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Uppdragsarkeologi 

Populärvetenskaplig sammanfattning – en 

handledning 

Denna handledning om populärvetenskaplig sammanfattning utgör ett komple-
ment till Riksantikvarieämbetets vägledning om uppdragsarkeologi avsnitt 8 
Rapportering, förmedling och arkeologiskt dokumentationsmaterial. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Det har ett stort värde att sammanfatta arkeologins resultat populärvetenskapligt för att nå ut 

i samhället: till allmänheten, kommunen, skolan och vetenskapsjournalistiken. Populärve-

tenskapliga sammanfattningar är en del av den arkeologiska förmedlingen enligt kulturmiljö-

lagen1 (se avsnitt 8 Rapportering, förmedling och arkeologiskt dokumentationsmaterial). 

Populärvetenskapliga sammanfattningar ska framställas för alla arkeologiska undersökning-

ar, men om undersökningen är liten eller om resultaten inte är av tillräcklig relevans för all-

mänheten kan länsstyrelsen göra undantag från detta krav.2 

Under fältarbetet och strax efteråt finns ofta ett stort intresse för undersökningen och en 

efterfrågan på att resultaten presenteras populärvetenskapligt. Det kan då vara viktigt att 

undersökaren fotlöpande ger aktuell information på undersökningsplatsen och på hemsidan, 

via nyhetsbrev eller liknande. Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska däremot 

presentera resultatet av undersökningen och behöver därför invänta analyser och tolkningar. 

Arbetet med sammanfattningen kan göras efter eller parallellt med arbetet med den veten-

skapliga fördjupningen.3 

Stora arkeologiska undersökningar eller projekt som omfattar flera undersökningar, exem-

pelvis stora infrastrukturprojekt, är ofta av högt intresse för allmänheten. För sådana under-

sökningar kan det finnas skäl för länsstyrelsen att ställa krav på en skriftlig populärveten-

skaplig förmedling som går utöver den populärvetenskapliga sammanfattningen.4 Syftet med 

sådana populärvetenskapliga publikationer är att kunna erbjuda böcker och skrifter som kan 

läsas av en bred allmänhet. Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska således end-

ast betraktas som en miniminivå för den skriftliga populärvetenskapliga förmedlingen. 

Den populärvetenskapliga sammanfattningen kan publiceras i basrapporten men den behö-

ver också utformas som ett eget dokument. Den ska finnas som en fristående pdf-fil som 

laddas upp på Riksantikvarieämbetets webbplattform (Samla) där den får en beständig url-

adress.5 Där kommer den att vara permanent sökbar och det är meningen att andra ska 

kunna länka till den (se avsnitt 8.1.6 Att leverera till Riksantikvarieämbetets öppna arkiv 

Samla 2015). 

1 2 kap. 13 § Kulturmiljölagen (1988:950). 
2 29 § föreskrifter om uppdragsarkeologi. 
3 33 § föreskrifter om uppdragsarkeologi. 
4 29 § föreskrifter om uppdragsarkeologi. 
5 35 § föreskrifter om uppdragsarkeologi 
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1.1 Målgrupper 

Det finns många målgrupper för de populärvetenskapliga sammanfattningarna: allmänhet, 

skola, hembygdsföreningar, kommuner, vetenskapsjournalister, med flera. Förutom att till-

handahålla de populärvetenskapliga sammanfattningarna i Riksantikvarieämbetes öppna 

arkiv Samla, kan de spridas direkt till exempelvis skolor och föreningar samt finnas tillgäng-

liga på museernas, länsstyrelsernas och undersökarnas webbplatser. De kan också vara 

viktiga i kommunikationen med företagaren som då kan bilda sig en uppfattning om vad hen 

har betalat för. 

De som i första hand är intresserade av undersökningsresultaten är ofta en lokal publik 

bestående av boende i trakten och den aktuella kommunens samhällsplanering och kultur-

verksamhet. För denna grupp är undersökningsplatsen välkänd och det behöver inte när-

mare beskrivas var den ligger. När sammanfattningen däremot läggs i Samla på Riksantik-

varieämbetets webbplats och hamnar tillsammans med andra sammanfattningar från hela 

landet, blir målgruppen också nationell. Med tanke på det nationella perspektivet bör refe-

renser finnas till var den undersökta platsen ligger, både i text och karta. 

Utgångspunkten är att målgruppen för de populärvetenskapliga sammanfattningarna är en 

vuxen allmänhet. Om det finns en önskan om att rikta sig specifikt mot särskilda grupper 

behöver en sådan förmedling finna en annan form än den populärvetenskapliga samman-

fattningen. Muntlig förmedling, olika digitala media, eller andra skriftliga produkter kan behö-

vas för att möta behov som inte kan mötas med den populärvetenskapliga sