D. Wilson sex grupper av variabler. 
 
Kognitiva och affektiva egenskaper hos individen placerar Wilson in i gruppen psykologiska 
variabler. Bland dessa märks nervositet och språkproblematik, men också kognitiv dissonans. 
Begreppet innebär att konflikter mellan kognitioner upplevs som obekväma, och individen får 
därmed drivkraft att lösa konflikten. Ett sätt att reducera det obehag som kognitiv dissonans 
innebär är att söka mer information som stödjer redan existerande kunskaper, värderingar och 
övertygelser, eller så kan individen söka information som kommer att ändra dessa. Ett 
liknande psykologiskt begrepp är selektiv exponering. Begreppet innebär att människor 
föredrar att ta del av idéer och föreställningar som överensstämmer med deras redan 
existerande intressen, behov och värderingar. Individer undviker, medvetet eller omedvetet, 
att utsätta sig för information som står i konflikt med deras föreställningsvärld, menar T. D. 
Wilson (1997 s. 557). 
 
Utbildningsnivå och kunskapsbas kan underlätta eller försvåra informationssökningar. 
Naturligt har två personer med liknande utbildning ofta ett större informationsutbyte av 
varandra, än om den ena saknar kunskaper i ämnet. Individer med omfattande kunskaper 
tenderar att känna mindre behov av att söka efter mer information. Människor med höga 
kunskapsnivåer, har även lättare att avkoda information, vilket underlättar den fortsatta 
informationsanskaffningen och bearbetningen (Wilson, T. D. 1997 s. 558).  
 
Demografiska variabler kan också påverka individens informationsbeteende. I denna grupp 
ingår faktorer som ålder, kön, nationalitet samt klasstillhörighet (Wilson, T. D. 1997 s. 559). 
 
De ekonomiska variablerna relaterade till informationssökningsbeteendet faller i två 
kategorier:  de direkta ekonomiska kostnaderna av att använda källan, samt det ekonomiska 
värdet av tiden som läggs på informationssökningen (Wilson, T. D. 1997 s. 559).  
 
Interpersonella problem kan uppstå då informationskällan är en annan person, menar T. D. 
Wilson. Likaså kan det uppstå problem när mellanmänsklig interaktion är nödvändig för att nå 
informationskällor som individen inte har direkt tillgång till. En naturlig barriär i 
sammanhanget kan vara ovänskap. Omvänt, kan vänskap och goda kollegiala relationer 
stimulera till och fungera underlättande för informationssökning. T. D. Wilson menar, vidare 
att information även kan användas för att bibehålla eller förstärka en personlig maktbas. Detta 
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kan göras genom att individen anskaffar information utifrån och sedan endast använder den i 
egna syften (Wilson, T. D. 1997 s. 560). 
 
Det finns också omständigheter som kan kopplas till situationen när informationssökningen 
äger rum som fungerar hämmande för utfallet. Det kan finnas hinder i miljön eller omvärlden 
som fungerar hämmande för informationssökningen. Om en organisation exempelvis har stora 
avstånd mellan styrande och styrda så kan informationsutbytet bli hämmat, medan om 
avståndet är litet så kan detta underlätta informationsutbyten människor emellan (Wilson, T. 
D. 1997 s. 561). 
 
Den avslutande intervenerande variabeln i T. D. Wilsons modell behandlar 
informationskällans egenskaper. Ett fundamentalt krav för informationssökning är källans 
tillgänglighet. Källan måste också vara trovärdig. Om en informationssökare upptäcker att en 
informationskälla är opålitlig vad gäller kvalitet eller relevans, så är risken stor att källan 
kommer att betraktas som icke trovärdig. Omvänt, kan en individ ha lärt sig att lita på en viss 
forskare eller en speciell tidskrift. Här resonerar T. D. Wilson också kring hur information 
kommuniceras. Personliga källor skiljer sig i grunden från t.ex. massmedia. Den 
interpersonella källan kan, till skillnad från massmedia, ge feedback samtidigt som den fyller 
även ett flertal sociala funktioner (Wilson, T. D. 1997 s. 562). 
  
Risk/belöning – Wilson argumenterar för att informationssökaren kontinuerligt gör en 
riskbedömning. Risken en individ är beredd att ta står hela tiden i relation till den eventuella 
vinsten. Medvetet eller omedvetet bedömer individen om det är värt att börja söka, fortsätta 
söka  eller avsluta sökandet efter information (Wilson, T. D. 1997 s. 563). Ytterligare en 
mekanism handlar om individens tilltro till den egna förmågan. Tilltron kommer att  påverka 
både tid och kraft som läggs ner på informationssökningen. 
 
Informationssökningsbeteenden är avsiktliga, medvetna och målinriktade handlingar. T. D. 
Wilson identifierar fyra olika typer av informationssökning som bestäms av intensiteten hos 
individen dvs hur låg respektive hög grad av aktivitet individen ägnar år 
informationssökningen.  
 
Den lägsta formen av aktivitet är passive attention.  Information förvärvas här utan egentlig 
avsikt, exempelvis när tv- och radioapparaterna står på i bakgrunden.  
 
Passive search står för de tillfällen när information råkat förvärvas utan att en direkt avsiktlig 
informationssökning genomförts.  
 
Active search står för de tillfällen då en person aktivt söker information.  
 
Ongoing search innebär att aktiva sökningar redan har resulterat i ett etablerande av 
grundläggande kunskaper, idéer eller värderingar, men där återkommande sökningar 
genomförs för att utöka eller uppdatera individens kunskaper. 
 
Efter sin slutförda sökning hamnar individen i tillståndet där han/hon bearbetar och använder 
den information som erhållits. Modellen sluts när den bearbetade informationen återkopplas 
och införlivas i individens kunskapsbas.  Därefter kan ett nytt behov av information skapas 
och en ny informationssökningprocess ta sin början (Wilson, T.D. 1997 s. 564). 
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4.8 Den akademiska världen och informationssökningskarriären 
 
Utöver det faktum att de intervjuade arkeologerna samtliga var verksamma inom en och 
samma uppdragsarkeologiska organisation hade alla även en akademisk utbildningsbakgrund. 
De flesta har dessutom varit, eller är sysselsatta med forskarstudier inom den arkeologiska 
vetenskapsdisciplinen. Med denna dubbla erfarenhetsgrund ansåg vi att det därför blev viktigt 
att även belysa vårt material utifrån den akademiska världens informationssökningsklimat och 
forskarkultur.  
 
Lars Seldén har i sin doktorsavhandling Kapital och karriär (1999) studerat 
samhällsvetenskapliga forskares informationssökning. Det är en användarstudie där han med 
hjälp av i huvudsak intervjuer, undersökt forskare i företagsekonomi. Studien är kontextuell – 
Seldén studerar forskarnas informationssökning i det sammanhang där den praktiseras. 
Undersökningen är även processuell – informationssökning betraktas och studeras inte som en 
statisk företeelse, utan som en över tid föränderlig process. Seldéns studie visar i sin helhet att 
informationssökning inte bara handlar om kognitiva processer utan även om känslomässiga. 
Företagsekonomernas forskar- och informationssökningsvardag handlade således inte endast  
om tankemässigt problemlösningsarbete inom ämnesområdet, utan kom även att involvera 
känslor som gemenskap,  makt, konkurrens, hävdelse och kamratskap. 
 
I likhet med Lönnqvists resultat av humanistiska forskares informationssökningar (se 3.2.) 
fann även Seldén att företagsekonomiska forskare inte kunde betraktas som en homogen 
grupp utifrån var och hur de sökte den information de behövde i forskningens vardagspraktik. 
Han fann att det fanns stora skillnader i forskarnas informationssökning beroende på var de 
befann sig i forskarkarriären. En erfaren forskare, fick genom avancemanget i sin akademiska 
karriär en helt annan tillgång till information jämfört med den oerfarne nybörjaren inom 
forskningsfältet. Parallellt med den akademiska karriären gjorde forskaren en karriär i 
informationssökning. Likt den akademiska karriären sträckte sig 
informationssökningskarriären över lång tid och den var föränderlig till sin karaktär.  
 
Som en analytisk hjälp att förklara dessa skillnader, samt tolka informationssökning inom 
kontexten forskare och forskarutbildning använde sig Seldén bl a av kultursociologen Pierre 
Bourdieus begrepp symboliskt och socialt kapital.  
 
Inbyggt i  Bourdieus kapitalmetaforer finns ett dominansperspektiv, anser Seldén. Symboliskt 
och socialt kapital kan likt ett ekonomiskt kapital ackumuleras och användas inom den 
akademiska världen. På samma sätt, som ett ekonomiskt kapital kan leda till privilegier och 
ökat inflytande i samhället, kan också andra kapitalformer innebära fördelar för individen. På 
det akademiska fältet pågår ständiga kamper om olika kapitalformer och en akademisk karriär 
kommer därmed även att handla om att förmera forskarens eget kapitalbestånd,  gångbart 
inom den akademiska världen (Seldén 2000 s. 59).  
 
Symboliskt kapital består av kunskap och förmåga. Det symboliska kapitale t både bekräftas 
och värdeladdas utifrån, enligt Seldén: ”Symboliskt kapital är det som erkännes, det som av 
sociala grupper igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde. Det är en kredit, ett slags 
förskott som gruppen kan bevilja.”(1999 s. 94). I Seldéns undersökning kommer en stor del av 
det symboliska kapitalet att handla om ett akademiskt kapital, en kapitalform som består av 
det som värderas inom ramarna för den akademiska världen, ett kapital som 
företagsekonomerna följaktligen strävade efter att ackumulera. (Seldén 1999 s. 95). Seldén 
fann en rad kriterier på kapitalformen bland forskarna i undersökningen: forskningens 
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originalitet, bredd, djup, integration samt placering i ämnets forskningsgrenar. Aspekter som 
forskarens metodförtrogenhet samt forskningens acceleration, kvalitet och omfattning kom 
också att påverka värdet av det symboliska kapitalet.  
 
Symboliskt kapital fördelade sig olika mellan individer i undersökningen. Dock fanns en 
självklar ökning parallellt med stigande senioritet. En senior hade hunnit utveckla en 
forskningsprofil till skillnad från junioren. Ju längre gången forskaren var i sina akademiska 
studier, desto mer kunskap hade han/hon samlat på sig i ämnet.  Den erfarna forskaren hade 
byggt upp en beläsenhet och har utvecklat en ämnesspecifik karta över fältet, vilket i 
förlängningen resulterade i akademiska fördelar. Det akademiska kapitalet av symboliskt slag, 
var därför större hos en etablerad, erfaren forskare än hos den ännu oerfarna (Seldén 2000 s. 
227ff.). 
 
Utifrån Bourdieus kapitalbegrepp skapade Seldén ytterligare en kapitalform, applicerbar på 
forskarna i undersökningen, nämligen informationssökningskapital. Begreppet 
informationssökningskapital av symboliskt slag bestod av investeringar i biblioteks- och 
informationsvetenskapligt kunnande. Det betecknade färdigheten att behärska formella 
informationssystem, så som bibliotek och databaser. Den beläste erfarna forskaren hade redan 
såväl ämnesord som referenser vilket underlättade formellt riktade informationssökningar. 
Forskaren behöver därför sällan, till skillnad från nybörjaren inom fältet,  hjälp av 
bibliotekspersonal för att orientera sig inom ämnesområdet.  
 
Socialt kapital är ett annat av Bourdieus kapitalbegrepp som Seldén använt. Kapitalformen 
betecknar i studien de sociala relationer som existerade bland företagsekonomerna. Det 
sociala kapitalet i den akademiska världen bestod av personkontakter och nätverksrelationer 
till andra forskare. Att kunna dra nytta av dessa relationer för egen del innebär ett kapital för 
individen. Seldén identifierade ett antal kriterier för en forskares sociala kapital. Bland dessa 
återfanns forskarens samverkansförmåga och delaktighet i nätverksbyggen. Redaktionellt 
arbete, arbete med forskningsfonder, pedagogiskt ledningsarbete, handledning av doktorander 
innebar investeringar i socialt kapital (Seldén 1999 s. 226ff.). Parallellt med det akademiska 
avancemanget och kapitalinvesterandet gjorde forskaren också investeringar i 
informationssökningskapital av socialt slag menar Seldén. På det sociala fältet rörde sig en 
framgångsrik informationssökningskarriär ”... i princip från stadiet att själv behöva söka alla 
uppgifter till det ’paradis’ där all information serveras utan anmaning” (1999 s. 254) En senior 
hade under sina forskarår byggt upp både kunskap och erfarenhet som denne kunde använda 
som utbyte i mötet med kollegor. Den oerfarne hade i detta sammanhang ännu inget att 
erbjuda och kunde därmed inte vara delaktig i  informationsutbytet. Seniorforskaren visste 
ofta långt i förväg vad som är på gång och de behövde därför inte bevaka publiceringar. På 
toppen kommunicerade experterna inom forskningsfältet och här rekryterades medforskare till 
projekt. Seniorer hade utvecklat kontakter med andra forskare, universitet och forskningsråd, 
de opponerade på avhandlingar och  handledde doktorander.  De ekonomiska 
maktpositionerna inom forskningsområdet var ofta besuttna av seniorer. Att vara högst upp i 
forskningshierarkin, t ex professor,  gav inte bara akademiska privilegier utan innebar även en 
kvalificerad informationstillgång, menar Seldén (2000 s. 60f.). 
 
Juniorer hade varken ett ackumulerat akademiskt kapital eller ett  
informationssökningsskapital att tillgå. De ingick inte i forskarnätverket – där det ömsesidiga 
informationsutbyte var möjligt. De hade ännu ingen överblick över forskningsfältet (eller den 
akademiska makten att kunna påverka det) och hade därför svårare att få tag på kvalificerad 
information. De kommunicerade dessutom lite inbördes eftersom de befann sig i 
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konkurrenspositioner, menar Seldén. Den oetablerade forskaren hamnade därmed  i en 
vägvalssituation. Den ena vägen innebar ett skapande av en stark relation till handledaren för 
att via denne få tillgång till kontakter inom forskarnätverken och den kvalificerade 
information som finns där. Den andra vägen innebar att den egna självständigheten över 
avhandlingsarbetet föredrogs på bekostnad av informationstillgången. Dessa juniorer 
tvingades därmed att bli skickliga på formellt riktade informationssökningar samt på 
relevansbedömning av  information. 
 
4.8.1  Symboliskt våld – en hävdelsestrategi 
Begreppet symboliskt våld betecknar en hävdelsestrategi som fungerade som en 
utslagningsmekanism bland företagsekonomerna i den akademiska världen.  ”Symboliskt våld 
är något som används för att hålla kontroll inom den akademiska reproduktionen” (Seldén 
1999 s. 204)  Det symboliska våldet utövades främst av senior mot junior och junior mot 
junior. 
 
I de situationer då symboliskt våld användes,  visades både individens anspråk och position i 
systemet, menade Seldén. Det symboliska våldet användes vid olika tillfällen. I 
seminariesituationen kunde det symboliska våldet vara såväl diskret som av en mer utåtriktad 
karaktär.  
 
Den diskreta formen kunde praktiseras genom att seminarieledaren negligerande vissa 
kurspapers till förmån för andra. Andra exempel kunde bestå av öppen kritik riktad mot en 
junior där denne anklagades för att inte klara forskningsuppgiften. Ett annat sätt att praktisera 
symboliskt våld var att överföra en doktorand till en handledare med lägre status (Seldén 1999 
s. 207f.). 
 
I en situation där en individ drabbades av symboliskt våld kunde denna genom ett gott försvar 
dämpa eller tillintetgöra attacken. Misslyckas den drabbade i sitt försvar var dock risken för 
efterföljande men stora, menar Seldén (Seldén 1999 s 208). 
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5 Metod 
 
 
 
5.1 Informationsbeteende  –  ett metodologiskt dilemma 
 
Hur kan fältarbetande arkeologers informationsbeteenden då studeras? För oss innebar 
informationsbeteende både individens tankar och handlingar, eller m a o det individen säger 
och det individen gör. Vi ansåg att tanke och handling inte kunde betraktas som isolerade 
enheter,  åtskilda från varandra. Hur de arkeologer som ingått i undersökningen betedde sig då 
de sökte information, kunde därför studeras med hjälp av flera metoder.  
 
En metod att studera hur de rent praktiskt och fysiskt gick tillväga när de sökte information  
hade varit att göra öppna deltagande observationer vid utgrävningar. Genom denna metod 
skulle vi fått en möjlighet att utifrån betrakta en del av informationsbeteendet. Vi hade 
dessutom på plats kunnat komplettera det för ögat iakttagbara med frågor.  
 
Men fältarkeologin verkar, som sagt, inte bara inom exploateringsområdet, utan en stor del av 
informationssökningen kring en utgrävning sker långt före och efter avslutad fältstudie. En 
deltagande observation hade därmed som metod endast kunnat ge oss svar på frågor kring den 
fysiska och praktiska sidan av arkeologernas informationsbeteende i fältsituationen. Det 
ideala för vår undersökning hade naturligtvis varit att göra öppna deltagande observationer i 
fält i kombination med längre kvalitativa intervjuer. Men ett sådant arbete hade sträckt sig 
långt utanför ramen för ett magisterarbete. Då vi var mest intresserade av den del av 
informationsbeteendet som var osynligt för betraktaren d v s hur fältarkeologerna tänkte och 
associerade kring sitt informationsbeteende valde vi därför en annan metod för vår studie.  
 
Vi valde att göra tio stycken intervjuer där arkeologerna själva fick möjlighet att uttrycka sitt 
informationsbeteende i ord. Genom metodvalet har vi förhoppningsvis kunnat studera den 
mer subjektiva dimensionen av  informationsbeteendet. Vårt källmaterial består på så sätt av 
tio subjektiva och fristående berättelser där var och en av arkeologerna själva beskriver sin 
informationssökningsvardag i ord. Undersökningens resultat baseras endast på dessa tio 
arkeologers utsagor. I den mån vi funnit gemensamma drag hos gruppens 
informationsbeteende vill vi här särskilt poängtera, att dessa generaliseringar i de fall de 
uppkommit endast kan härledas till just de arkeologer som ingått i studien. Att uttala sig om 
de ca 200 arkeologer som arbetar inom exploateringsarkeologin i Sverige sträcker sig långt 
utanför denna undersöknings gränser.  
 
I den här uppsatsen har vi således undersökt tio exploateringsarkeologers berättelser där de 
verbalt uttryckt sitt informationsbeteende inom ramen för yrket. 
 
 
 
5.2 Urval och avgränsningar  
 
Många nyutexaminerade arkeologer börjar sin yrkesbana som säsongsanställda amanuenser 
vid utgrävningar i museers eller Riksantikvarieämbetets regi. Först efter ett antal 
utgrävningssäsonger kan de söka sig till mer kvalificerade antikvarietjänster. En antikvarie 
kan till skillnad från en amanuens leda arkeologiska undersökningar. 
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För vår undersökning av fältarbetande arkeologer informationsbeteenden valde vi att göra 
intervjuer med tio antikvarier verksamma inom exploateringsarkeologin. En förutsättning för 
att våra problemställningar närmare skulle kunna studeras var att de antikvarier som skulle 
ingå i studien var att betrakta som erfarna av exploateringsarkeologi. Detta eftersom de då 
hunnit utveckla vanor och personliga kontakter inom yrket. Att dra en gräns mellan erfaren / 
oerfaren var  i sig problematiskt. För oss har dock en skiljelinje varit mellan hur stor praktisk 
erfarenhet arkeologen hade av fältundersökningar i arbetsledande position. 
 
Samtliga arkeologer som ingått i undersökningen har arbetat som projektledare vid 
arkeologiska undersökningar. De har därmed deltagit i hela den arbets- och 
informationssökningsprocess som följer av exploateringsarkeologiska undersökningar. De 
intervjuade arkeologerna har mellan 8 och drygt 20 års erfarenhet av fältundersökningar som 
projektledare.  
 
Efter studier av ett flertal texter kring informationsbeteende insåg vi att även organisationen 
hade inverkan på individens informationsbeteende. Denna insikt innebar att vi valde att 
intervjua exploateringsarkeologer verksamma inom en och samma uppdragsarkeologiska 
organisation. 
 
Trots att den grupp vi valt hade en samlande yrkestitel och arbetade inom en och samma 
uppdragsarkeologiska organisation, innebär det inte att alla hade samma bakgrund. De flesta 
av de intervjuade antikvarierna ägnade sig, parallellt vid sidan om sitt yrke, också åt högre 
akademisk utbildning och forskning. Av de intervjuade hade fem avlagt doktors- eller 
licentiatsexamen i arkeologi. Av de resterande fem var tre inskrivna på forskarutbildningen på 
universitetet. Endast två ägnade sig enbart åt arkeologi inom yrket och organisationen. 
Sammanfattningsvis kan nämnas att vår avgränsning till yrkesgruppen antikvarier och antal år 
inom exploateringsarkeologin, inneburit att vi inte endast mött ett antal fältarbetande 
arkeologer utan också, till stor del, forskare inom universitetsdisciplinen arkeologi.  
 
Informationssökning är i sig att betrakta som en process, men då vi inte haft återkommande 
intervjuer utan endast samtalat med var och en av arkeologerna vid ett tillfälle, har vår 
undersökning ur den aspekten inte något processperspektiv. Vårt material är att betrakta som 
ett enstaka nedslag i några expolateringsarkeologers informationssökningsvardag. Likväl kom 
samtalen med arkeologerna många gånger att handla om subjektiva reflektioner kring 
förändringar i informationsbeteendet över tid. Vid ett flertal tillfällen beskrev arkeologerna att 
informationsbeteendet förändrats under åren inom exploateringsarkeologin och som forskare. 
Därmed kom  vår undersökning också att delvis handla om förändringar i arkeologernas 
informationsbeteenden. 
 
Den här studien har inget genusperspektiv. Trots detta har vi sökt att få en jämn 
könsfördelning mellan de vi intervjuat. Av de intervjuade är fem kvinnor och fem är män. 
 
Vårt ämnesval, exploateringsarkeologers informationsbeteenden medförde även kontakt med 
en mängd mer eller mindre problematiska begrepp. Att välja ett begrepp och rata ett annat, 
innebär att fokus sätts på vissa fenomen medan andra kommer i skymundan. I denna uppsats 
introduceras och redovisas begrepp fortlöpande i texten på den plats de främst hör hemma.  
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5.3 Behovet av anonymisering 
 
Arkeologer är ingen stor yrkesgrupp och antalet tjänster är få. Än mindre är antalet antikvarier 
verksamma inom uppdragsarkeologin i Sverige. En effekt av detta, är att vi inte angivit hos 
vilken arbetsgivare eller i vilken del av landet de intervjuade arbetar, då det i så fall blivit 
förhållandevis lätt att känna igen enskilda individer.  
 
Av samma anledning har vi valt bort att presentera arkeologernas kön, ålder och 
utbildningsnivå i tabellform. På så sätt har vi undvikit att enskilda arkeologers identitet 
framträtt. Var och en av de intervjuade arkeologerna har dock numrerats. Detta för att det då 
är möjligt för en läsare att urskilja i vilken omfattning och var någonstans vi låtit arkeologerna 
komma till tals i citatform. 
 
 
 
5.4 Förförståelse 
 
Utformningen och ämnesvalet för den här uppsatsen bottnar i oss själva och vår egen 
förförståelse av det vi funnit intressant att studera. En förförståelse som kommit att inverka på 
uppsatsarbetet, är den vi fått genom studier i biblioteks- och informationsvetenskap. Då vi 
under studietiden mest kommit i kontakt med informationssökningsprocesser kopplade till 
textbaserade källor, fann vi det intressant att studera en yrkesgrupp som även var beroende av 
att hämta information från ordlösa källor såväl som av verbala kontakter arkeologer emellan.  
  
Vår övriga gemensamma ämnesmässiga bakgrund har naturligtvis även kommit att prägla 
analysen av de fältarbetande arkeologernas informationsbeteende. Vår ämnesbakgrund består 
av humanistiska- och samhällsvetenskapliga studier i discipliner som historia, etnologi, 
arkeologi, statsvetenskap samt socialantropologi.  
 
Förförståelse för ämnet arkeologi finns därmed till viss del, då en av oss tidigare studerat 
arkeologi. Men utöver ett par fältundersökningar, gjorda som delkurser inom 
grundutbildningen, finns inte någon erfarenhet av just fältarkeologi. Vi anser dock att denna 
förförståelse har varit en tillgång – den har inneburit att vi haft relativt lätt att grovt orientera 
oss inom ämnet och därmed ökat möjligheterna till relevanta följdfrågor.  
 
En intervju är ett möte mellan två eller flera subjekt. På samma sätt som vi har gått in i 
undersökningen med vår förförståelse med oss, har vi också blivit bemötta utifrån det faktum 
att vi är studenter i biblioteks- och informationsvetenskap och därmed också blivande 
bibliotekarier.  
 
Författarna Idar Holme och Magne Solvang skriver i Forskningsmetodik om den ömsesidiga 
förväntan som kan finnas mellan forskare och undersökningsperson. De menar att 
undersökningspersonerna snabbt skaffar sig en uppfattning om forskaren och vad denne vill 
ha ut av mötet. Därmed är det även möjligt att de vill leva upp till de förväntningar som finns 
outtalade och därmed anpassa sig efter detta i svarssitutionen (Holme & Solvang 1997 s. 98).  
Med detta i åtanke inleddes intervjuerna med att vi klargjorde för den intervjuade att vi som 
biblioteksstudenter och blivande bibliotekarier inte per automatik värdesatte böcker, bibliotek 
och elektronisk informationssökning högre, än den information man kan komma åt under ett 
samtal på en kafferast.  Genom detta försökte vi medvetet värdeneutralisera frågorna kring 
olika informationskällor. 
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5.5 Intervjuerna 
 
Uppsatsens källmaterial utgörs av tio bandinspelade intervjuer utförda under perioden mars 
till september 2002. Intervjuernas längd varierar mellan en och två och en halv timma, där den 
genomsnittliga intervjun pågick i lite drygt, en och en halv timma. Fem av intervjuerna 
genomfördes på arkeologernas arbetsplats medan resterande fem ägde rum i hemmiljö. Vid 
åtta av intervjuerna deltog vi båda och vid två fanns endast en av oss med. 
 
Innan intervjuundersökningen tog sin egentliga början, genomfördes en provintervju med en 
yrkesverksam arkeolog. Efter denna redigerades vår frågelista något. Den omarbetade 
versionen (se bilaga 1) består av strikt färdigformulerade frågor, som tar sin utgångspunkt i 
uppsatsens frågeställningar. För att intervjuerna inte skulle bli alltför styrda till sin karaktär, 
användes även en punktlista över undersökningens problemområden. Denna punktlista gav 
arkeologerna utrymme för egna associationer och möjligheter till vägval kring den 
tematiserade intervjun, utan att frågeföljden var helt på förhand given. Under intervjuernas 
gång kom den mer detaljerade frågelistan att fungera som ett stöd för att säkerställa att inget 
glömdes. 
  
De bandinspelade intervjuerna skrevs i möjligaste mån ut ordagrant. I de fall citat används 
återges dessa i den form de förekommer i intervjun. Undantag har dock gjorts vid några 
enstaka tillfällen då det talade språket upprepat sig.  
 
 
 
5.6 Informationssökning och val av litteratur 
 
Idag är studiet av informationsbeteenden ett etablerat forskningsfält inom Biblioteks- och 
informationsvetenskapen. Att undersöka hur olika yrkesgrupper söker information har även 
intresserat flera studenter inom Bibliotekshögskolans magisterkurs. Inför vår egen 
undersökning blev flera magisteruppsatser viktiga teoretiska introduktioner till vårt 
ämnesområde. Utifrån dessa uppsatser kunde vi genom kedjesökningsmetoden få såväl 
litteraturreferenser som vidare uppslag till egna sökningar. Andra litteraturtips fick vi genom 
vår handledare samt hämtade från egna tidigare delkurser. 
 
Vi hade även haft god hjälp av de elektroniska databaserna LISA samt Göteborgs 
universitetsbibliotekets interna katalog GUNDA. Enstaka elektroniska sökningar gjordes även 
via Internet. Dessa sökningar kom mest att handla om det material som rörde det 
exploateringsarkeologiska arbetsområdet. Vi har även haft stor nytta av forskaren T.D. 
Wilsons hemsida på Internet där ett flertal texter laddats ner. 
 
Utöver vårt källmaterial i form av intervjuer med arkeologer, har vi använt oss av ett urval av  
texter kopplade till yrkesgruppen. De texter som belyst arkeologer som yrkes- och 
forskargrupp är Harriet Lönnqvists två användarstudier om humanistiska forskare samt Ulrika 
Anderssons magisteruppsats om oetablerade arkeologer. De har sammantaget utgjort 
bakgrundsmaterial, vilket vi kunnat jämföra och relatera till vår egen studie.  
 
Ett sätt att närma sig människors informationsbeteende är att studera vilka källor och kanaler 
de använder sig av. Vår första analytiska utgångspunkt vad gäller arkeologers 
informationskällor utgjordes av Mats P Malmers artikel om arkeologins vetenskapliga 
placering. Malmers uppdelning av arkeologiska källor ordrikt – ordlöst gav oss en viktig 
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analytisk ingång till kategoriseringen av de källor som förekom i vår undersökning. 
Biblioteks- och informationsforskarna Lars Höglund och Olle Perssons modell över 
informationskällor indelade efter typ har dock varit basen vad gäller källindelning. Med hjälp 
av Block och Lagbergs samt allra främst Helena Edenholms utvidgningar av modellen, kom 
vi slutligen att strukturera samt tolka arkeologernas källanvändning. För de mellanmänskliga 
och verbala informationskällorna har texter av Höglund och Persson samt Patrick Wilson 
använts. 
 
T.D. Wilsons makromodell över informationsbeteendet från 1995 har utgjort en viktig del av 
tolkningsgrunden för arkeologernas informationsbeteende. Detta då modellen i sin helhet tar 
hänsyn till såväl individuella samt kringliggande faktorers påverkan på individens 
informationsbeteende.  
 
Arkeologernas akademiska förankring genom såväl utbildning som forskning har analyserats 
via Lars Séldens doktorsavhandling Kapital och karriär. Detta då vi ansett att även den 
akademiska världens informationssökningsklimat och forskarkultur varit viktiga faktorer för 
förståelsen av arkeologernas informationsbeteende. Lars Seldéns studie har även varit  
betydelsefull för oss då den i sin helhet ledsagat oss genom de känslor som är involverade i 
informationssökningsprocessen.  
 
Efter intervjuernas genomförande förstod vi att våra resultat även delvis behövde belysas 
utifrån organisationens påverkan på individernas informationsbeteende. Då vi inte på förhand 
hade referenser inom ämnesområdet valde vi efter databassökningar ut texter av biblioteks- 
och informationsforskarna Lars Höglund, Mariam Ginman samt Gunilla Widén-Wulff, vilka  
behandlade begreppet informationskultur. 
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6 Arkeologerna om källanvändning och 
informationsbeteende 
 
 
 
Det finns ett mycket stort antal källor som kan kopplas till den exploateringsarkeologiska 
arbetsprocessen. Samtalen med arkeologerna gav oss intrycket av att samtliga hade en mycket 
öppen inställning till vilka källor som de kunde tänkas använda i arbetet. En arkeolog berättar: 
 

Det finns egentligen inga gränser för vad som kan vara en källa, så länge den har ett svar att 
ge. Jag har till och med varit med om att skicka bronsålderskeramik med fingeravtryck till 
polisens tekniker. (Arkeolog 10) 

 
I detta avsnitt redovisar vi resultaten av våra intervjuer. Den övergripande strukturen har 
arkeologen Mats P Malmers indelning av det arkeologiska källmaterialet som grund.  
Kapitelindelningen: ordlösa källor, ordrika skriftliga källor samt ordrika verbala källor 
betecknar den form informationen haft då den möter användaren.  
 
Utöver den gruppering som gjorts utifrån formen på informationen, har resultatredovisningen 
även kommit att struktureras utifrån två håll. Då vår frågelista till sin struktur varit 
tematiserad har detta helt naturligt kommit att inverka på vad arkeologerna svarat. Under 
intervjuernas gång, har dock icke förutsedda teman framkommit ur arkeologernas berättelser, 
teman som även fått utrymme i resultatredovisningen.  
 
 
 
6.1Ordlösa källor 
 
6.1.1 Mänskliga källor och  icke-mänskliga källor 
En stor del av den information som arkeologerna var beroende av i arbetet hämtade de från, 
till karaktären ordlösa mänskliga, fornlämningar och artefakter. Att ha möjligheten att se 
föremålen i sin fysiska form ansågs av alla som en grundförutsättning för 
exploateringsarkeologin. Samtliga arkeologer i undersökningen framhöll fynden följaktligen 
som den viktigaste informationskällan av alla. Utöver det som hittades i fält, betraktade 
arkeologerna den totala bilden av fornlämningsmiljön även som en källa till information. 
Betydelsen av fynden och den omgivning de förekom i låter sig beskrivas av följande citat: 
 

Det är dom som är kärnan i informationssökandet. Det är utifrån dom man söker sig ut [ ... ] 
Det är ju fynden och på det sätt de framträder och tillsammans med andra fynd – fynd och 
företeelser, det är det sammanhanget som är vår huvudsakliga källa och basen i arkeologisk  
forskning. (Arkeolog 8) 

 
Men det var inte bara fynd, i form av föremål av mänskligt upphov, som eftersöktes av 
arkeologerna i utgrävningssituationen. Viktig information i fältundersökningen utgjordes av  
de ordlösa källor i icke-mänsklig form, som hämtades ur den förhistoriska naturens flora, 
fauna och geologiska förutsättningar. Analyserna av det insamlade materialet gjordes till 
största delen av tvärvetenskapliga ämnesexperter och laboratorier. Genom vertikala schakt 
söktes information i jorden för att få en bild av de olika lagerföljder som fanns på platsen. För 
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tolkning av jordlagrens skiftningar kallades ofta därför geologer ut till utgrävningsområdet. 
Likaså togs fröer och växtmaterial tillvara, för vidare analys av floran och den förhistoriska 
kostens vegetabiliska sammansättning. Eventuellt benmaterial samlades in och analyserades 
vidare av osteologer för få en bild av områdets förhistoriska fauna. Åldersbestämning via 
insamlat kol genom C14-metoden utnyttjades frekvent.  
 
Att söka information från föremål förekom inte bara då dessa fanns att tillgå i sin fysiska 
form. Viktiga och regelbundet återkommande informationskällor för arkeologerna var de 
digitala föremålssarkiv som finns tillgängliga on- line. Den ständiga tillgänglighet de digitala 
bildarkiven erbjöd uppskattades mycket, då arkeologerna ansåg att externa besök utanför 
arbetsplatsen ofta tog för mycket arbetstid i anspråk. Att direkt via datorn kunna se bilder gav 
även en annan överblick av föremålen än den ett besök på fyndmagasinet gav, ansåg några. 
En av arkeologerna uttalade sig så här om Historiska museets bildarkiv, tillgängligt över 
webben: 
 

Man kan till exempel få en överblick över olika typer av sländtrissor från yngre järnåldern, 
det är bara att klicka fram. Det är fantastiskt och sparar massor av tid och kraft. Det är lite 
sånt man börjar kunna utnyttja. (Arkeolog 2) 
 

Överlag var digitaliserade bilder av fynd mycket efterfrågade av deltagarna i undersökningen. 
Digitala fyndsamlingar fanns dock i alldeles för liten omfattning, ansåg alla.  Ett uttalat 
önskemål  var därför fler heltäckande och lättillgängliga digitala databaser med avbildningar 
av fynd. 
 
En annan kategori av källor, viktiga för arkeologerna i undersökningen, bestod av de 
avbildningar i form av kartor, fotografier, teckningar och grafiska framställningar som 
användes i det dagliga arbetet. Det arkiv som alla arkeologer använde ofta och regelbundet 
var ATA, Antikvarisk topografiska arkivet. Utöver den topografiska serien, som består av 
information om fornlämningar och fynd ordnade efter landskap och socken, innehåller även 
arkivet stora samlingar av ritningar och fotografier från arkeologiska inventeringar och 
utgrävningar. Att söka i äldre utgrävningsdokumentation gav arkeologerna en inblick i bl a en 
förfluten arkeologisk arbetsprocess men även i landskapsförändringar. ”Miljön ser ofta 
annorlunda ut, antingen att det har blivit bebyggelse runt omkring eller att det under 20- och 
30-talet inte fanns så mycket skog som nu. Det gör en makalös skillnad”.(Arkeolog 8) Denna 
dokumentation var regelbundet förekommande informationskällor bland arkeologerna. 
 
Inom arkeologin har en traditionell avbildningsmetod varit att teckna av de fynd som hittats 
under utgrävningarna. I de allra flesta av de rapporter som producerades inom organisationen 
fanns teckningar av föremål och jordens lagerföljder. Teckningar, såväl gamla som nya, var 
en betydelsefull källa till information för arkeologerna. Flitigt använda ordlösa 
informationskällor var även de fotografier som fanns av föremål, fornlämningar samt 
fornlämningsmiljöer.  
 
Användandet av kartor följde arkeologerna genom hela den exploateringsarkeologiska 
arbetsprocessen. Ofta var kartan dessutom en första ingång och informationskälla inför 
arkeologiskt uppdrag. Kartor i olika former var därmed ett dagligt inslag i arkeologernas 
informationssökningsvardag. Vissa kartor, såsom Lantmäteriets röda översiktskarta, den 
gröna kartan för terrängförhållanden, och den gula fastighetskartan användes frekvent. Även 
andra kartor kunde bli aktuella beroende på områdets specifika egenskaper. Inför 
undersökningar kring ett förhistoriskt odlingslandskap kunde gamla skifteskartor ge viktig 
information om hur platsen har nyttjats under århundradena. Arkeologerna använde sig även 
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här av specialister, i form av  kulturgeografer och kartografer,  i tolkandet av äldre kartor och 
hur landskapet utnyttjats. Likaså kunde gamla generalstabskartor tjäna som informationskällor 
då dessa uppkommit innan landets heltäckande civila kartering genomförts. Viktiga specifika 
källor som användes regelbundet var även berggrunds- och jordartskartor.  
 
Vad gäller tillgängligheten, så fanns de mest regelbundet och frekvent använda kartorna  på 
arbetsplatsen. Stora exploatörer, såsom Vägverket eller Banverket producerade själva relevant 
kartmaterial över det berörda exploateringsområdet. En stor del av det äldre kartmaterialet 
fanns att tillgå på ATA.  Arkeologerna sade samtliga att de önskade att fler kartor fanns direkt 
tillgängliga på arbetsplatsen. Flera av arkeologerna nämnde att de oftast inte hade möjlighet 
att ta den tid det innebar att åka långväga för att besöka olika kartarkiv. I likhet med önskan 
om digitaliserade fyndarkiv, önskade arkeologerna också mer digitaliserat kartmaterial.  
Bland de kartor som särskilt önskades mer lättillgängliga i den omedelbara närheten av flera 
arkeologer  var  jordartskartor och berggrundskartor. Dock fanns ett hinder vad gällde 
tillgängligheten till jordartskartor,  då jordkarteringen av landet inte är genomförd i sin helhet 
Kartorna kunde därmed endast nyttjas fragmentariskt som informationskällor. 
 
 
  
6.1.2 Om informationssökning och ordlösa källor 
Arkeologerna tog alla upp vikten av att lära och utöka kunskapen genom att se. Genom 
föremåls- och miljöstudier menade de att de skaffade sig ny kunskap och erfarenhet inom 
yrket. De egna fältundersökningarna gav en kontinuerlig kontakt med källmaterialet, men 
samtliga beklagade att arbetet sällan gav utrymme för externa besök på föremålsarkiv och 
utgrävningsplatser. 
 
Flera ansåg att en viktig egenskap i yrket var ett vaket öga. Denna förmåga utvecklades över 
tid, i mötet med källmaterialet, menade arkeologerna. Arkeolog 7 beskriver nedan 
informationssökningsprocessen kring ett enda avslag av flinta:  

 
Det är informationssökning med ögat. Det är ju som ett språk man lär sig. Det man ser på 
ett avslag är ju resultatet av flera olika handlingar. Man ser en serie beslut som finns där, 
och när man förstår det så säger det något om en process. Och det som jag tycker är mest 
intressant är hur man reparerar fel. Därför att alla gör fel, men hur man reparerar fel är 
kulturbundet. Man kan göra det på många olika sätt. Under vissa perioder så reparerar man 
på ett visst sätt medan under andra på ett annat. (Arkeolog 7) 

 
Flera av arkeologerna vittnade om hur fälterfarenheten fört med sig att de utvecklat en känsla 
inför var den förhistoriska människan  t ex  valde att bosätta sig. En viktig egenskap hos 
arkeologerna, enligt dem själva, var just  förmågan att läsa av landskapet och att ställa rätt 
frågor på plats. Citatet nedan beskriver den mångfacetterade och komplicerade 
informationssökningsprocess som ägde rum i fält: 

 
Dels söker jag i jorden, men jag försöker också titta på andra faktorer kring platsen och i 
omgivningen som sammantaget kan belysa en förhistoriskt situation. T ex  hur berg och 
vatten ligger i förhållande till var människorna har uppehållit sig, var hittade de lä, eller hur 
långt var det till en bäck, alltså jag tittar på terrängförhållanden. Var fick de tag i råämnen 
för redskapstillverkning? Var fick de ved ifrån? Förekommer flinta naturligt på platsen? 
Hur ser terrängen ut? Erbjuder den tillgång till det nödvändiga i människornas liv? Flera av 
dessa svar får jag i fält. Genom att gräva ut en plats, men också genom att undersöka 
närområdet.[ ... ]Men det är också tvärtom, en del frågor har jag inte med mig utan de 
ställer fynden till mig i fält. T ex när jag hittar något jag inte hade väntat mig på platsen, de 
här fynden borde inte vara här, varför är dom det ändå? (Arkeolog 10) 
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6.2 Ordrika skriftliga källor  
 
En förutsättning för att det exploateringsarkeologiska arbetet skulle kunna utföras var att 
arkeologerna var inlästa på de områden och de fenomen de studerade. Viktiga 
informationskällor för arkeologerna i undersökningen var således de skriftliga källorna.  
 
 
6.2.1 Rapporter 
Den skriftliga källa som arkeologerna nämnde i första hand, var de rapporter som fanns efter 
genomförda undersökningar i fält. Samtliga ansåg att rapporterna var mycket betydelsefulla 
och regelbundet återkommande informationskällor i yrket. De rapporter som författats internt 
inom organisationen, fanns på arbetsplatsen både i tryckt och digital form. Tillgängligheten 
till andra exploateringsarkeologiska organisationers rapporter varierade. Avsaknaden av total 
tillgänglighet upplevdes dock som en allvarlig informationsbrist. Arkeologerna tog även upp 
problem med sökbarheten vad gällde rapporter både i fysisk och digital form. En arkeolog 
beskrev problemet så här: ”Det skulle finnas ett rikstäckande register där man kunde söka på 
vissa ord. Det skulle underlätta otroligt mycket. .Man får leta som besatt om man ska gå den 
vanliga vägen genom att bläddra bland rapporter eller genom hörsägen”. (Arkeolog 9)  
 
Arkeologerna nämnde ytterligare ett hinder i informationstillgången till rapporter. Då det ofta 
gick lång tid mellan utgrävning och färdigtryckt rapport uppstod en informationsfördröjning 
vilket samtliga arkeologer i undersökningen beklagade. Konsekvensen av denna blev att det 
var svårt att referera till och använda relativt färska undersökningar i arbetet. En arkeolog 
berättade om att han vid ett tillfälle ville referera till unika fynd som gjorts i regionen av en 
annan exploateringsarkeologisk institution. Då rapporten dröjde, och det därmed inte fanns 
något skrivet material från undersökningen, kunde den intervjuade inte relatera sina 
undersökningsresultat från samma tidsålder till de unika fynden. Till slut refererade 
arkeologen till undersökningen via de massmedieartiklar som skrivits om fynden.  
 
Tidsrymden mellan genomförd fältundersökning och färdigtryckt rapport hade dock minskat 
under de senaste åren. Numera är det reglerat i avtalen med exploatören hur lång tid 
rapportskrivandet får ta i anspråk. Fördröjningen hade därför minskat något, men det var 
fortfarande ett problem, enligt flera arkeologer.  
 
Inom organisationen fanns en arbetsrutin kopplad till rapportförfattandet som innebar att alla 
rapporter fackgranskades och korrekturlästes av två arkeologer innan den slutgiltiga versionen 
gick i tryck. Alla arkeologer upplevde att arbetsrutinen var mycket bra och att den hade flera 
fördelar. Inläsningen gav både inblickar i kollegornas aktuella uppdrag och hur de resonerade 
teoretiskt. Samtidigt utökades den egna beläsenheten.  
 
 
6.2.2  Böcker och tidskrifter 
Vad gäller monografier, menade samtliga att de hade en mycket god överblick över den 
litteratur som fanns att tillgå  inom det egna specialområdet. En mer grundläggande 
kunskapsbas av referenser byggdes upp redan under studietiden. Dessa hade därefter byggts 
på under de yrkesverksamma åren, genom den inläsning som gjorts inom ramen för yrke och 
forskning.  Alla upplevde att de var väl bekanta med kollegornas specialområden. 
Arbetskamraterna nämndes också som viktiga förmedlare av information om nya 
monografier, särskilt inom de områden de ansåg sig vara mindre väl bevandrade i.  
 



 38   

Utöver speciallitteratur och översiktsverk var det vanligt att arkeologerna använde 
ortnamnsböcker och lokalhistorisk litteratur i arbetet. De ansåg att både ortens lokala historia 
och namn kunde vara viktiga ingångar och källor till ett områdes förhistoria. En arkeolog 
beskrev: ”...’min sockens historia’ skrivet av någon folkskolelärare eller så. De böckerna 
brukar vara små guldgruvor som ger allmänkunskap om trakten i stort och om speciella 
fornlämningar, lite av varje. Man vet aldrig vad man hittar”. (Arkeolog 2) 
 
Två arkeologer nämnde att de använt  bibliografin Nordic archeaological abstracts som 
informationskälla i yrket. Båda två ansåg att hjälpmedlet gav en god överblick över 
utgivningen av monografier och artiklar inom ämnet. Att kombinera kedjesökning från redan 
kända monografier med att då och då titta i en arkeologisk bibliografi, ansåg en arkeolog gav 
en väldigt bra bild över vad som fanns skrivet kring ett fenomen. De övriga arkeologerna i 
undersökningen menade samtidigt att de aldrig använde dem för informationssökning inom 
arbetet.  
 
Tidskrifter spelade en viktig roll som informationskälla och de fyllde flera funktioner inom 
yrket. En arkeolog förklarade yrkesgruppens tidskriftsanvändning med den sällsynta 
utgivningen av monografier inom ämnet: ”Det är ju så otroligt sällan det kommer nån 
monografi. Nej. Det blir ju artiklar som gäller”. (Arkeolog 7) Samtliga av de intervjuade 
berättade att de regelbundet bläddrade igenom nya nummer av tidskrifter på arbetsplatsens 
bibliotek. Några besökte även universitetsbibliotekets tidskriftsavdelning. Tidskrifterna fyllde 
även en viktig funktion som nyhetsförmedlare, då nya intressanta teoretiska och 
metodologiska diskussioner ofta publicerades först i artikelform. Även här var det ofta 
arbetskamraterna som tipsade om artiklar de sett. 
 
 
6.2.3 Fornlämningsregistret 
Ett av de viktigaste arbetsredskapen inom exploateringsarkeologin är Fornlämningsregistret. 
Då ett specifikt geografiskt område är en första ingång i informationssökningsprocessen inför 
ett arkeologiskt uppdrag användes registret regelbundet och mycket frekvent som 
informationskälla av samtliga. Då registret är upprättat av åtskilliga människor under lång tid, 
var det dock varierande i graden av noggrannhet. Registrets kvalitetsskiftningar upplevde 
flera som ett problem, då olika inventerare haft skiftande fokus på vad som varit relevant att 
nedteckna. Fornlämningsregistret fanns även att tillgå i en ännu icke fullständig digital form 
på arbetsplatsen. Denna var dock mindre detaljerad då flera attribut ännu saknades. 
 
 
6.2.4 Den egna boksamlingen och biblioteken 
Efter Fornlämningsregistret fortsatte arkeologerna ofta sin textbaserade informationssökning i 
den egna boksamlingen. De flesta hade sedan studietiden byggt upp ett eget litet bibliotek 
bestående av litteratur inom arkeologi och närliggande ämnen. Den övervägande delen av de 
tillfrågade, upplevde att de köpte färre böcker idag än i början av karriären. Trots färre 
bokinköp fortsatte dock den egna boksamlingen att öka. Orsaken till ökningen var att 
arkeologerna fick rapporter och monografier genom de arbetskontakter de utvecklat under de 
yrkesverksamma åren. Utöver ett antal doktors- och licentiatsavhandlingar uppskattade de att 
de årligen fick mellan 15 och 20 rapporter av kollegor inom branschen. För varje genomfört 
projekt tilldelades de involverade arkeologerna även ett antal friexemplar av rapporten som de 
sedan själva kunde ge bort. Samtliga framhöll den egna boksamlingen som oerhört 
betydelsefull för dem inom arbetet. Som informationskälla var den ett dagligt inslag under 
vintersäsongen, oavsett om samlingen var belägen på arbetsplatsen eller i hemmet. Ett par 
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arkeologer berättade även att de under åren sparat på viktiga referenser och citat inom 
respektive specialområde. Detta för att lätt kunna både återvända till och återanvända 
källorna. En arkeolog ansåg att samlingens suveränitet låg i att urvalet helt och hållet var 
anpassat efter de egna behoven.  

 
Den är mycket viktig. Och detta beror på att jag har de böcker jag behöver. Jag har köpt 
väldigt mycket böcker och har en rätt stor samling böcker hemma. Det är verkligen bara 
såna böcker jag vill ha. Mitt bibliotek är naturligtvis det bästa eftersom det fyller just mina 
behov. (Arkeolog 7) 

 
Arkeologernas biblioteksanvändning började oftast med ett besök på arbetsplatsens interna 
bibliotek. För alla var arbetsplatsbiblioteket en i det närmaste dagligt använd 
informationskälla. Likväl ansåg de, att bibliotekets bestånd ofta var otillräckligt i förhållande 
till den information som efterfrågades i arbetet. En konsekvens av detta blev att de vanligen 
startade med arbetsplatsens interna bibliotek, för att efter vidare uppslag söka sig externt, till 
universitetsbiblioteket och specialbibliotek. ”Dom har inte alla böcker, men ingångarna hittar 
man i regel där. Man väljer ut ett antal böcker där man kan hitta lite referenslitteratur.[ ... ]Sen 
får man gå till andra bibliotek ”. (Arkeolog 4)  
 
Då arbetsplatsbibliotekets utbud upplevdes som fragmentariskt och arkeologerna ändå ofta 
behövde komplettera med monografier från andra bibliotek, menade en arkeolog att det 
istället vore önskvärt med fler tidskrifter tillgängliga på arbetsplatsbiblioteket: ”Jag tycker det 
är bättre att satsa på prenumerationer av tidskrifter än att försöka komplettera monografier. Vi 
får ju det som publiceras av universiteten i Sverige och sen måste det bli UB.” (Arkeolog 8) 
De flesta ansåg att de i viss mån kunde påverka bibliotekets bestånd genom att deras 
inköpsförslag vanligen tillgodosågs. Flera nämnde att lånesystemet fungerade dåligt, då 
böckerna allt som oftast var på var drift. Detta överbryggades dock av den ämnesmässiga 
kännedom de utvecklat kring sina arbetskamraters specialområden. De visste oftast väl i vems 
arbetsrum boken stod att hämta.  
 
Samtliga arkeologer använde även universitetsbibliotekets samlingar inom yrket. Det 
varierade dock mycket mellan hur ofta källan utnyttjades. En del  använde biblioteket  
regelbundet och frekvent,  medan andra nyttjade samlingarna mycket sällan. I förhållande till 
den egna boksamlingen och arbetsplatsbiblioteket nyttjades dock externt belägna bibliotek i 
mycket mindre utsträckning. 
 
Flera arkeologer nämnde museibibliotek som betydelsefulla källor, då vid enstaka tillfällen. 
Två av dem menade att regionens stadsmuseums bibliotek hade ett bättre och mer 
mångfacetterat utbud av arkeologisk litteratur än stadens universitetsbibliotek. Likväl var det 
sällan som dessa källor användes i det dagliga arbetet.  
 
 
6.2.5 Elektroniska källor och Internetanvändning 
Internet användes först och främst som en effektiv och betydelsefull kommunikationskanal i 
arbetet. E-postens fördelar i jämförelse med telefonen framhölls av de intervjuade. Genom e-
post kunde de skicka förfrågningar, ta emot och läsa information när det passade tidsmässigt  i 
förhållande till arbetsuppgifterna, till skillnad från telefonsamtalets mer oberäkneliga och 
socialt sammansatta natur. 
 

”Jag tycker att e-posten är suverän för att man kan vara kort och rakt på sak. Man behöver 
inte packa in frågan i så mycket. Och man behöver inte ringa upp igen och igen. E-post är 
överlägset. Man kan skicka den när man vill  och man kan radera den oläst.” (Arkeolog 8)   
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I fält användes dock mobiltelefonen frekvent. Endast vid mycket stora 
exploateringsarkeologiska projekt fanns tillgång till Internet.  
 
På grund av tidsbrist i arbetet sökte och beställde arkeologerna ofta litteratur från 
universitetsbiblioteket via Internet, för att därefter förlägga besök och litteraturavhämtning 
efter arbetstidens slut.  Arkeologerna nyttjade även  de bild- och fyndarkiv vars samlingar 
fanns tillgängliga on- line. Flera använde då och då andra arkeologiska institutioner och 
organisationers hemsidor via Internet. En biblioteksresurs som användes uteslutande 
elektroniskt, var Vitterhetsakademins bibliotek. Från arbetsplatsen kunde bok- och 
artikelbeställningar göras, för att sedan erhållas med post några dagar senare. Denna service 
utnyttjade de flesta, men det fanns även de som aldrig använt resursen.  
 
Att söka enstaka webbsidor via någon sökmotor inom arkeologiämnet gav alldeles för allmän 
och ytlig information menade de flesta i undersökningen. En av dem förklarade: ”Det man vill 
veta är ofta extremt nischat, det är väldigt speciellt och det jag får är av väldigt dålig kvalitet, 
jämfört med den specialiserade informationen jag behöver”. (Arkeolog 7) 
 
Vad gäller diskussionsgrupper och e-postlistor hade flera använt dessa tidigare, men efter en 
tid avslutat medlemskapet och prenumerationen. Det förlorade intresset berodde på två 
orsaker. Det höga deltagarantalet innebar att ämnesområdena blev alltför allmänna och vida 
till sin karaktär, vilket inte motsvarade arkeologernas mer specifika intresseområden. 
Ytterligare en konsekvens av mängden deltagare, var att e-postlådorna svämmade över och 
arkeologerna drabbades av information overload – de hade varken tid eller möjlighet att läsa 
och sålla bland diskussionsinläggen för att eventuellt finna något intressant. Flera av de 
intervjuade efterfrågade därför smala, ämnesvisa diskussionsforum med ett litet antal 
deltagare bestående av yrkesverksamma arkeologer och forskare. Även de enstaka 
arkeologiska portaler som togs upp  i undersökningen kritiserades för den allmänna och 
populistiska informationsnivån och hade därför små möjligheter att tillfredsställa 
arkeologernas mer specifika intresseområden.  
 
 
6.2.6 Om informationssökning och skriftliga källor  
Som ett resultat av undersökningen framkom att den mest förekommande 
informationssökningsmetoden  för monografier och artiklar var kedjesökningsmetoden, det  
vill säga att andra författares litteraturreferenser fungerade som ingångar för vidare sökningar.  
 
Bland arkeologerna hade samtliga vanan att stanna till vid nyhetshyllan på 
arbetsplatsbiblioteket.  För arkeologerna var detta såväl en regelbunden aktivitet som en aktiv 
informationssökningsmetod.  
 
Att  bläddra igenom tidskrifter var ett vanligt tillvägagångssätt för att hålla sig ajour inom 
ämnet. Men det var sällan viktigt att läsa alla artiklar eller ens läsa alls, menade flera av 
arkeologerna. Det rörde sig snarare om ett selektivt ögnande som syftade till att få en 
överblick över vad som skrevs. En arkeolog uttryckte det hela så här: ”Jag behöver inte läsa 
artiklarna utan bara veta att dom finns”. (Arkeolog 7)  
 
En annan arkeolog menade att det var även genom det lite hastiga och lösliga, mer eller 
mindre aktiva, ögnandet av tidskrifter  som det ofta gick att finna det som var av intresse för 
det egna specialområdet:  
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Jo, jag brukar bläddra igenom tidskrifter. Ibland på måfå, och jag hittar mycket på det 
sättet. Att bara gå igenom och bläddra snabbt, och då helt plötsligt, det där är ju precis vad 
jag behöver! Sen finns det tidskrifter som kommer nån gång om året och då bläddrar jag 
igenom dom och nånstans så sätter det sig faktiskt. Sen kan man gå tillbaka.  Sen går jag 
går nog mycket omkring slumpmässigt och tittar.  Och jag har hittat många guldkorn på det 
sättet. (Arkeolog  4) 

 
Citatet visar även en annan ganska vanligt förekommande informationssökningsmetod som 
nämndes av arkeologerna. Att söka sig utanför det egna specialområdet bland 
bibliotekshyllorna för att få nya infallsvinklar, vidga sitt informationssökningsområde 
praktiserades inte bara i det fysiska biblioteket, utan också i de digitala bibliotekskatalogerna 
där arkeologerna ofta sökte inspiration genom att söka sig utanför arkeologin till närliggande 
ämnen. 
 
Flera arkeologer menade att den ökade beläsenheten påverkade deras förmåga att orientera sig 
inom facklitteraturen. En arkeolog berättar: 
 

Det går ju oerhört mycket lättare och snabbare och man vet mycket mer. Det är ju så att det 
handlar om erfarenhet också, man kan liksom öppna en avhandling och man snabbt kan se 
vad som är poängen och sen lägga den ifrån sig. Innan kanske man fick läsa den från pärm 
till pärm. (Arkeolog 4) 

 
Åren inom exploateringsarkeologin hade även fört med sig att arkeologerna befann sig i en 
situation då de hade en mängd egenproducerade texter att tillgå. Flera berättade att de ofta 
återvände till, och återanvände material ur de texter de själva författat. Det kunde röra sig om 
vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar och fackböcker, egna rapporter och i 
förekommande fall licentiat - och doktorsavhandlingar. Att återvända till det egenproducerade 
för att exempelvis konsultera en författare vars resonemang tidigare använts, eller återanvända 
litteraturhänvisningar var vanligt i undersökningen. 
 
Överlag beskrevs den informationsökning som var riktad mot skriftliga källor som mycket 
varierande i intensitet beroende på var arkeologerna befann sig i arbetsprocessen. Under 
inledningsskedet till ett arbetsuppdrag var informationssökning i böcker och 
fornlämningsregister en förutsättning för att kunna sätta sig in i arbetsuppgiften. Under 
slutfasen av en fältundersökning då rapporten författades och det förhistoriska materialet 
skulle sättas in i ett vetenskapligt sammanhang, blev litteratursökningar mycket viktiga. 
Arbetet i fält däremot präglades i det närmaste av en frånvaro av litteratursökningar. Under 
denna period förlitade sig arkeologerna främst på arbetskollegornas verbala utlåtanden samt 
fältundersökningens ordlösa informationskällor.  
 
 
6.3 Ordrika verbala  källor 
 
Arkeologerna hade även ett flertal muntliga kontakter i yrket. De mest frekventa 
informationskällorna av dessa kontakter var arbetskamraterna inom organisationen. Parallellt 
med den text- och bildorienterade informationsökningsprocessen i det dagliga arbetet, 
använde sig samtliga av kollegornas kunskaper och erfarenheter som informationskällor. 
Arbetskamraterna var därmed ständigt aktuella och återkommande informationskällor i 
arbetet.  
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För arkeologerna spelade kollegorna en även mycket viktig roll som nyhetsförmedlare. 
Överlag beskrev de att det var under arbetspauserna som de fick uppslag till både 
nyutkommen litteratur och nya idéer. Så här svarade en arkeolog på frågan om hur de håller 
sig ajour inom yrket: ”Jag får mycket uppslag ifrån andra. Har du sett att den avhandlingen 
har kommit nu? Eller, har du läst den och den artikeln? Den största delen får jag nog över 
kaffekoppen vid fikat”. (Arkeolog 10) 
 
I det dagliga arbetet utomhus under fältsäsongen, blev arbetskamraterna en självklar 
informationskälla då de fanns att tillgå direkt på plats. Detsamma kom att gälla för arbetet 
inomhus under vintersäsongen.  
 
Samprojekt mellan olika uppdragsarkeologiska organisationer var vanligt förekommande och 
därmed utökades gruppen av arbetskamrater i fält ibland till att även inbegripa arkeologer från 
andra organisationer. Utöver ett utökat kontaktnät utanför arbetsplatsen, fick samarbetet också 
konsekvenser för vem som för tillfället betraktades som arbetskollega, menade flera av 
arkeologerna vi talat med. 
 
Som ett resultat av undersökningen framkom att samtliga av de intervjuade i sig var 
specialiserade i ämnet och yrket. För en stor del var denna specialisering given, då de 
doktorerat inom ett specifikt arkeologiskt ämnesområde. Dessa arkeologer hade även 
upparbetat kontakter med den akademiska världens forskare inom ämnesdisciplinen. 
Arkeologernas specialisering kunde även bestå av att några ägnat sig mer åt 
fältundersökningar som berörde en speciell tidsålder eller fornlämningstyp och därmed 
erfarenhetsmässigt hade stora kunskaper inom området. Vissa arkeologer hade 
specialkunskaper inom fyndkategorier och förhistorisk teknologi. Andras specialkompetens 
handlade om förhistoriska företeelser eller ett geografiskt område.  
 
Den undersökta organisationens arbetsfält sträckte sig över flera landskap. Trots det ganska 
omfattande geografiska området, fanns tillräckligt med grundläggande kompetens och 
kunskap om landskapens fornlämningsmiljöer ofta inom arbetsplatsen. Arkeologerna kände 
samtliga till de olika specialistkompetenser som fanns i den omedelbara närheten. Denna 
kunskap om kollegorna låter sig beskrivas av Arkeolog 5: ” Jag vet på vilket sätt dom närmar 
sig arkeologin, vad dom har för ingångar”.  
 
Det var också  bland kollegorna arkeologerna först sökte information. Endast i de fall 
arkeologen på förhand visste, att kompetensen inte fanns inom organisationens väggar, 
vändes den verbala informationssökningen utåt direkt.  Då antalet exploateringsarkeologer är 
förhållandevis litet hade arkeologerna under sina år som antikvarier utvecklat personliga 
kontaktnät bestående av olika ämnesspecialister och forskare även utanför arbetsplatsen. 
Arkeologerna påpekade samtliga, att de hade en god överblick över ämnesområdet och vilka 
specialister som fanns att rådfråga både inom exploateringsarkeologiska institutioner och 
universitet: ”Jag kan gå direkt till de personerna. Jag kan se vilken tid, om det är stenålder, 
medeltida eller bronsålder[...]. Då vet jag vem som är duktigast på det i den här delen av 
Sverige”. (Arkeolog 10) 
 
Under åren som yrkesverksamma hade arkeologerna även utvecklat kontakter med 
tvärvetenskapliga specialister En del av dessa icke-arkeologiska expertutlåtanden erhölls i 
muntlig form. Hit hörde de tillfällen då arkeologen tog hjälp av geologisk expertis i fält. 
Muntliga utlåtanden från exempelvis geologer och osteologer var betydelsefulla och 
regelbundet återkommande informationskällor för fältarkeologerna.  
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För att få förståelse och kunskap om en specifik plats tog arkeologerna alltid hjälp av ägaren 
till det markområde som skulle exploateras. Flera ansåg att markägarens unika 
lokalkännedom om bygden var betydelsefull och svår att få tag på någon annanstans. ”De kan 
ju  ofta berätta om bebyggelsen i senare tider. De kanske vet hur markanvändningen har varit. 
Det som nu är hög skog, kan för inte jättelänge sedan ha varit betesmark eller så”. (Arkeolog 
2) 
 
Även andra lokalhistoriska källor nämndes av flera arkeologer. Hit hörde t ex den kunskap 
som hembygdsföreningarna besitter. En regelbundet återkommande verbal informationskälla 
för arkeologerna var vissa erkänt duktiga amatörarkeologer. Andra källor till information 
kunde vara av en mer slumpmässig art – möten kunde inträffa på platser där det fanns 
intresserade människor. Dessa hade ibland åtskilligt att berätta: 
 

Oftast är det ju de som söker upp en själv. Folk i bygden som har varit och tittat på allt. De 
som är engagerade och seriösa har man ju jättestor nytta av. Vi pratar ju mycket när vi är 
ute, med alla i alla gårdar och  ju äldre gubbar desto bättre. De är en mycket viktig 
informationskälla. (Arkeolog 9) 
 

En annan muntlig informationskälla som alla arkeologerna någon gång tagit del av, var den 
information som utbyts på konferenser. Bland de intervjuade varierade det dock mycket hur 
ofta denna informationskälla utnyttjades. För en del var konferensdeltagande något som 
regelbundet återkom ett par gånger om året, medan andra endast vid enstaka tillfällen under 
de yrkesverksamma åren deltagit i konferenser.  
 
Samtliga arkeologer hade själva i varierande omfattning talat på konferenser. Men även här 
skilde det sig åt, mellan enstaka konferensframträdanden från några, och andras mer 
regelbundet förekommande föredrag. Flera ansåg att denna skillnad berodde på yrkets 
specialisering, där vissa var specialiserade inom ett mer konferensvänligt ämnesområde än 
andra. Ett par av deltagarna menade även att ett frekvent konferensdeltagande kunde kopplas 
till den enskilde arkeologens framåtanda i yrkeskarriären: ”Man kan säga att det är ett forum 
för inbördes beundran. Det är oftast arkeologer som har ambitioner som åker ut på såna”. 
(Arkeolog 1)   
 
Att konferenser ofta bestod av ett begränsat antal föredragshållare samt att föredragens 
innehåll ofta informationsmässigt hade litet att tillföra deltagarna, togs upp av flera arkeologer 
som en negativ, begränsande aspekt av informationskällan. Arkeolog 6 beskrev problemet:  
  

Far man runt på konferenser inom samma ämnesområde så tycker jag att informationen 
tenderar att upprepa sig. Det är nån slags resande cirkus att samma personer åker runt och 
berättar om samma saker, med lite olika vinklingar och med nya foton.[ ... ]Men det ju 
jättemycket social kontakt också, det är nästan det som är behållningen. (Arkeolog 6) 

 
Trots att informationsutbytet från föredragen inte alltid var tillfredsställande, menade de allra 
flesta ändock att de kontakter som knöts under konferenserna, före och efter föredragens slut 
ofta gav mycket information. Det var i dessa informella sammanhang de, personligen och 
yrkesmässigt,  lärde känna kollegor från övriga landet och världen. Flera av dessa 
konferenskontakter inlemmades i förlängningen i de enskilda arkeologernas kontaktnätverk 
och de kunde dessutom bli viktiga potentiella informationskällor i framtiden, menade ett par 
av arkeologerna.  
 



 44   

En form av verbala informationsutbyten arkeologer emellan, som flera nämnde, var de mindre 
informella nätverk de själva var en del av. Arkeologerna i undersökningen ansåg alla att de 
egna nätverken var av en mycket stor betydelse för dem i arbetet. Här kunde de utbyta både 
information, få inspiration och idéer av sina forskar- och yrkeskollegor. Att omge sig med en 
rad kunniga kollegor kunde även ge snabbt serverade svar på frågor bortom det egna 
ämnesområdet. De intervjuade arkeologerna uttryckte alla att de inte hade några problem med 
att särskilja goda verbala kontakter från de som hade litet att tillföra informationsmässigt. 
Förmågan att värdera källan var något de förvärvat under åren som exploateringsarkeologer.  
Arkeolog 7 berättar om vikten av erfarenhet när det gäller att kunna värdera en källa: 
 

Har man inte hållit på så länge så är det väldigt svårt att veta om man ska lita på expert X 
eller expert Y. Jag menar att alla tycker olika, och det lär man sig med tiden. Man vet att, 
den där människan tycker ofta någonting helt vansinnigt. Då är det ju ingen idé att ens 
fråga. (Arkeolog 7) 

 
Förutsättningarna för en del av dessa nätverk grundlades under utbildnings- och forskaråren. 
Medan andra nätverk uppstod som en naturlig konsekvens av att ett antal kollegor arbetade 
inom ett och samma uppdragsarkeologiska projekt. Ytterligare kunde nätverk uppstå kring ett 
intresse- eller ämnesområde. En gemensam egenskap hos dessa till synes lösligt sammansatta 
nätverk var att de inte var formellt organiserade – de var skapade på initiativ av deltagarna 
själva. Urvalet baserades på kollegor de litade på och utifrån vad de hade att tillföra 
ämnesmässigt. Tillit och kunskap var dock inte det enda som var viktigt för arkeologerna. 
Flera nämnde att de som ofta tillfrågades och konsulterades även var människor de 
personligen tyckte om. Genomgående var att varje arkeologs nätverk var unikt, detta då 
ingens nätverk av verbala, återkommande kontakter var den andres likt.  
 
Utöver de informella nätverken förekom även formella nätverk mellan olika 
uppdragsarkeologiska organisationer, universitet och större exploatörer. Ett sådant nätverk 
kunde bestå av arkeologer som var involverade i samma arbetsprojekt både inom och utom 
organisationerna. Då de flesta av arkeologerna också bedrev forskning blev de därmed en del  
av de forskarnätverk som universiteten erbjöd. Även dessa formella nätverk utgjorde en del av 
arkeologernas informationskällor. 
 
 
6.3.1 Den verbala källans möjligheter och begränsningar 
Verbala källor och personliga kontakter, var ett dagligt inslag i arkeologernas 
informationssökningsvardag d v s källan var återkommande och fanns alltid nä rvarande för 
dem under arbetstid. Då fältundersökningar även kunde innebära att arkeologerna ibland 
delade bostad under veckorna, kom informationsutbytet arbetskamrater emellan inte enkom 
att inskränka sig till arbetstid. Arkeologin diskuterades även efter arbetsdagens slut, och flera 
av arkeologerna upplevde att fältsäsongen ofta präglades av diffusa skiljelinjer mellan arbete 
och fritid och mellan arbetskamrat och vän.  Arkeolog 9 beskrev de flytande gränserna så här:  
 

Helt plötsligt en dag vaknar man upp och inser att alla människor man umgås och arbetar 
med, och alla människor man känner, är arkeologer. Nu överdriver jag naturligtvis, men 
alla känner alla i den här världen. Alla är vänner med alla. Eller ovänner. Det är liksom 
dom alternativen. (Arkeolog 9)  

 
Några poängterade att exploateringsarkeologi inte bara var ett yrkesområde, utan mer av en 
livsstil. Den arkeologiska yrkeskåren var så pass liten, att de flesta inom regionen kände till 
varandras existens och ofta även inom vilket område de var specialiserade. Denna kunskap 
underlättande de professionella kontakterna kollegor emellan. Det ringa antalet 
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exploateringsarkeologer kom på så sätt även att understödja utvecklandet av personliga 
kontakter inom yrket, ansåg de.  
 
Samtidigt framhöll flera, att de täta kontakterna och den suddiga gränsen mellan privatliv  och 
arbetsliv även kunde skapa problem för det arkeologiska arbetet. Under fältsäsongen kunde 
det delade boendet medföra att arbetskamraterna helt enkelt kom varandra för nära. Trots att 
säsongsarbetet och boendeformen i första hand gynnade verbala kontakter kollegorna 
emellan, kunde även effekten bli den motsatta. Insynen i arbetskamraternas privata sfär kunde 
ibland upplevas som en nackdel. Att vara mer än en arbetskamrat kunde bli ett hinder vid de 
tillfällen då arkeologernas åsikter i arbetet gick isär. 
 
Ovänskap var det kanske tydligaste och mest dramatiska hindret för verbal 
informationsökning.  Detta förekom, men var enligt arkeologerna ovanligt. I de fall det 
existerade, uteslöts dock möjligheterna till direkt, verbal informationssökning. Utöver de 
frågor som fordrade ren specialistkompetens,  så valdes verbal källa naturligt utifrån 
arkeologernas inbördes relationer på arbetsplatsen: ”Det blir ju självklart att man diskuterar 
med dem som står en närmast, som ett slags första led”. (Arkeolog 9) 
 
För flera, bestod detta ”första led” av arbetskamrater, vars specialområden tangerade det egna 
området. Det var dem arkeologerna ofta valde för såväl diskussioner som frågor. Men en 
arkeolog uttryckte att det även kunde kännas problematisk att fråga en yrkeskollega, just på 
grund av att de specialiserats inom samma ämnesområde:  
 

Det kan faktiskt vara lättare att fråga folk som inte har med ens eget att göra. Det är så. Då 
går det alltid, då är det inga problem på något sätt. [ ... ]Och sen är det ju som så, att ju 
närmare ens eget arbete nån annan håller på med, ju hårdare blir konkurrensen på nåt sätt. 
Det är ju så. (Arkeolog 4)  

 
Citatet antyder att gemensam specialistkompetens inte enbart fungerade underlättande för 
informationssökning. Enligt flera kunde även konkurrens komplicera 
informationsanskaffningen (se  6.4.1). 
 
Arkeologerna gav en mycket samstämmig bild av den verbala källans för- och nackdelar. Till 
fördelarna hörde den verbala källans effektivitet. Att fråga en kollega lite längre bort i 
korridoren, menade samtliga, var både tidsbesparande och praktiskt. I nedanstående citat 
nyanseras dock bilden av de verbala kontakterna. Här beskriver en arkeolog den muntliga 
källans oförutsägbarhet samt det faktum att tillgängligheten, många gånger var avhängig ett 
socialt samspel: 
 

Du vet, när man går ut och tar några öl, så kan man få information, men det är oftast 
fullständigt slumpmässigt. Men det lär man sig mycket på, tycker jag. Att överhuvudtaget 
prata med människor, det kanske inte är det mest rationella sättet, men oftast ger det 
information av väldigt bra kvalitet. [ ... ]Man har ju en väldigt god sorterare i andra änden, 
som liksom vet och förstår vad man är ute efter[...]. Så, det tror jag väldigt mycket på. Men 
det bygger på att man känner människor, så det är väldigt svårtillgängligt. (Arkeolog 7) 

 
Citatet ovan visar att de muntliga kontakterna även kunde ge informationssökaren information 
som annars var svår att få tag på. Den information som erhölls var dessutom både värderad 
och anpassad till användaren. Men till den verbala källans nackdelar hörde den sociala 
kommunikationens komplicerade natur.  
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Samtalet var inte bara framkomlig väg till verbal information utan fyllde flera funktioner för 
arkeologerna. Samtalet gav också tillfällen att själv uttrycka sina åsikter men även del av 
andra arkeologers idéer och tankar: 
 

Ja det betyder ju mycket. Väldigt mycket. För där är det ju inte bara information man får, 
utan det är ju också åsikter. Och man kan diskutera kring informationen. Så att det är 
definitivt en av de viktigaste informations- och inspirationskällorna. När man pratar med 
människor som är intresserade av samma saker som en själv, och är insatta i samma saker. 
Det är då många gånger, man känner att man kommer nånstans. Men just det här att 
diskutera vad någon annan har läst, och ställa den människans tolkning mot vad jag själv 
har läst,  mot min tolkning. Det tycker jag nog är viktigt,  kanske det viktigaste. I alla fall 
på längre sikt. (Arkeolog 8) 

 
 
 
6.3.2 Om vikten av social kompetens 
De arkeologer som ingick i undersökningen framhöll alla, att en mycket viktig egenskap inom 
yrket var individens sociala kompetens. Förmågan att skapa kontakt med andra människor, 
ansåg alla, utgjorde en viktig del av det arkeologiska arbetet: ”Det viktigaste i det här yrket är 
kontaktnätsbyggande och social kompetens” (Arkeolog 10), berättade en arkeolog. Att 
upprätthålla goda kontakter till andra människor, avsåg inte bara kommunikationen med 
yrkeskollegor och specialister inom exploateringsarkeologin. Arkeologerna tog även upp 
vikten av social kompetens vid mötet med exploatörer, markägare och en förhistoriskt 
intresserad allmänhet. En av dem ansåg att ett öppet sinnelag var nödvändigt på alla nivåer 
inom arbetet och vetenskapen:  
 

Jag är av den åsikten att man måste vara öppen och ha en öppen dialog. Förutsättningarna 
ändras hela tiden. Du kan aldrig låsa fast dig i någonting, utan du måste hela tiden vara 
flexibel. Arkeologi är ingen fast vetenskap. Därför måste man prata med andra. (Arkeolog 
3) 

  
Under intervjuerna gav arkeologerna en enhetlig beskrivning av förhållandet mellan social 
kompetens och informationsutbyten. De flesta ansåg, att grunden för fruktsamma 
informationsutbyten vilade på social förmåga och kamratskap. Goda arbetskamrater och 
socialt kompetenta arkeologer hade helt enkelt större möjligheter att utveckla givande 
informationsutbyten med andra. Den socialt sinnade individen, som hade lätt att ge ifrån sig 
information, skapade också kontakt med kollegor som i sin tur hade information att ge. Nedan 
berättar arkeolog 1 om informationsutbytets nödvändiga ömsesidighet:  

 
Jag lämnar ifrån mig precis vad som helst och förväntar mig i gengäld samma information 
tillbaka. De kontakterna man behåller är ju de man har ett reellt utbyte av i alla 
sammanhang. (Arkeolog 1) 

 
Det ideala informationsutbytet bestod av såväl givande som tagande. Tre arkeologer 
poängterade att de yrkesrelatione r som var asymmetriska, d v s där de inblandade inte hade en 
ömsesidigt fungerande relation av givande och tagande, på sikt var utdömda. Detta rimmade 
illa med exploateringsarkeologins offentliga karaktär och genomgående inslag av lagarbete.  



 47   

6.4 Exploateringsarkeologi och universitetsarkeologi 
 
Under intervjuerna framkom att flera av arkeologerna ansåg att det fanns skilda synsätt inom 
det arkeologiska yrkesområdet i stort. Trots att exploateringsarkeologin och 
universitetsarkeologin vilar på gemensam ämnesmässig grund, finns skilda mål och medel för 
verksamheterna.  
 
 
6.4.1 Om yrkeskarriär och konkurrens 
Under intervjuerna framkom, att flera upplevde en krock mellan den akademiska världens 
forskningskultur och det exploateringsarkeologiska arbetssättet. Skillnaderna mellan 
exploateringsarkeologin  och universitetsarkeologin beskrevs ofta i termer av konkurrens och 
olika synsätt på den egna arkeologiska yrkesrollen och karriären: ”Det finns mer av en 
strebermentalitet på universitetet”. (Arkeolog 5) Flera gav uttryck för, att det fanns en 
motsättning, mellan å ena sidan den enskilda arkeologens forskarkarriär, å andra sidan 
exploateringsarkeologens uppgift att dokumentera och tillgängliggöra kulturarvet åt 
allmänheten och vetenskapen. Arkeolog 9 beskrev denna intressekonflikt så här:  
 

Det finns ju många solokarriärister i det här yrket som är väldigt måna om att sluta tätt 
kring sina egna fynd och sina egna platser, och sina egna idéer. Istället för att hålla en 
dialog, och se det som ett teamarbete, som jag tycker att det är. Jag tror det är först då som 
det kan bli något riktigt bra av det. [ ... ] Konkurrensen är ett hinder. Jag tycker att det inte 
ska finnas någon konkurrens i det här yrket. Jag tycker att den egna meriteringen inte borde 
vara i fokus, utan arkeologin borde vara i fokus. Historieskrivandet borde vara i fokus, inte 
min egen karriär. Då blir den ett hinder. (Arkeolog 9) 

 
Då offentlighet är en del av det exploateringsarkeologiska arbetsuppdraget ansåg flera 
arkeologer att arbets- och organisationsklimatet borde präglas av öppenhet. Detta blev särskilt 
tydligt då de talade om användandet av information och informationsutbyten kollegor 
emellan.  
 
Åsikterna varierade om uppkomsten till konkurrensen i arbetet. Vissa ansåg att det var ett 
naturligt inslag i yrket och relaterade det till att arbetsmarknaden för arkeologer var mycket 
begränsad. Andra menade, att konkurrensen helt kunde sammankopplas med det faktum att de 
flesta inom organisationen var parallellt sysselsatta med forskning utöver det dagliga 
exploateringsarkeologiska arbetet. En arkeolog ansåg att det var just här problematiken 
uppkom – det var svårt att förena en forskarkarriär med det ordinarie arbetet:  
 

Den extrema akademiska karriären kan du inte göra som exploateringsarkeolog. Det är inte 
meningen heller. Jobbar du i offentlig tjänst så är det offentligt material. Punkt slut. 
(Arkeolog 1). 

 
Några av arkeologerna menade att den konkurrensinriktade forskarvärlden ibland kom att 
påverka de inbördes relationerna på arbetsplatsen. Det var även från forskarmiljö de flesta av 
exemplen hämtades då motsättningar arkeologer emellan fick sin beskrivning.  
 
Förhållandena beskrevs som hårdare inom universitetsarkeologin än de inom den egna 
arbetsplatsen. I arkeologernas beskrivningar hämtades ett flertal exempel från seminarier. 
Under seminarier var  öppna intellektuella striderna såväl vanliga som synliga och ofta var det  
enskilda arkeologens tankar och text som var i fokus. Att lägga fram en text vid ett 
seminarium kunde vara förenat med både ångest och obehag. Arkeolog 4  beskriver: 
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Jag har varit med om att titeln på själva seminariet gick ut på att visa att en annan forskare 
hade fel.[---] För det handlar ju ändå om intelligens, det handlar ju om att kunna dryfta så 
mycket som möjligt, om att vara smart. Det är det som är status. Skriver man då något 
dåligt, det är ju det dummaste man kan göra. Det är ju att blotta sig. Egentligen så är det ju 
bättre att inte skriva nånting utan bara klaga på andra.[ ... ]Det är väl den ångesten som gör 
att många aldrig blir färdiga med sina avhandlingar.  (Arkeolog 4) 

 
 
 
6.5 Stress och informationssökning 
 
Under pågående fältundersökningar hade arkeologerna, särskilt vid större uppdrag, även 
mycket kontakt med allmänheten, press, radio och tv. Vanligt förekommande var också besök 
av skolor och fornminnesföreningar. Att ta emot och guida dessa besökare låg många gånger 
inom arbetsuppdraget. I vissa fall rörde det sig om avtalade besök, andra gånger inte. Vid 
större, publika utgrävningar kunde såväl planerade som oplanerade besök uppta en stor del av 
arbetsdagen. Flera av arkeologerna poängterade därför att kontakten med press och allmänhet 
ibland kunde leda till att arbetsdagen upplevdes som sönderhackad. 
 
Ibland kontaktades medierna av arkeologerna själva, då de ansåg att det fanns något som var 
av intresse för allmänheten. Vid andra tillfällen fick medierna genom egna kanaler reda på 
spännande arkeologiska projekt och dök därför oannonserat upp på utgrävningsplatsen. Att 
tvingas uttala sig i fält, innan analyserna av vad som egentligen hittats var färdiga, upplevde 
flera av arkeologerna som ett vågspel. Detta då de inte fått tillräckligt med information från 
vare sig skriftliga, muntliga eller från de ordlösa källorna i fält. Stundtals upplevde flera 
arkeologer därför mediekontakten i fält som en källa till stress.  
 
Fältarbetet innebar att arkeologerna befann sig långt borta från bibliotek, databaser och den 
egna boksamlingen. Inte heller fanns alltid specialkunniga kollegor på plats. En arkeolog 
beskriver här ett tillfälle då områdets lokala press besökte en utgrävning. Bristen på 
tillgängliga formella informationskällor och kollegor innebar att följderna blev att felaktig 
information meddelades lokalpressen. Då arkeologen i fråga vid tillfället genomförde en 
utgrävning som låg utanför specialkompetensen, kände denne osäkerhet inför ämnesområdet. 
Arkeologen hade därför i all hast hämtat några uppgifter från en doktorsavhandling, med idag 
reviderade slutsatser av fornlämningtypen utan att rådfråga en inom ämnet påläst kollega. 
 

Jag hade ingen anledning att misstro den, men det blev ändå fel. Det är inte så lätt heller när 
man är ute på grävningen, i den röran. Men det är också så att om man hittar något ovanligt 
då måste man ju också under grävningens gång snabbt få lite information. Det är ju bland 
kollegorna man får söka. Det visar ju en del att man får ju inte säga allt för fel saker i 
pressen. Det är ju livsfarligt för då hugger dom direkt. (Arkeolog 4) 

 
 
6.5.1 Tid och budget 
Eftersom exploateringsarkeologerna arbetar på uppdragsbasis finns  en yttre gräns för hur 
lång tid ett arbete får ta. Utöver tid, finns en budget som begränsar hur mycket arbetet får 
kosta. Därmed sätts ramarna redan i budgeten för den tid arkeologen har för 
informationssökning inför varje uppdrag.  Uppdragets enskilda budget styr därmed i 
förlängningen i vilken omfattning informationssökning kan bedrivas.  
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Ett gemensamt problem, som samtliga arkeologer nämnde, var att det tog alldeles för mycket 
tid  att utnyttja biblioteken eftersom de var belägna långt ifrån arbetsplatsen. Tidsbristen blev 
särskilt markant vid mindre arbetsuppdrag, då ofta endast ett fåtal timmar kunde avsättas för 
informationssökning. I flera av dessa fall, hämtades övervägande delen av den skriftliga 
informationen från de källor som fanns i den omedelbara närheten, oavsett om de upplevdes 
som tillräckliga: från rapporter, arbetsplatsbibliotek samt egen boksamling.  
 
Flera ansåg även att det vid mindre uppdrag blev svårt att få tid till informationssökning i 
ordlösa källor. Detta gällde såväl föremålsstudier som att inte hinna att lära känna 
fornlämningsmiljön tillräckligt i fält innan utgrävningen tog sin början: ”Det kan vara väldigt 
sönderhackat och kortsiktigt. Man får gå runt och gå runt, men sen sitter det. Det tar 
egentligen ett par, tre dagar att komma in i mikromiljön landskapsmässigt, men då ska arbetet 
vara klart”. (Arkeolog 5)  
 
Vid stora uppdrag fanns bättre ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar för en mer 
djupgående studie av områdets fysiska karaktär. Inom större projekt kunde även mer tid ägnas 
åt informationssökning, anskaffning samt inläsning. Arkeologerna kunde även avsätta tid för 
litteratursökning på bibliotek eller föremålsstudier på museer. Dessutom fanns mer pengar till 
fler kostsamma laborativa prover och konsultation av tvärvetenskaplig expertis i 
fältsituationen. Vid större projekt var villkoren för informationssökning därmed bättre än vid 
mindre uppdrag. 
 
Flera av arkeologerna poängterade, att det under senare år blivit betydligt snävare ekonomisk 
budget för de exploateringsarkeologiska uppdragen. Ett par arkeologer ansåg därför att en allt 
viktigare egenskap inom yrket blivit förmågan att formulera problemställningar och frågor. 
Bra formulerade och motiverade förhistoriska problem kunde, efter förhandlingen med 
Länsstyrelsen, i förlängningen innebära en större budget med utökade möjligheter till 
informationssökning. 
 
Arkeologerna uttryckte även att de upplevde en större stress under projektledningen av de 
arbetsuppdrag som låg utanför det egna specialområdet. Detta då risken fanns för 
felbedömningar och att arkeologen därmed kunde gå miste om betydelsefull information i fält. 
Konsekvenserna av oupptäckt information i jorden var stora, då det kunde innebära att fynd 
aldrig hittades eller att omfattningen av dem underskattades. I värsta fall kom området att 
exploateras utan arkeologisk slutundersökning och dokumentation.  
  
Det var en ideal arbetsgång att samma arkeolog var ansvarig för samtliga av arbetsleden i den 
exploateringsarkeologiska arbetsprocessen. Ofta förflöt lång tid mellan utredningar, 
förundersökningar och slutundersökningar, vilket medförde att det var ovanligt att de skilda 
arbetsmomenten gjordes av en och samma arkeolog. Att inte ansvara för hela arbetsprocessen 
och den informationssökning som ingick däri, upplevdes som otillfredsställande. En 
konsekvens av detta var att arkeologerna ofta kände stress inför utgrävningen. Då arkeologen 
i utgrävningssituationen ofta varken hade specialister eller formella källor att tillgå, fick de 
förlita sig till att den informationssökning som tidigare gjorts varit noggrann. Om så inte var 
fallet kom arkeologen att sakna viktig bakgrundskunskap. Arkeolog 1 berättar:  
 

Då ska man ha en bra koll på vad man ungefär kan tänka sig att hitta. Det ska inte komma 
några jättelika överraskningar. Då har någon gjort ett dåligt förarbete under utredningen 
eller förundersökningen. (Arkeolog 1) 
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En sämre genomförd informationssökning och ett underskattande av fornlämningens 
omfattning i tidigare arbetsled, kunde därför innebära att arkeologen fick undersöka större 
eller fler fornlämningar än vad som beräknats och inom en alltför stram budget. 
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7 Analys och diskussion 
 
 
 
Den här uppsatsens syfte har varit att undersöka en grupp erfarna fältarbetande arkeologers 
informationsbeteenden med utgångspunkt i deras egna beskrivningar och berättelser. I detta 
kapitel analyseras och diskuteras undersökningens resultat utifrån valda teoretiska 
resonemang. Fortlöpande i texten söker vi besvara de frågor vi ställt i uppsatsens 
inledningsskede. 
 
 
 
7.1 Exploateringsarkeologernas informationskällor 
 
 
7.1.1 En mångfacetterad källanvändning 
Exploateringsarkeologernas källanvändning gav i sin helhet ett mångfacetterat intryck.   
Samtliga hade en mycket öppen attityd inför vilka informationskällor som var tänkbara vid 
återskapandet av förhistorien. Detta innebar en stor variationsrikedom bland de källor som 
togs upp av arkeologerna under intervjuerna.  
 
Arkeologen Mats P Malmer argumenterade för att arkeologins vetenskapliga placering, mitt 
emellan humaniora och naturvetenskap, kunde förklaras med ett omfattande källutnyttjande. 
Burenhult liknade fältarkeologernas ständiga pusslande med de förhistoriska spåren med det 
arbete som  kriminalteknikerna utför vid brottsplatsundersökningar. Den sammantagna bilden 
av de intervjuades källanvändning har i mångt och mycket stämt väl in på Burenhults liknelse, 
menar vi. I stort sett allt som framkom i fält betraktades som potentiella informationskällor 
för arkeologernas vidare tolkningar. Utöver de förhistoriska fynden och den kunskap som 
kontinuerligt producerades av arkeologerna själva, var tvärvetenskapliga källor och analyser 
viktiga informationskällor i yrket.  
 
En förklaring till arkeologernas rikliga, rörliga och mångfacetterade källutnyttjande och även 
öppna förhållningssätt till olika informationskällor, ligger i yrket och kan förklaras med 
ämnesområdets naturliga specialisering. De exploateringsarkeologer som intervjuats var 
samtliga  experter inom avgränsade ämnesområden och tidsepoker. I likhet med Burenhult 
(1999 s 19f.) menar vi att den höga graden av specialisering bland arkeologerna kan få sin 
förklaring i arkeologiämnets omfattande tidsavsnitt och karaktär.  
 
 
7.1.2 Kategoriserng av exploateringsarkeologernas informationskällor 
En aspekt av det mänskliga informationsbeteendet är vilka informationskällor som individen 
vänder sig till i sökandet efter information. Ofta inkluderar informationsvetenskapliga studier, 
där yrkesgruppers informationsbeteenden är i fokus, därför en kartläggning av de källor som 
används inom yrkesområdet. 
 
Uppdelningen av källor efter typ är inte på förhand given, den är i grunden uppbyggd  utifrån 
de karaktärsdrag forskaren väljer att belysa. I nedanstående avsnitt kategoriserar vi de källor  
exploateringsarkeologerna använder i sitt arbete. De inbördes redovisade kategorierna har 
utarbetats med hjälp av vår teoretiska ansats. Till dessa hör Höglund och Perssons figur över 
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fyra typer av informationskällor samt Block och Lagbergs och Edenholms utvecklingar av 
indelningens inbördes kategorier. Andra forskare som har influerat utarbetandet av vår 
indelning är informationsforskaren Patrick Wilsons resonemang om första- och 
andrahandskunskap, samt arkeologen Mats P Malmers kategorisering av de arkeologiska 
källmaterialet. Efter en presentation av vår figur nedan går vi igenom och motiverar våra val 
av kategorier. 

 
 

 
 INTERNA KÄLLOR EXTERNA KÄLLOR 
FÖRSTAHANDS- 
KÄLLOR 
 
Ordlösa  
 
 
 
Tyst kunskap 
      
      
 
 
 Skriftliga  

 
 
 
Fynd, fornlämningar, artefakter, 
lagerföljder samt egna fotografier, 
teckningar och planritningar  
 
Iakttagelser samt sinnesintryck av 
forlämningar, fynd och 
fornlämningsmiljö 
 
 
Egna rapporter, artiklar, uppsatser och 
lic- samt doktorsavhandling,  
minnesanteckningar i fält, råmanus  
 

 
 
 
Kartmaterial, laborativa provsvar, 
flygfoton, bilder 
 
 
 
  
 
 
 

ANDRAHANDS KÄLLOR 
 
Ordlösa 
 
 
Muntliga  
 
 
 
 
 
 
Skriftliga  

 
 
Fyndmagasin inom organisationen 
 
 
Chefer  och kollegor inom 
organisationen, möten och kurser inom 
arbetsplatsen  
 
 
 
 
Rapporter från kollegor inom 
organisationen,  råmanus, e-post, 
meddelanden, den egna boksamlingen, 
arbetsplatsbibliotek, intranät, 
Fornlämningsregister, 
 

 
 
Fyndsamlingar i fysisk och digital form 
 
 
Exploateringsarkeologer utanför 
organisationen, seminarier, konferenser, 
kurser, specialister, forskare,  
amatörarkeologer, markägare, hembygds- 
och forminnesföreningar, allmänheten  
  
 
Facklitteratur, tidskrifter, arkeologiska 
rapporter utanför organisationen, 
avhandlingar, egen boksamling, 
lokalhistoria och ortnamnsböcker, 
specialistutlåtanden, databaser, brev, 
Internet, e-post 

Figur 5 Exploateringsarkeologernas informationskällor3.   
 
 
 
7.1.4 Första- och andrahandskällor 
En informationskategori som särskilt framträtt ur de källor som arkeologerna nyttjade i arbetet 
är det ordlösa materialet. Ett av exploateringsarkeologins primära syften var att med hjälp av 

                                                 
3 Vår indelning har utarbetats med hjälp av Höglund & Perssons (1980 s. 23)  samt Edenholms (2003 s. 29) ovan 
anförda figurer. Vi har även hämtat såväl inspiration som kategorier efter Malmers (1997) indelning av det 
arkeologiska källmaterialet samt Patrick Wilsons (1983) resonemang om första- och andrahandskunskap.  
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undersökningar i fält söka information och kunskap om förhistorien  Därmed blev både fynd 
och iakttagelser i fält en förutsättning för att det arkeologiska arbetet skulle kunna bedrivas.  
 
Informationsforskaren Patrick Wilson skiljer individens första- och andrahandskunskap åt. 
Förstahandskunskapen kan enligt Wilson härledas till subjektets möte med världen såsom en 
forskares personliga observationer under ett experiment.  Individens ständiga möten med 
verkligheten mynnar i förlängningen ut i kunskap som kommer att baserades på tidigare 
erfarenheter, upplevelser och observationer av världen4.  
 
Trots utarbetade arbetsmetoder var varje arkeologisk fältundersökning unik – det fanns ingen 
som helt på förhand kunde veta vad jorden dolt eller som med säkerhet kunde uttala sig om 
vilka resultat som kunde tänkas framkomma efter en utgrävning. En fältundersökning, anser 
vi, handlar därför i mångt och mycket om den enskilda arkeologens subjektiva möte med de 
ordlösa fynd och företeelser som framkommer för ögat i fält. Patrick Wilsons begrepp 
förstahandskunskap ligger denna informationskategori nära, menar vi. Mötet med de ordlösa 
fynden utgör därmed förstahandsinformation för arkeologen. En skillnad som här bör 
poängteras är att Wilsons begrepp handlar om kunskap d v s information som införlivats i 
individens kunskapsdomäner. De intryck arkeologerna fick i fält var dock av icke-bearbetat 
slag och vi menar därmed att det i det närmaste bör hänföras till information snarare än 
kunskap. Detta då den ännu var otolkad och endast utgjordes av  ”potentiellt relevanta data” 
(Höglund & Persson, 1985 s. 42). 
 
Fynd och företeelser kan inte ensamma skapa en komplett bild av förhistorien. Med 
nödvändighet fick arkeologerna därför förlita sig på även andra informationskällor. På samma 
sätt som artefakterna utgjorde en förstahandskälla för arkeologerna, så blev andra arkeologers 
återgivningar och tolkningar av förhistorien viktiga informationskällor, då  i andra hand.  
 
Med bakgrund av ovanstående resonemang har vi i vår egen indelning därför valt att ta 
hänsyn till skillnaden mellan första- och andrahandsinformation vid kategoriseringen av 
arkeologernas informationskällor. 
 
 
7.1.5 Interna och externa källor 
Ytterligare en kategorisering vi valt att göra är att dela upp informationskällorna i interna och 
externa källor. Denna indelning stötte dock på en rad problem. Vissa av dessa kan kopplas 
direkt till de kriterier som var avhängiga yrkesgruppen, medan andra var att betrakta som en 
konsekvens av den kommunikationsteknologiska utvecklingen. Det som varit avgörande för 
att vi trots, ibland diffusa gränsdragningar, valt dessa kategorier var att  det i de flesta fall 
ändock fanns tydliga skillnader i källornas tillgänglighet för arkeologerna. 
 
Den kategorisering vi gjort i termer av interna och externa informationskällor handlar 
mestadels om ett fysiskt avstånd mellan användaren och informationskällan. Vid 
avståndsbedömningen har ett kriterium varit informationskällans belägenhet i förhållande till 
arbetsplatsen. Därmed har de källor som funnits i arkeologernas omedelbara närhet betraktats 
som interna, medan de som endast kunnat nås genom att arkeologen fysiskt förflyttat sig,  
hänförts till de externa.  Gränsdragningen mellan intern och extern måste dock betraktas som 
relativ. Ett område där denna gränsdragning fallerar är i det säsongsuppdelade arbetet. 
Exploateringsarkeologens arbete utomhus under fältsäsongen innebar att flera 

                                                 
4 Jfr. T.D. Wilsons resonemang om information use behaviour i kap. 4.5 
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informationskällor, t ex arbetsplatsbiblioteket inte fanns i den omedelbara närheten. Vid 
författandet av rapporter inomhus under vintersäsongen fanns en mer omfattande 
tillgänglighet till information överlag. 
 
Under fältsäsongen var gemensamma arbetsprojekt vanliga, olika uppdragsarkeologiska 
organisationer emellan. Detta innebar att närmast tillgänglig kollega att rådfråga, ofta hade en 
annan arbetsgivare. Trots den uppenbara och direkta åtkomsten till information i ett sådant 
fall, har vi ändock valt att dra gränsen mellan de som arbetar inom samma organisation och 
andra uppdragsarkeologiska organisationer. Att vara arbetskollega inom samma arbetsplats, 
anser vi,  innebär både sociala och organisatoriska skyldigheter till gemensamt samarbete och 
ansvar. Detta eftersom en arbetskamrat både förväntas ställa upp och är skyldig att vara 
behjälplig  med svar på frågor. 
 
Dagens välutvecklade kommunikationsteknologi får också effekter på en gränsdragning som 
denna.  Det går ofta lika snabbt att ställa en fråga till en yrkeskollega via e-post, som att 
rådfråga kollegan i rummet bredvid. Andra elektroniska resurser gör åtkomsten till både text 
och bild lätttillgängliga under större delen av dygnet och över stora fysiska avstånd. Här har 
vi dragit en skiljelinje mellan de elektroniska källor som fanns tillgängliga via intranät på 
arbetsplatsen och de elektroniska källor som var sökbara via Internet.  
 
 
 
7.1.3 Ordlösa och ordrika källor 
Malmer delar upp det arkeologiska källmaterialet i två kategorier: ordlösa, respektive ordrika 
källor. Denna uppdelning av de arkeologiska informationskällorna är något även vi tagit fasta 
på vid kategoriseringen av exploateringsarkeologernas källor.  
 
Skillnaden kategorierna emellan, baseras i huvudsak på den form informationen har då den 
når användaren. I de ordlösa källorna avkodas och tolkas annan information än text och ord. 
Utöver att kategorin ordlös information kännetecknas av just avsaknaden av ord, så  kan 
källan vara av såväl  mänskligt som  icke-mänskligt upphov.   De ordrika källorna däremot, 
består av texter och ord, alltid av mänskligt upphov. I Malmers uppdelning struktureras dock 
källorna inte ytterligare. Till de ordrika källorna hänvisas såväl  doktorsavhandlingar och 
Internetpublicerade texter som föreläsningar och småprat. Vi valde, redan i föregående 
kapitel, därför att dela upp Malmers kategorier i ytterligare två enheter: skriftliga samt verbala 
källor. Visserligen är ord den betydelsebärande informationen i både verbala och skriftliga 
källor, men kategorierna skiljer sig ändock åt, anser vi. Det talade ordet är ofta av plötsligare 
och förgängligare natur än den mer beständiga texten. Att dela på kategorin ordrik fann vi 
därför logisk. 
 
Grunden för det arkeologiska arbetet vilar på den förhistoriska människans efterlämnade spår 
och  utan fynd kunde inte heller det exploateringsarkeologiska arbetet bedrivas. Följaktligen 
blev en förstahandskälla till information för arkeologerna i undersökningen de tysta spåren 
från den förhistoriska människans tillvaro. Vi fann att fynden och föremålen spelade en 
mycket central roll i  yrkesrelaterade informationssanskaffningen och de utgjorde ”kärnan i 
informationssökandet” (Arkeolog 8) för de exploateringsarkeologer vi mött. 
 
Malmer fann likheter mellan den somatiska medicinens och fältarkeologins källutnyttjande. 
Han betonade de ordlösa källornas betydelse för informationsanskaffningen inom yrket för 
såväl somatiska läkare som fältarkeologer. I den modell Edenholm presenterade av de 



 55   

kliniska läkarnas informationskällor gav hon plats för den ordlösa informationen som en 
delkategori (se kap 4.2.2.) Utöver att skapa utrymme för ordlös information så identifierade 
och inlemmade Edenholm även den tysta kunskap som läkarna dagligen använde inom yrket. 
Hon fann att tyst kunskap förekom i en rad olika former, så som exempelvis förtrogenhet och 
erfarenhet samt intuition och iakttagelseförmåga. Edenholms införlivande av både de ordlösa 
informationskällorna samt delkategorin tyst kunskap, är något vi valt att använda i 
kategoriseringen av exploateringsarkeologernas informationskällor. I vår undersökning  
poängterade arkeologerna  den tysta kunskapens betydelse för dem i arbetet. Utöver mötet 
med det fysiska ordlösa materialet i fält, så utgjorde den tysta kunskapen en ständig källa till 
arkeologiska tolkningar. På plats blev avkodningen av landskapet, sinnesintrycken och 
iakttagelserna av fornlämningsmiljön som helhet viktiga i arkeologernas analys av 
förhistorien.  
 
Harriet Lönnqvists begrepp kunskapsväska är som begrepp betraktat, närbesläktat med tyst 
kunskap. Enligt vår tolkning är dock Lönnqvists begrepp (se Lönnqvist 1988, s. 64)  mer 
lämpat för yrkes- och forskargrupper där litteraturstudier utgör en väsentlig del av arbetet. I 
Edenholms undersökning får den tysta kunskapen fler dimensioner.  I begreppet tyst kunskap 
inkluderas även andra sinnesintryck som också kan vara källor till information, så som lukt- 
och synintryck. Vi menar att både kliniska läkare och exploateringsarkeologer på så sätt 
kommer att ligga varandra nära, då  yrkesgrupperna utöver ett rent teoretiskt yrkeskunnande 
även förlitar sig på den erfarenhet och information de införskaffar i arbetets praktik.  
 
Samtliga arkeologer i undersökningen  hade många yrkesverksamma år i projektledande 
positioner bakom sig och de var därmed att betrakta som erfarna. Den tysta kunskapen i form 
av yrkesskicklighet, arkeologisk erfarenhet och intuition var av avgörande betydelse för 
utfallet av varje enskild undersökning, anser vi. En väsentlig del av den tysta kunskapen 
bestod av synintryck och bildminne, d v s det ögat uppfattat och erfarit under de 
yrkesverksamma åren. En fältundersökning handlar i mångt och mycket om den enskilda 
arkeologens subjektiva möte med de ordlösa fynd och företeelser som framkommer för ögat i 
fält. Under fältundersökningen dokumenterades även utgrävningen i form av ritningar och 
avbildningar som senare kom att utgöra viktig information för arkeologen efter borttagandet 
av fornlämningen. Den del av den tysta kunskapen som bestod av synintryck och bildminne 
utgjorde därmed viktiga informationsresurser i exploateringsarkeologernas arbetsliv. 
 
I vår figur finns externa källor som också är att betrakta som information i första hand. En 
mängd kartor, laborativa provsvar och bilder är visserligen skapade av andra människor i 
nutid och skulle därmed kunna hänföras till arkeologernas andrahandskällor. Vi menar dock 
att informationen från ett pollenprov eller  en höjdkurva från en ekonomisk karta blir 
betydelsebärande ur en arkeologisk aspekt, först när den kopplas till ett förhistoriskt 
sammanhang, en tidsepok och en speciellt geografiskt område. På samma sätt kunde ett 
fotografi av en plats från förra seklet utgöra förstahandsinformation för arkeologen. Kartor 
och bilder var överlag mycket betydelsefulla informationskällor för arkeologerna. 
 
En stor del av arkeologernas arbetstid ägnades åt författande av rapporter efter genomförda 
fältundersökningar. En förstahandskälla av skriftligt slag bestod därför av egenförfattade 
texter. Då de flesta av arkeologerna dessutom varit verksamma inom forskning fanns även 
egna vetenskapliga artiklar och licentiat – och/eller doktorsavhandlingar att tillgå. Att 
definiera de egna texterna som en förstahandskälla blev för oss naturligt, då källan som sådan 
består av egen kunskap som grundar sig på individens egna uppfattningar av det som 
studerats.  
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Det tomma fältet i vår figur bör även det kommenteras. En  skiljelinje mellan förhistoria och 
historia brukar dras mellan det skriftlösa samhället och den tid då skriften tas i bruk. Då 
vikingatiden och dess runskrift traditionellt tillhört arkeologin kunde därför runor ha placerats 
bland externa förstahandskällor i skriftlig form. Ingen av arkeologerna i vår undersökning 
nämnde dock denna källa. En förklaring till detta är att ingen av de intervjuade var 
specialiserade inom tidsepoken.  
 
I enlighet med Patrick Wilsons resonemang så kan inte individen ensam klara sig på den 
kunskap hon själv producerar. Även för arkeologerna blev egna observationerna av 
verkligheten otillräckliga vid rekonstruktionen av förhistorien (se kap 4.1.2). Viktiga källor 
för dem utgjordes av information i andrahand. En kategori av ordlösa andrahandskällor var 
fyndsamlingar, interna och externa, i såväl fysisk som digital form. Vi menar att dessa 
samlingar naturligt hamnar bland källor i andrahand då de samlats in och strukturerats av 
andra arkeologer utifrån vissa kriterier och egenskaper. 
 
En särställning bland skriftliga källorna i andrahand  hade de rapporter som författats både 
internt och  externt av andra exploateringsarkeologer. I dessa fanns kollegors 
dokumentationer och tolkningar av tidigare utgrävningar. I undersökningen framkom att 
rapporterna var en ständigt återkommande referensram till det egna arbetet. Att också läsa 
arbetskamraternas råmanus till rapporter gav både inblickar i och information om det arbete 
som bedrevs inom organisationen. 
 
Av de boksamlingar som nämndes i undersökningen, spelade den egna boksamlingen en 
mycket central roll i arkeologernas informationsökningsvardag. De flesta menade att denna 
byggdes upp via inköp redan under studietiden och under de första åren inom yrket. 
Anmärkningsvärt var, att trots färre bokinköp så uppgav arkeologerna att deras privata 
boksamling kontinuerligt  ökade i omfång. En anledning de nämnde var att de numera fick 
mycket publicerade skrifter såsom avhandlingar, rapporter, artiklar och samlingsverk av 
kollegorna i de nätverk de under åren upparbetat. I Seldéns beskrivning av 
företagsekonomernas informationssökningskarriärer framgår att de erfarna forskarens position 
i karriären innebar konkreta informationsfördelar. Det faktum att exploateringsarkeologerna å 
ena sidan fick skriftligt material och andra sida hade material att själva ge bort, bör betraktas 
mot bakgrund av detta resonemang, menar vi. En tolkning av att arkeologerna hade minskat 
sina bokinköp, samtidigt som boksamlingens omfång ständigt ökade  blir därför att de 
undersökta arkeologerna även utifrån denna aspekt var att betrakta som erfarna och kommit 
långt i informationssökningskarriären. 
 
Likt de humanistiska forskare som ingick i Lönnqvists studie var arkeologerna i vår studie i 
stort hänvisade till tidskriftsartiklar. En arkeolog ansåg att tidskriftsberoendet hade sin 
förklaring i den långsamma utgivningen av monografier inom arkeologin och dess 
närliggande ämnen. Arkeologernas förklaring av att det begränsade utbudet av monografier 
innebar ett beroende av tidskriftsartiklar fann även vi helt rimlig.  
 
 
 
 7.1.4 Formellt och informellt – personligt och opersonligt  
Vid kategoriserandet av information har ofta Höglund och Perssons indelning (se kap 4.2.2.)  
av informationskällor efter typ använts. I denna indelning återfinns begreppsparet formella 
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och informella informationskällor5. Vid det översiktliga betraktande av modellen, menar vi, 
blir källindelningen i det närmaste en kategorisering utifrån formenlighet, där de formella 
källorna består av skriftlig information som lagras varaktigt samt har en omfattande spridning. 
Den informella källan är av muntligt slag, men mindre beständig. Muntliga informationskällor 
tenderar även att ha kortare räckvidd och därmed nå färre människor. Modellen uppvisar även 
skillnader utifrån andra principer, där formen snarast betecknar karaktären på relationen 
mellan individen och källan. Höglund och Persson förknippar de formella källorna med 
opersonlig kommunikation, medan de informella informationskällorna finns i personliga 
sammanhang.  
 
Höglund och Perssons uppdelning i formella respektive informella kategorier i termer av 
opersonliga och personliga informationskällor, är något Block och Lagberg tog fasta på då de 
utvidgade modellen 1998 (s. 29). I sin studie lät de begreppen få en delvis ny innebörd. Enligt 
författarna så tolkades begreppsparet i undersökningen ”i ordens egentliga betydelse” (Block 
& Lagberg, 1998 s. 28). De menade att skillnaden mellan formella och informella 
informationskällor snarast handlade om roll. De källor som användes inom psykologernas 
yrkesroll och arbetssituation betraktades som formella. Den informationsanskaffning som inte 
var direkt styrd av arbetsrollen och var av mer personlig karaktär, benämndes informell.  
 
Edenholm ans löt sig till Block och Lagbergs omarbetning av begreppsparen formell och 
informell i sin studie av kliniska läkares informationssökningsbeteende (se 4.2.2). Även hon 
menade att de källor som läkarna nyttjade i arbetsrollen och arbetssituationen var att betrakta 
som formella källor, medan de som var av informell art låg utanför klinikernas arbetsroll. 
 
Block och Lagberg samt Edenholm studerade två olika yrkesgruppers informationssöknings-
beteenden. De argumenterade för att de källor som användes inom respektive yrkesgrupps 
arbete, främst var av formell art och avhängig yrkesrollen. Vi anser att innebörden av 
begreppsparen formell och informell, applicerad i båda undersökningarna, blir något 
motsägelsefull. I båda studierna identifierades och kategoriserades ett flertal källor som 
informella, trots att de nyttjades inom arbetet. Det blir därmed svårt att förstå om de 
informella informationskällorna egentligen nyttjades av yrkesgrupperna i arbetet eller inte.  
Naturligtvis samtalade läkarna och psykologerna även om saker som låg utanför ämnet och 
yrkesdisciplinen, men vi ställer oss då frågande inför varför denna typ av kommunikation 
överhuvudtaget kartlades som informationskällor som nyttjades av yrkesgrupperna. Utgjordes 
kategorin informella källor av sådan kommunikation som inte gick att hänföra till 
professionell och för yrket relevant information? Eller, bestod de informella källorna av 
information som bara indirekt användes av läkarna och psykologerna i arbetssituationen?  
 
Vi menar att begreppen formell och informell enligt Block och Lagbergs samt Edenholms 
innebörd tenderar att grundlägga en informationshierarki. Effekten av uppdelningen av 
formella och informella informationskällor där rollen betonas, implicit ger bilden av att det 
formella som överordnat det informella. En konsekvens av begreppens hierarkiska innebörd 
går att skönja i Edenholms uppdelning av informationskällor (se modell kap. 4.2.2.). 
Överordnade kollegor inplacerades bland de formella källorna, medan jämbördiga kollegor, 
sjuksköterskor och övrig omvårdnadspersonal återfanns bland de informella källorna i 
modellen Möjligen återspeglar detta läkarnas egna värderingar och rangordning av 

                                                 
5 Enligt Svenska akademiens ordlista så har ordet formell flera betydelser: formenligt, till formen och stel. 
Begreppet informell betyder formlös, formvidrig, oformlig, utan formaliteter och enkel. Synonymer utökar 
betydelserna av begreppen  ytterligare. Synonymer till formell är  bl a opersonlig, korrekt, konventionell och 
etikettstrogen. Motsatsordet informell förknippas med synonymerna personlig, otvungen och anspråkslös. 
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informationskällorna, där den mest betydande informationen hämtades från kollegorna i högre 
yrkesposition, medan övrig personal inte ansågs tillföra professionell och relevant information 
i lika hög grad.  
 
För oss har begreppen formell och informell genom sina mångtydiga innebörder blivit diffusa. 
I vår kategorisering av arkeologernas informationskällor har vi därför valt att inte använda oss 
av begreppsparet.  Att använda begreppen utifrån en egentlig betydelse menar vi, till skillnad 
från Block och Lagberg, är inte möjlig. Informationssökning inom yrkes- och arbetsområden 
kräver specifika ämnessökningar för att arbetet skall kunna genomföras. Det finns dessutom 
källor som är riktade till och anpassade för, specifika yrkesgrupper som exempelvis 
standardverk, facktidskrifter och konferenser. Med utgångspunkt i den riktade och 
ämnesspecifika karaktären på dessa källor är de naturligtvis formella, men då snarare i 
betydelsen konventionella. Utifrån  denna association av begreppet formell kan vi ansluta oss 
till såväl Block och Lagberg samt Edenholms resonemang. Den innebörd Block och Lagberg 
lägger i begreppet formell handlar snarare om en avgränsning till den psykologiska 
professionen och ämnesområdet, än till rollen anser vi. 
 
Termen formell blir även missvisande eftersom den inbegriper en yrkesroll och en opersonlig 
relation. Det sociala samspele t mellan människor på en arbetsplats är mer komplicerat än så, 
anser vi. Oavsett om individerna utvecklar personliga relationer till arbetskamraterna eller 
inte, så pågår likväl ständiga informationssökningar inom ramen för yrket. Det går därmed 
inte att med säkerhet säga att den opersonliga informationssökningen sker inom yrkesrollen 
och den personliga ligger utanför yrkesrollen. De mest personliga sammanhang kan bana väg 
för helt opersonlig informationssökning, strikt förknippad med yrkesområdet. Omvänt, så kan 
det opersonliga sammanhanget brytas upp av kommunikation av mer personligt slag. Det 
sociala samspelet mellan människor, menar vi, är alltför mångfacetterat för att låta sig  
åskådliggöras i en kategorisering som även inkluderar formen på informationen . 
 
 
 
7.2 Socialt orienterad informationssökning  
 
Ett sammanfattande resultat av vår undersökning blev att exploateringsarkeologernas 
professionella informationsanskaffning ständigt bedrevs i både högst personliga och 
opersonliga relationer och sammanhang. För oss blev det därför omöjligt att strikt särskilja det 
personliga från det opersonliga informationsbeteendet. Att lösa upp skiljelinjen mellan det 
personliga och opersonliga innebar inte att dessa källor haft en undanskymd roll i vår 
undersökning. Tvärtom fann vi att den socialt orienterade informationsanskaffningen var av 
yttersta vikt för de exploateringsarkeologer vi mött.  
 
Socialt orienterad informationsanskaffning är ofta verbal till sin karaktär, men det återvunna 
kan bestå av skriftlig och muntlig information. Som ett övergripande resultat av vår studie 
fann vi att de exploateringsarkeologernas personliga relationer underlättade rent yrkesmässiga 
informationssökningar. 
 
Seldén (1999 s. 226ff.) fann i sin studie att företagsekonomernas sociala relationer var mycket 
betydelsefulla för informationsanskaffningen. Att kunna dra nytta av de sociala relationerna 
för egen del, innebar ett socialt kapital för individen bestående av personkontakter och 
nätverksrelationer. Ett kriterium för det sociala kapitalet var förmågan att samverka med 
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andra människor. Den sociala förmågan var en därmed en mycket viktig egenskap för 
individens informationssökningskarriär att socialt slag.   
 
De resultat som framkom av intervjuerna med arkeologerna, anser vi, ligger Seldéns 
resonemang nära, då samtliga betonade vikten av social kompetens inom yrket. Ur 
arkeologernas berättelser framträdde att förmågan att skapa kontakt med andra människor var 
av stor betydelse även för dem i arbetet. Utan social kompetens skulle utfallet av information 
från de verbala kontakterna med säkerhet bli ganska påvert. Arkeologerna gav en enhetlig 
beskrivning av sambandet mellan den sociala förmågan och utbyten av information. De flesta 
ansåg att grunden för fruktsamma informationsutbyten arkeologer emellan, vilade på både 
social skicklighet och kollegialt kamratskap. En sammanfattande bild av den ideala 
mellanmänskliga och sociala relationen mellan kollegorna beskrevs i termer av reciprocitet – 
det var en förutsättning att ömsesidig generositet existerade kollegorna emellan.  
 
Att just den sociala förmågan betonades framför andra egenskaper, menar vi förstärker bilden 
av det personligas betydelse för en god informationstillgång i yrkeslivet. 
 
  
 
7.3 Den erfarna exploateringsarkeologen och forskaren  
 
De arkeologer som ingått i undersökningen hade samtliga mellan åtta och tjugo års erfarenhet 
av arbete som projektledande fältarkeologer. Utöver de allroundkunskaper de hade för att 
klara av sitt arbete, hade var och en under åren i yrket specialiserat sig inom en tidsepok. 
Arkeologerna var  belästa, och de hade, till skillnad från novisen, tyst kunskap om vidare 
referenser och sökvägar samt förvärvat förmågan att värdera källor, både i första- och 
andrahand.  
 
Tydligt är, att ökande erfarenhet bland exploateringsarkeologerna inte endast kom till uttryck 
i en ständigt stigande tillgång till skriftlig information av både publicerat och ännu opublicerat  
slag. Den fleråriga beläsenheten kompletterades med en förtrogenhet i fältsituationen 
bestående av tyst kunskap. Förmågan att läsa av landskapet och igenkännandet av fynd och 
företeelser i fält förvärvades över tid, ansåg de.  
 
Samtliga var att betrakta som erfarna utifrån ytterligare en aspekt, då de under årens lopp 
utvecklat en mängd kontakter med kollegor inom och utanför organisationen. 
 
Seldén argumenterade för att företagsekonomerna, sida vid sida med den akademiska 
karriären, samtidigt gjorde en karriär i informationssökning. De flesta av de arkeologer vi 
intervjuat hade parallellt med det exploateringsarkeologiska arbetet även forskat. Åtta av de 
tio intervjuade hade i varierande grad ägnat sig åt en akademisk karriär. Fem av arkeologerna 
hade avlagt högre akademisk examen. Att endast betrakta arkeologernas 
informationsbeteende inom exploateringsarkeologins gränser, vore därför att begränsa 
analysen, anser vi. Detta då de under åren inom forskningsarkeologin även där utvecklat 
beläsenhet och skapat kontakter, för dem användbara inom yrket.  
 
Vi fann att den dubbla erfarenhetsgrunden påverkade exploateringsarkeologernas 
informationsbeteende. Utöver en mängd kollegiala kontakter, beläsenhet och tyst kunskap, 
medförde forskarbakgrunden också investeringar i informationsökningskapital av såväl socialt 
som symboliskt slag. Tiden som forskare innebar att de erhöll en ämnesspecifik karta över det 
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arkeologiska forskningsfältet. De fick referenser och uppslagsord samt utvecklade färdigheten 
att behärska databaser och bibliotek. Forskarkarriären innebar även att relationer till andra 
forskare skapats. Enligt Seldén var just investerandet i det sociala kapitalet viktigt för 
företagsekonomerna (Seldén 1999 s. 254).  Att kunna dra nytta av personkontakter och 
nätverksrelationer till andra forskare för egen del, var viktigt och innebar ett kapital även för 
exploateringsarkeologerna i vår undersökning, anser vi. Att göra investeringar i socialt kapital 
d v s skapa och upprätthålla relationer till andra arkeologer bestående av både 
ämnesspecialister och forskare var av yttersta vikt även för de exploateringsarkeologer vi 
mött. 
 
 
 
7.4 Kognitiva auktoriteter och nätverk 
 
Antalet arkeologer verksamma i Sverige är förhållandevis litet, oavsett om det gäller 
universitetsarkeologer eller de verksamma inom uppdragsarkeologin.  Det var därmed inte 
svårt för arkeologerna i undersökningen att känna, om än ytligt, de flesta av de kollegor inom 
landet som specialiserats sig på det område och fenomen den enskilda arkeologen behärskade. 
En del av arkeologernas personligt sammansatta nätverk bestod av någon eller några som 
ansågs vara experter inom ett område.  
 
Arkeologerna beskrev att antalet kontakter ökat under årens lopp. De framhöll samtliga att de 
utvecklat en god överblick och känsla av den expertis som stod att finna bland kollegorna 
inom och utom organisationen runt om i landet.  Förtrogenheten om vilka som kunde tänkas  
rådfrågas inom separata ämnesområden, hängde tätt samman erfarenheten de utvecklat. Att 
själv vara efterfrågad för utlåtande, var även det en effekt av åren i branschen. Överlag tycktes 
möjligheterna till informationsutbyten arkeologerna emellan öka med stigande erfarenhet 
inom exploateringsarkeologin. 
 
De intervjuade ansåg alla, att de egna nätverken var ständigt närvarande och betydelsefulla 
informationskällor för dem i arbetet. Att omge sig med kunniga kollegor gav ofta omedelbar 
information och respons på frågor bortom det egna specialområdet.  Med utgångspunkt i vårt 
intervjumaterial blev det därför tydligt att de viktigaste nätverk som den enskilda arkeologen 
omgav sig med och ingick i, var de personligt sammansatta nätverken.  
 
Vårt material visade även att nätverken i stort styrdes av de uppbyggnadsprinciper som 
Höglund och Persson angav 1985. Den rumsliga närheten mellan arkeologerna under 
vintersäsongen styrdes naturligt av arbetsplatsen, då närmaste kollega blev självklar att ställa 
frågor till. Under fältsäsongen, kunde nätverken bestå av arkeologer även utanför den egna 
organisationen, då samprojekt var vanligt förekommande. Arkeologerna frågade även då de 
kollegor som var lättast att få tag i d v s de som fanns i den omedelbara fysiska närheten. I 
intervjumaterialet fanns dock belägg för att närhetsprincipen inte alltid var allenarådande. 
Principen sattes i vissa fall ur spel, genom att arkeologerna inte alltid tyckte om sina 
arbetskamrater – det kunde vara obekvämt att ställa en fråga till en icke omtyckt kollega,  
trots den eventuella tillgängligheten.  
 
Nätverken styrdes också av intressegemenskap, vilket Höglund och Persson tog upp som en 
styrande princip i uppbyggandet av nätverk. Arkeologerna tenderade att ha ett mer frekvent 
utbyte med kollegor inom samma specialområde. Men det fanns också arkeologer som 
hävdade dess motsats. Att vara specialist inom samma område kunde innebära konkurrens, 
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varpå ett alltför tätt samarbete och informationsutbyte försvårades och därför undveks. I de 
fall detta förekom, problematiseras  Höglund och Perssons princip. 
 
Genomförandet av komplexa exploateringsarkeologiska uppdrag kräver i sig ett nödvändigt 
drag av komplementaritet. Arkeologer med flera specialkompetenser behövdes ofta i fält för 
att lösa specifika, komplexa problem och arbetsuppgifter. Vad gäller 
komplementaritetsprincipen har vi i materialet inte funnit några belägg för att ovänskap eller 
konkurrens kunde försvåra det praktiska samarbetet.  Däremot kunde arkeologerna välja att 
inte tillfråga kollegor som de ansåg bidrog med osäkra eller direkt felaktiga analyser.  
 
Det var i de mer personliga sammanhangen som arkeologerna ansåg att de mest fruktbara 
informationsutbytena ägde rum. Särskilt tydligt blev detta vid frågor om konferensernas 
informationsmässiga betydelse. De flesta ansåg att innehållet i föredragen var underordnat det 
informationsutbyte som fanns att tillgå i de mer personliga sammanhangen, före och efter 
föredragen.  
 
Samtliga av de intervjuade var mer eller mindre själva att betrakta som specialister. Därmed 
bestod materialet till denna undersökning av intervjuer genomförda med ett antal experter, 
som dagligen kommunicerade med andra experter. Den egna expertisen till trots, blev ett 
resultat av vår undersökning att arkeologerna genomgående var beroende av den 
andrahandskunskap som andra arkeologer besatt. De hade alla behov av söka information hos 
dem som hade kunskaper inom områden där de själva saknade det. Begreppet kognitiv 
auktoritet (Wilson, P 1983, s. 13f.) passar väl in på en del av de beskrivningar vi fått då vi 
samtalat om de personliga nätverkens sammansättning. I de separata och personligt unika 
nätverken hade samtliga, en eller flera, som de betraktade som kognitiva auktoriteter inom 
olika ämnesområden. Sannolikt var det också så, att flera av de enskilda arkeologerna själva 
var kognitiva auktorieter i andra arkeologers nätverk. 
 
Trots att vårt material till stora delar består av intervjuer med specialister så har det varit svårt 
att finna belägg för nätverksbegreppet osynliga sällskap. En trolig förklaring till detta tror vi 
går att finna i det exploateringsarkeologiska arbetets rörlighet, där projektformen medförde 
ständigt nya konstellationer av såväl arbetskamrater och tillgänglig expertis. Denna mobilitet 
tror vi försvårade de osynliga nätverkens existensmöjligheter. Dock tyckte vi oss finna drag 
av de osynliga sällskapen något elitistiska karaktär i arkeologernas beskrivningar av 
konferensernas ensidiga och upprepande sammansättningar av föredragshållare och 
fördragsämnen.  
 
 
 
7.5 Stöd och hinder i informationssökningsprocessen 
 
Vårt intervjumaterial har även gått att delvis analysera med hjälp av den modell över 
informationsbeteendet som T.D. Wilson utarbetade 1995. 
 
Intervjuerna har som material betraktat varit separata, individuella berättelser ur tio 
exploateringsarkeologers arbetsliv. T. D. Wilsons modell har ett individperspektiv anser vi - 
modellen åskådliggör en enstaka fiktiv individs informationsbeteende. Vi har trots dess givna 
individfokus, valt att applicera modellen på de gemensamma drag som framkommit ur de tio 
arkeologernas berättelser.  
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Den kontext som arkeologerna befann sig i var mångfacetterad och bestod av såväl privatliv 
som arbetsliv. Kontexten som vi intresserat oss för i den här uppsatsen blir dock med 
nödvändighet den som rör de tio arkeologernas yrkesliv. Den kontext arkeologerna befann sig 
i uppvisade ett flertal likheter. Samtliga hade en akademisk utbildningsbakgrund, de var 
verksamma inom en och samma organisation och de hade identiska tjänstetitlar och 
arbetsuppgifter. Alla arkeologer som ingått i undersökningen var dessutom erfarna inom 
yrket. Den övervägande delen av dem hade, parallellt med fältarkeologin, bedrivit akademiskt 
forskning i ämnet.  
 
Informationsbehov är, enligt T. D. Wilson,  svårstuderade, på grund av dess subjektiva och 
osynliga karaktär. De arkeologer vi mött upplevde alla behov av information i det dagliga 
arbetet, behov som i sig genererade ett informationsbeteende. Vår studie har inte haft fokus på 
de informationsbehov som arkeologernas informationsbeteende bottnar i. Vi har istället 
försökt härleda arkeologernas informationsbeteende ur deras verbala berättelser.  
 
Ett grundläggande krav för att information skall kunna sökas är att källan är tillgänglig i 
någon form. En faktor som kom att påverka tillgängligheten till information för arkeologerna 
var arbetets säsongsuppdelning. Ur berättelserna framkom stora skillnader i tillgänglighet till 
information mellan sommarhalvårets fältarbeten och vintertidens inomhusarbete och 
rapportskrivning. Under fältsäsongen var arkeologerna i mångt och mycket hänvisade till de 
källor som fanns i den omedelbara fysiska närheten, eller de källor som kunde nås med hjälp 
av kommunikationsteknologi. Utgrävningssäsongen var även till största delen inriktad på 
ordlös informationssökning. Utöver detta existerade kontinuerligt verbal kommunikation med 
kollegor och tvärvetenskapliga specialister i fält. Efter sommarhalvårets dokumenterande och 
tillvaratagande av fynd i fält, hade arkeologerna under vintersäsongen god tillgång till 
skriftliga och verbala informationskällor. Arbetsplatsbib lioteket upplevdes som 
fragmentariskt men utnyttjades frekvent vintertid. 
 
Samstämmigt uttryckte arkeologerna att rapporterna var en av de viktigaste skriftliga källorna. 
De poängterade dock alla att det fanns hinder i informationsstillgången. Problemet bestod i att 
det ofta förflöt lång tid mellan utgrävningen och publicerad rapport. Detta medförde att det 
var svårt att både använda och referera till och färska resultat från avslutade projekt i det egna 
rapportarbetet. Det allra vanligaste sättet att ta sig förbi problemet var att kommunicera 
verbalt med de inblandade och på så vis få åtkomst till det ännu opublicerade.  En annan 
strategi var att använda de eventuella tidskriftsartiklar som skrivits om projektet. För övrigt 
karaktäriserades den skriftliga källanvändningen av ett tidskriftsberoende som arkeologerna 
själva förklarade med den långsamma och sällsynta utgivningen av monografier i ämnet. 
 
Ur berättelserna framkom att arkeologerna ansåg att den egna boksamlingen var oerhört 
betydelsefull för dem i arbetet. En förklaring till boksamlingens särställning går att finna i att 
dess subjektiva urval av litteratur var anpassat till individens intresse- och specialområden. 
Boksamlingens betydelse förstärktes även av yrkesgruppens ständiga geografiska mobilitet. 
 
Vad gäller arkeologernas tillförlitlighet till källorna i stort, såväl muntliga som skriftliga, så 
utsattes dessa för ständiga bedömningar vad gäller kvalitet och relevans. Ur arkeologernas 
berättelser har inte framkommit att de upplevde att trovärdighet och tillförlitlighet var ett 
problem. Frånvaron av osäkerhet hos arkeologerna tror vi hänger tätt samman med den 
erfarenhet de besatt inom såväl exploateringsarkeologi som forskning. De hade helt enkelt 
varit verksamma tillräckligt länge för att ha skaffat sig en överblick över fältets tillförlitliga 
källor, en del av dem kognitiva auktoriteter, samt de källor som var av sämre kvalitet.  



 63   

 
Ytterligare inverkan på individens informationsbeteende har, enligt T. D. Wilson, de olika 
interpersonella variablerna. I T. D. Wilsons tidigare modell över faktorer som påverkar 
informationsbeteendet identifierade han ett antal barriärer som kunde hämma 
informationssökning. I den senare modellen vidgade han funktionen av dessa barriärer. De 
intervenerande variablerna fungerade inte med nödvändighet alltid hämmande och hindrande 
utan också omvänt, de kunde ha en stödjande funktion. 
 
Den del av vårt material där denna dubbelverkan blir allra mest tydlig rörde de interpersonella 
relationerna i arkeologernas yrkesvardag. Det var i  beskrivningen av de mellanmänskliga 
kontakterna det även blev tydligt för oss att informationsökning även understöds och hämmas 
av individuella känslomässiga aspekter. 
 
Arkeologernas arbetsrelationer var speciella i förhållande till många andra yrkesgruppers. 
Detta då exploateringsarkeologernas sommarhalvår utmärktes av täta mellanmänskliga 
kontakter samt en rörlig och diffus gräns mellan arbete och fritid och mellan arbetskamrat och 
vän. Under fältarbetssäsongen arbetade arkeologerna tätt inpå varandra och de delade bostad 
efter arbetstidens slut. De täta relationerna och det gemensamma projektet fungerade 
understödjande för informationsutbyten dem emellan. Men ur arkeologernas berättelser 
framkom även motsatsen, den framtvingade gemenskapen kunde ha direkt negativa effekter 
på informationsanskaffningen.  
 
På det stora hela taget, uttrycktes dock att tätheten i fält var av övervägande positiv karaktär. 
De flesta av arkeologerna ansåg att det fanns ett starkt samband mellan vänskap och frekvent 
professionell kommunikation. Att ha ett vänskapsförhållande utöver arbetsrelationen kunde 
bli ett hinder vid de tillfällen då arkeologernas åsikter i arbetet gick isär. Ytterligare en 
omständighet som kraftigt försvårade, eller helt förhindrade kommunikation, var då kollegor 
ogillade varandra eller då det rörde sig om ovänskap 
  
Specialiseringen inom yrkesfältet innebar goda förutsättningar för såväl intressegemenskap 
som fruktsamma informationsutbyten. Även här fann vi dock belägg för att förhållanden som 
präglades av liknande ämneskompetenser inte alltid var helt oproblematiska. Vår tolkning av 
detta blev att intressegemenskapen även kunde medföra konkurrens om såväl idéer som 
utrymme. 
 
Utöver individens mellanmänskliga relationer, källornas eventuella tillgänglighet och 
tillförlitlighet, existerar en rad omvärldsfaktorer som enligt T.D. Wilson  även  inverkar på 
informationsbeteendet.  
 
En faktor som ligger bortom individen och i omvärlden, är arbetsmarknaden. 
Arbetsmarknaden för arkeologer kan inte annat än beskrivas som kärv, då det utbildas långt 
fler arkeologer än vad det finns arbetstillfällen. Detta medför att arbetsmarknaden präglas av 
konkurrens om det fåtal tillsvidareanställningar som existerar för yrkesgruppen. På grund av 
detta menar vi, att det kunde finnas krasst arbetsmarknadsmässiga skäl bakom en del av de 
tillfällen då konkurrens kunde skönjas i arkeologernas berättelser. Därmed kunde ambitionen 
bakom att utvecklas och utföra ett bra arbete samt hålla sig ajour inom fältet delvis även 
bottna i konkurrensen på arbetsmarknaden, anser vi. 
 
Från T. D. Wilsons resonemang om omvärldsfaktorernas påverkan på individens 
informationsbeteende återfanns variabler relaterade till ekonomi. De ekonomiska variablerna 
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förekom i två kategorier:  direkta ekonomiska kostnader av att använda en källa, samt det 
ekonomiska värdet av tid som läggs på informationssökning (Wilson T. D. 1997 s. 559) En 
delförklaring till varför arkeologerna i så hög grad använde verbala informationskällor kan 
vara dess låga ekonomiska- och tidsmässiga kostnader. I våra intervjuer framkom att de yttre 
ramarna för ett arkeologiskt projekt sattes av dess budget. Den tid som kunde avsättas för 
informationssökning bestämdes därmed i förlängningen av ekonomin för det arkeologiska 
uppdraget. 
 
 
 
7.6 Den akademiska erfarenheten och exploateringsarkeologins vardag 
 
Lars Höglund poängterade i artikeln A case study of information culture and organizational 
climates (1998), att 1980- och 1990-talens användarstudier hade ett perspektiv som betonade 
individen och dennes subjektiva beskrivningar av informationsbeteendet. Den påverkan som 
de yttre sociala och organisatoriska sammanhangen hade på individen betonades mindre (se 
4.6.). Vår studie är inget undantag från den individcentrerade forskningstraditionen och den 
här uppsatsens syfte har inte heller varit att studera organisations- och informationskulturer.  
 
Det var först  under intervjuernas gång vi fann att även sociala och organisatoriska faktorer 
hade stor inverkan på arkeologernas informationsbeteenden. Även om 
exploateringsarkeologin  i sig inte tillhör akademin, så präglas den i grunden av ett 
vetenskapligt arbetssätt. Exploateringsarkeologin och universitetsarkeologin vilar även på 
gemensam ämnesmässig grund. Dock finns skilda mål och medel för verksamheterna. Den 
egna organisationens verksamhet syftar i stort till att tillgängliggöra och dokumentera  
kulturarvet för allmänheten och eftervärlden. Exploatören bekostar de arkeologiska 
uppdragen. Arbetet var organiserat i team och verksamheten präglas av öppenhet, offentlighet 
och informationsskyldighet. Universitetsarkeologin har andra finansiärer och beskrevs av 
arkeologerna som mer elitistiskt orienterad då den individuella prestationen och 
forskarkarriären i högre grad var i fokus. Dessa i grunden skilda synsätt fick också 
konsekvenser för hur information användes inom respektive arkeologiskt yrkesområde. 
 
Med utgångspunkt från de texter som behandlat begreppet informationskultur kunde vi ur 
arkeologernas berättelser skönja att universitetsarkeologin och exploateringsarkeologin trots 
den gemensamma ämnesmässiga grunden representerade två skilda informationskulturer. 
Inom exploateringsarkeologin tenderade beskrivningarna att kretsa kring gemensamma 
arbetsmässiga mål samt att information fritt skulle spridas och inhämtas kollegorna emellan. 
På universitetet rådde ett annat klimat. Där var det, på ett helt annat sätt accepterat att hålla 
igen på informationsspridningen för att gynna egna intressen och karriärer, ansåg 
arkeologerna. Trots att denna undersöknings syfte primärt inte har varit att studera 
informationkulturer tycker vi oss finna belägg för att det fanns en organisationell och 
informationsmässig kulturskillnad mellan de både slagen av arkeologi.  
 
Ur arkeologernas berättelser framkom att de upplevde en krock mellan universitetsarkeologin 
och det egna exploateringsarkeologiska yrket. Universitetets klimat beskrevs som hårdare och 
i mer karriäristiska ordalag. Särskilt tydligt blev det vid de tillfällen där beskrivningarna 
handlade om universitetsvärldens seminariesituationer. Dessa delar av berättelserna anser vi 
direkt kan relateras till det symboliska våld som Seldén fann bland företagsekonomerna (se 
4.8.1). Att nyttja symboliskt våld som hävdelsestrategi tyckte även vi oss kunna utläsa ur 
arkeologernas berättelser. I de flesta fall, tillskrevs nyttjandet av symbolisk våld universitetet 
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men vårt material innehöll även exempel hämtade från den egna arbetsplatsen och från 
samprojekt mellan olika uppdragsarkeologiska organisationer. 
 
Skillnaderna mellan universitetsarkeologin och exploateringsarkeologin beskrevs 
genomgående av arkeologerna under intervjuerna. I dessa beskrivningar kunde vi även finna 
drag av Widén-Wulffs resonemang om öppna respektive stängda företagsklimat. Ur 
arkeologernas berättelser framkom att de ansåg att den egna organisationen präglades av ett 
öppnare klimat än det som rådde på universitetet. Under intervjuerna använde arkeologerna 
ofta universitetsmiljön som en motbild till det egna yrkesområdet. Erfarenhetsmässigt var 
arkeologerna mer än väl bevandrade i och formade av dessa båda världar, då de flesta hade 
egna pågående eller avslutade forskarkarriärer. På så vis kom den akademiska erfarenheten att 
ständigt inverka på den exploateringsarkeologiska informationssökningsvardagen. 
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8 Slutord 
 
 
 
Ämnet för denna magisteruppsats har varit informationsbeteenden hos en grupp erfarna 
exploateringsarkeologer. I Harriet Lönnqvists studie Typologisering av forskningsprocesser 
inom humaniora (1997) utgjordes en del av de undersökta humanisterna av en grupp klassiska 
arkeologer. Lönnqvist fann i sin studie att de klassiska arkeologernas forskningsprocesser 
kunde hänföras till tre typlogier: Mullvaden, Mätaren och Den kaotiske dynamikern. 
 
Även vårt material kunde relateras till ovan nämnda typlogier. Alla arkeologer uppvisade drag 
av Mullvadens forskningsprocess då de i sina analyser i mångt och mycket utgick från det 
som upphittats i fält. På så sätt var Mullvaden ständigt närvarande i vårt intervjumaterial.  
Dess frekventa närvaro kan förklaras med det exploateringsarkeologiska uppdragets 
utformning  –  att undersöka om, och i så fall vilka, förhistoriska lämningar som existerar 
inom ett avgränsat område.   
 
Samtliga arkeologer i undersökningen kunde även hänföras till typologin Mätaren. Detta då 
en avsevärd del av dokumentationen kring en utgrävning består av just inmätningar och annan 
kvantifierbar data. Mätaren var dessutom genom arkeologins tvärvetenskapliga förankring, en 
naturlig del av det exploateringsarkeologiska arbetet. 
 
Vi stötte även på Den kaotiske dynamikern som  gick ut i fält med en idé eller en på förhand 
färdigformulerad hypotes. Den kaotiske dynamikerns närvaro anser vi kan förklaras med den 
undersökta gruppens mångåriga erfarenhet inom såväl forskning som fältarkeologi. Det är helt 
naturligt anser vi, att erfarna arkeologer i sig har både lättare för och är mer benägna till, att 
formulera hypoteser kring ett specifikt område eller fenomen till skillnad från den oerfarna i 
yrket. 
 
Som redovisats återfanns Lönnqvists typologier delvis i vårt material. Det mest 
anmärkningsvärda var dock att ingen enskild arkeolog kunde hänföras helt, till endast en enda 
typologi. Förvisso låg Lönnqvists studie vårt ämne nära, då båda studierna handlade om 
informationsbeteenden hos arkeologer. I förhållande till Mullvaden, Mätaren och Den 
kaotiske dynamikern var dock de informationsbeteenden vi kom i kontakt med under 
intervjuernas gång, alltför mångfacetterade och därmed omöjliga att åskådliggöra i 
typologiform. 
 
Precis som i T. D. Wilsons definition av begreppet kom informationsbeteende i vår 
undersökning snarast att handla om arkeologernas totala beteende i relation 
informationskällor och kanaler. Att ställa frågor kring arkeologernas informations- och 
yrkesvardag innebar, utöver en kartläggning av informationskällor och tillvägagångssätt vid 
informationssökning, även att vi stötte på beskrivningar av beteenden som ibland sträckte sig 
utanför det uppenbara informationsområdet. En stor del av det arkeologerna berättade och 
beskrev kom att kretsa kring känslor förbundna med omständigheter och situationer som 
relaterades till informationssökning inom yrket. Att informationssökning kan förknippas med 
både förväntan och spänning inför nya upptäckter eller med frustration över att inte hitta det 
eftersökta, är bekant för de flesta. Vad som dock kom att förvåna oss, var den känslomässiga 
variationsrikedom som verbaliserades under intervjuerna. Utöver diskussioner om fysisk 
tillgänglighet till eller avsaknad av informationskällor i arbetsprocessen, påverkades 
arkeologernas informationsvardag av  vänskap och ovänskap, konkurrens och samarbete samt 
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kamratskap och kollegialitet. Stress och tidsbrist, budget och deadlines fanns också ständigt 
närvarande i yrkesutövandet. 
 
Informationsanvändaren och dennes informationsbeteende är idag ett väl etablerat 
forskningsområde inom biblioteks- och informationsvetenskapen. Forskningsområdets 
anvvändarfokus har, enligt Professor Lars Höglund, dock tenderat att tränga undan 
organisationernas inverkan på informationsbeteendet. Ett sammanfattande intryck av 
intervjuerna med exploateringsarkeologerna, menar vi, var den starka inverkan den egna 
organisationen hade på den enskilde arkeologens informationsbeteende. Detsamma gällde den 
erfarenhet arkeologerna hade från universitetsarkeologins akademiska organisationskultur. 
Universitetsvärldens organisation, normer och värderingar var genom arkeologernas 
förankring i både forskning och samprojekt ständigt närvarande i yrkesutövandet. 
Arkeologerna använde ofta den akademiska världen både som med- och motbild till det egna 
yrkets informationssökningsklimat.  Lars Seldéns studie (1999) om företagsekonomernas 
informationssökningskarriärer i den akademiska miljön kom, trots de vitt skilda 
ämnesdisciplinerna, att bitvis beröra vår studie av erfarna exploateringsarkeologers 
informationsbeteende. Arkeologernas berättelser om universitetsarkeologins 
informationssökningsklimat kunde många gånger relateras till företagsekonomernas 
beskrivningar. Detta bör inte tolkas som att det existerar en homogen akademisk 
informationskultur, anser vi. Överensstämmelserna aktualiserar dock det akademiska arvets 
stora påverkan på individens informationsbeteende såväl under utbildningstiden som efter 
avslutade studier i yrkeslivet. 
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9 Sammanfattning 
 
 
 
Den här uppsatsens syfte har varit att undersöka en grupp exploateringsarkeologers 
informationsbeteenden. Syftet kunde uttryckas i följande frågeställningar: Vilka 
informationskällor användes inom ramen för den exploateringsarkeologiska arbetsprocessen? 
Vilka inre och yttre faktorer påverkade exploateringsarkeologernas informationsbeteenden? 
 
Undersökningens huvudsakliga källmaterial har utgjorts av tio bandinspelade intervjuer med 
erfarna exploteringsarkeologer genomförda under perioden mars till september 2002. 
Intervjuerna varade mellan en och två och en halv timme och strukturerades och 
tematiserades med hjälp av en på förhand formulerad frågelista. De intervjuade var 
verksamma inom en och samma uppdragsarkeologiska organisation i Sverige och de hade 
mellan åtta och tjugo års erfarenhet av exploateringsundersökningar.  
 
De teoretiska utgångspunkterna har varit flera. Arkeologen Mats P. Malmers indelning av det 
arkeologiska källmaterialet samt Lars Höglund och Olle Perssons modell över fyra typer av 
informationskällor utgjorde en teoretisk grund för indelningen av de exploaterings-
arkeologiska informationskällorna. Helena Edenholms utvidgning av Höglund och Perssons 
modell  medgav en inplacering av även de ordlösa källorna och den erfarenhetsbaserade tysta 
kunskapen.    
 
De flesta av de undersökta exploateringsarkeologerna var att betrakta som erfarna av såväl 
uppdragsarkeologi som universitetsarkeologi. Vi fann att arkeologernas dubbla erfarenhets-
grund påverkade deras informationsbeteende. Betydelsen av den akademiska erfarenhetens 
inverkan på informationsbeteendet tolkades utifrån Lars Seldéns forskning om 
företagsekonomers informationssökningskarriärer.   
 
Som en övergripande slutsats fann vi att exploateringsarkeologernas källanvändning var 
mångfacetterad. De hämtade information från en stor mängd källor med olika upphov och 
form. En sammanfattande bild av arkeologernas källanvändning var att utöver facklitteratur 
och kollegor så var de ordlösa källorna av yttersta vikt för arkeologernas informations-
anskaffning. Genomgående uttryckte de alla, att de hade ett öppet förhållningssätt till vad som 
kunde ge relevant information.  
 
Vi valde att uttrycka  exploateringsarkeologernas källanvändning i en figur. Denna figur 
byggdes utifrån kategorierna förstahands- och andrahandskällor samt interna och externa 
informationskällor. Distinktionen mellan information i första och andra hand fann vi i Patrick 
Wilsons resonemang om första- respektive andrahandskunskap. Detta då vi fann en skillnad 
mellan förstahandsmötet med de fysiska och ordlösa informationskällorna i 
utgrävningssituationen och de informationskällor som på förhand samlats in och 
kategoriserats av andra.  
 
Kategorin interna och externa källor motiverades i stort av avståndet mellan källan och dess 
användare. Ibland kunde dock långa avstånd överbryggas av individuella specialområden och 
kontaktvägar eller med hjälp av goda kommunikationsteknologiska förutsättningar. 
Kategoriseringen i ordlösa och ordrika informationskällor motiverade vi i termer av den form 
informationen hade då den nådde dess användare. I vår undersökning kom de ordlösa källorna 
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att kännetecknas av avsaknaden av ord, där annan information än text och ord avkodades. De 
ordrika källorna, däremot, stod för dess motsats 
 
De arkeologer som ingått i undersökningen var erfarna inom yrket och därmed var den tysta 
kunskap de förvärvat stor och av avgörande betydelse för dem i arbetet. Vi fann att en 
väsentlig del av den tysta kunskapen bestod av synintryck och bildminne – det arkeologerna 
förut sett och erfarit i fält utnyttjades ständigt som en informationsresurs i det dagliga arbetet. 
En annan betydelsefull förstahandskälla var de egenförfattade texter som producerats under 
åren. 
 
En särställning bland de skriftliga källorna i andra hand, var de rapporter som författades av 
arkeologer i branschen. Vi fann också att den egna boksamlingen utgjorde ett mycket viktigt 
inslag i arkeologernas yrkesvardag. Dess betydelse kan förklaras av yrkets specialisering och 
rumsliga mobiltet. Överlag nämndes också tidskriftsartiklar som en viktigt informationskälla. 
Flera förklarade tidskrifternas flitiga nyttjande med den långsamma utgivningstakten för såväl 
rapporter som monografier i ämnet, en förklaring även vi fann rimlig. 
 
Ett vanligt förekommande sätt att typologisera informationskällor har varit att ta hjälp av 
termerna formella respektive informella informationskällor. Vi valde att inte använda 
begreppen på vårt material då vi fann att begreppen så som de applicerats i andra studier var 
diffusa och mångtydiga.  
 
Ett övergripande resultat för undersökningen är att exploateringsarkeologernas 
informationsbeteende i hög grad var socialt orienterat. Arkeologerna uttryckte samtliga att de 
personliga relationerna överlag underlättade de rent professionella  informationssökningarna. 
Åren inom  yrke och forskning bidrog till att arkeologerna kommit att ackumulera ett socialt 
kapital i likhet med de erfarna företagsekonomer som ingått i Seldéns undersökning. 
Arkeologerna betonade samtliga vikten av social kompetens inom yrket. De gav även en 
samstämmig beskrivning av sambandet mellan den sociala förmågan och utbytet av 
information. Grunden för fruktsamma informationsutbyten arkeologer emellan, beskrevs i 
termer av social skicklighet och kollegial kamratskap. 
 
Ytterligare omständigheter formade arkeologernas informationsbeteenden. Den mångåriga 
erfarenheten inom yrket innebar omfattande nätverk och ett flertal kollegiala relationer som 
kunde nyttjas som informationskällor.  De arkeologer som bedrivit forskning hade också 
tillgång till den akademiska arkeologins kontakter och informationskanaler. Yrkets 
specialisering, samt det ringa antalet yrkesverksamma arkeologer, innebar dessutom en  
kännedom om kollegor verksamma inom det egna specialområdet. 
 
De yttre och inre faktorer som påverkade exploateringsarkeologernas informationsbeteende 
anlyserades delvis med hjälp av T. D. Wilsons modell över informationsbeteendet från 1995. 
 
Wilson identifierade en rad  intervenerande variabler som kunde fungera som både stöd och 
hinder för individens informationssökningar. En del av dessa variabler fann vi applicerbara på 
arkeologernas informationsbeteenden. Den del där den intervenerande effekten blev allra mest 
tydlig rörde arkeologernas interpersonella relationer i yrket. Ur arkeologernas berättelser om 
de mellanmänskliga kontakterna framgick det att informationsökning även kunde såväl 
understödjas som hämmas av inre individuella känslomässiga aspekter. Sommarhalvårets täta 
samarbete i fält och gemensamma boende innebar ett understödjande av profesionella 
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kontakter både inom organisationen och med samarbetsparters. Det framkon även att den 
framtvingade gemenskapen kunde ha direkt negativa effekter på informationsanskaffningen. 
 
Den oregelbundna tillgängligheten till information påverkade arkeologernas 
informationsbeteenden. Under sommarhalvårets fältarbeten gynnandes de verbala kollegiala 
kontakterna och ordlösa informationssökningen medan vinterhalvårets inomhusarbete snarare 
kännetecknades av en riklig tillgång till informationskällor överlag.  
 
Den yttre inverkan som organisationen hade på exploateringsarkeologernas 
informationsbeteende fann vi stöd för i Wilsons modell, men även från ett litet antal texter 
som behandlade organisations- och informationskulturer. 
 
Från T.D. Wilsons resonemang om omvärldsfaktorernas påverkan på individens informations-
beteende återfanns variabler relaterade till ekonomi. En faktor bortom individen var den 
begränsade arbetsmarknaden. Ytterligare en omvärldsfaktor var arbetets projektform där de 
yttre ramarna för informationssökningar sattes av uppdragets budget.  
 
I intervjuerna relaterade arkeologerna det egna yrket till universitets forskarmiljö. Arbetet 
inom exploateringsarkeologin var i högre grad uppbyggt på lagarbete och gemensamma mål 
medan universitetsvärlden beskrevs som mer individualistisk och elitistiskt orienterad och 
därmed mer präglad av konkurrens. Med utgångspunkt arkeologernas berättelser tolkade vi 
detta som att universitetsarkeologin och exploateringsarkeologin representerade två skilda 
informationskulturer.  
 
Slutordet behandlar sådant som kom att hamna utanför den egentliga undersökningen. Här 
relaterades resultatet av intervjuerna med exploateringsarkeologerna till Lönnqvists 
typologier: Mullvaden, Mätaren och Den kaotiske dynamikern. I slutordet formuleras även 
det som vi tyckt varit anmärkningsvärt med just vår studie. 
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Bilaga 1   Frågelista 
 
 
FORMALIA 
 
Ålder ( född årtionde) 
Antal år som arkeolog 
Antal år som projektledande arkeolog 
Arbetsplatser (museum /RAÄ/universitet) 
Yrkesinriktning (stenålder, medeltid osv.) 
Akademisk bakgrund 
Forskarstatus 
 
 
ARBETSGÅNG 
 
Arkeologiska utredningar 
På utredningsnivå, hurdan är arbetsgången? 
Vad är det första du gör när du får ett uppdrag? Varför? 
Vilka informationskällor och kanaler använder du dig av?  
Finns det några källor och kanaler du saknar i detta skede? Varför, i så fall? 
Inför skrivelse? 
Vad är det sista du gör, ur informationsanskaffningssynpunkt, när du avslutar uppdraget? 
Vilka använder du inte? Varför inte? 
 
Förundersökningar 
På förundersökningsnivå, hurdan är arbetsgången? 
Vad är det första du gör när du får ett uppdrag? Varför? 
Vilka informationskällor och kanaler använder du dig av? 
Vilka använder du inte? Varför inte? 
Upplever du att det finns några hinder i informationstillgången? 
Finns det några källor och kanaler du saknar i detta skede? Varför, i så fall? 
Vad är det sista du gör, ur informationsanskaffningssynpunkt, när du avslutar uppdraget? 
 
Slutundersökning 
Utgrävning: 
På utgrävningsnivå, hurdan är arbetsgången? 
Hur förbereder dig informationsmässigt inför en utgrävning? 
Vad tar du reda på innan själva fältsituationen?  Vilka källor använder du då? 
Vad tar du reda på under pågående fältundersökning? Källor?  
Vilka använder du inte? Varför inte? 
Upplever du att det finns några hinder i informationstillgången? 
Finns det några källor och kanaler du saknar i detta skede? Varför, i så fall? 
Vad är det sista du gör, ur informationsanskaffningssynpunkt, när du avslutar uppdraget? 
Om du ställs t ex inför oväntade fynd i en fältsituation eller har frågor som du måste ha svar 
på – hur navigerar du dig fram till rätt svar? 
 
Rapportarbete:  
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Hur förbereder du dig inför rapportarbetet? Hurdan är arbetsgången?  Vad behöver du 
informationsmässigt? Vilka källor använder du då?  
Om du jämför de informationskällor du använder i detta skede med de du använder ute i fält – 
finns det någon skillnad? 
Finns det några hinder? I så fall, vilka? 
Finns det några källor och kanaler du saknar i detta skede? Varför, i så fall? 
Andras rapporter? Hur viktiga är de för dig? 
 
 
INFORMATONSKÄLLOR OCH KANALER I FOKUS 
 
I hur stor utsträckning använder du.../utifrån nivåer i arbetet – förundersökning, utredning, 
slutundersökning: utgrävning/rapport, artiklar och andra skrivuppdrag, ajourhållning,  
 
Böcker, tidningsartiklar, tidskrifter: När använder du dessa? I vilken utsträckning?  
Hur får du reda på att de finns? Hur får du tag på dem?  
 
Grå litteratur (opublic avhandlingar, rapporter, preprints, etc): När använder du dessa? I 
vilken utsträckning? Hur får du reda på att de finns? Hur får du tag på dem?  
 
Rapporter: När använder du dessa? I vilken utsträckning? Hur får du reda på att de finns? Hur 
får du tag på dem? 
 
Arbetsplatsbibliotek: Ni har ett arbetsplatsbibliotek – använder du det som informationskälla? 
När använder du biblioteket? I vilken utsträckning? 
Hur får du reda på att det kommit nya böcker? Tidskrifter? Hur bestäms beståndet? Kan du 
påverka bokinköpen? Är det något du saknar, vad gäller biblioteket? 
 
Internet : När använder du Internet? Vilka källor använder du där? ( bibliotekskataloger, 
webbsidor, portaler, internetbokhandel, diskussionsgrupper, nyhetsbrev) 
 
Intranet : använder du intranet? Vilka källor och kanaler använder du där? När är denna 
användbar?  
 
Personligt samtal som informationskälla? När då? När är denna bra / dålig? 
Samtal – öga mot öga eller telefon: När föredrar du det ena eller det andra? 
 
E-post : använder du e-post som informationskanal? När då? När föredrar du e-post? 
 
Andra bibliotek – använder du andra bibliotek  i arbetet? Vilka ? När använder du dessa 
bibliotek? Är det något du saknar, vad gäller biblioteket?  
 
Databaser: ( på arbetsplatsen och på bibliotek) söker du information i dessa? Vilka?   
 
Använder du bibliografier  När?  
 
Museer: Använder du museer som informationskälla? När då? I hur stor utsträckning? 
(bibliotek resp. artefakter)  
 
Arkiv: Använder du arkiv som informationskälla? I hur stor utsträckning? När då?  
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Privata boksamlingar : använder du dig av egna böcker? När då? I hur stor utsträckning? Har 
du nån egen boksamling i anslutning till ditt arbete? Hur byggs den upp? Köper / får? Ger du 
själv bort? Till vilka? (kollegor inom ämnesinriktningen/ arbetsplatsen, andra arkeologer 
utanför arbetsplatsen)? 
 
Arkeologiska analysmetoder: 
C14, C13, vedartsanalys, fosfatprover, osteologer, geologer, zoologer. 
.  
 
 
VERBAL INFORMATION 
 
I vilka situationer använder du dig av muntliga informationsvägar?  
 
Finns det fördelar med muntliga / personliga kontakter när man söker information? 
Nackdelar?  
 
Hur vet du vem du ska fråga? Frågar du alla om allt eller väljer du? I så fall, hur? Vilka frågar 
du? (Väljer du utifrån ämnesexpert? Personligt? Arbetskamrat? Universitetskamrat?)  
Geologer, osteologer, zoologer, paleobotaniker…. 
Finns det arkeologer du inte frågar? Varför?  
Uppskattningsvis, hur många personliga kontakter är viktiga för dig? 
Inom fältarkeologin, inom forskning, inom projekt etc? 
 
 Säger du allt till alla? Varför inte? Finns det något du undviker att berätta för andra under 
arbetets gång? Finns det sånt som är lätt att berätta om informationsmässigt? 
 
Sträcker sig dina kontakter utanför din arbetsplats ? (andra arkeologer, institutioner, museer, 
raä, universitet) 
 
 
 
INFORMATIONSUTBYTEN 
 
Existerar det personliga kontaktnätverk arkeologer emellan? Ingår du själv i ett sådant? Hur 
byggs ett sådant nätverk upp, tror du? (ämne, kompisar, arbetsplatsen,  yrkeserfarenhet, 
akademisk erfarenhet)?  
 
Hur kommer man in i ett sådant nätverk? (erfarenhetsnivå, kunskap, vänskap, kön). Släpps 
alla in? 
 
På vilka villkor existerar nätverken, tror du? Finns det oskrivna regler? Utbyts information 
inom nätverket? Vilken typ av information utbyts, i så fall? Finns det några villkor för detta 
utbyte? Måste man ge lika mycket som man får tillbaka?  
 
Finns det några hinder vad gäller åtkomlig information, verbalt arkeologer emellan?  
 
Upplever du att det sida vid sida existerar flera kontaktnätverk? Vilka sorters? 
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Finns det mer och mindre formella kontaktnätverk? (t ex stenåldesarkeologer i Sverige, eller 
ihoplacerade inom större projekt) 
 
 
Rapporter: Efter du är färdig med en rapport får du ett antal friex, ger du bort dessa? Till 
vilka, i så fall? (ämne, personligt, uppåt/nedåt, annat). På samma sätt, vilka får du rapporter 
av? Förväntar du dig att få vissas rapporter?  Finns det någon eller några du alltid får 
rapporter av? Är det samma  personer som du ger dina rapporter till? 
 
Fynd: Fynden från en utgrävning - samlas dessa ihop på ett ställe eller behåller ni fynden tills 
rapporten är färdig? Har du möjlighet att titta på andra arkeologers fynd? Brukar andra titta på 
dina fynd? Finns ett utbyte av att få tillgång till fynd arkeologer emellan? 
 
Konferenser: Brukar du åka på konferenser? I så, fall vilka (arkeologisk specialitet eller 
annat?) Hur ser du på konferensen som informationskälla? Fördelar / nackdelar? Upplever du 
att man utbyter information här?  Konferenser har en mer formell karaktär än ett personligt 
möte arkeologer emellan – utbyter man därmed också annan typ av information där? Ger 
konferenser upphov till nya kontakter? 
 
Arbetsplatsmöten: Vilken typ av information får du från dessa? 
  
 
 
UPPSAMLING 
 
Vad gäller muntlig information, tror du folk har strategier för vad de berättar för varandra?  
Finns det oskrivna regler för vad man får och inte får berätta  i informationsutbyten 
arkeologer emellan? När bryter någon ett förtroende? När lever man upp till ett? Tror du det 
finns information som arkeologer håller tyst om?  
 
I stort, vilken källa tycker du är viktigast för dig som arkeolog? Varför då? 
Vilken källa använder du minst eller aldrig? 
 
Upplever du att ditt beteende som informationsanskaffare förändrats under årens lopp? I så  
fall, hur? 
Om ja: vad tror du detta beror på? (teknik, erfarenhet, mer kontakter etc) 
 
Hur håller du dig ajour med ditt ämnesområde? Hur får du t ex reda på nya forskningsrön? 
Kommande konferenser? Nya avhandlingar? Nya rapporter? Nya metoder? Fynd och 
upptäckter? 
 
För arkeologer som forskar: 
Hur ser din informationssökning ut under forskningsprocessen? Om du jämför med ditt arbete 
som arkeolog? Finns det någon skillnad? Vilka källor har varit viktiga? Viktigast?  Minst 
viktig? Finns det andra problem?  
Har du här andra kontakter av verbal karaktär? Forskarkollegor emellan? 
 




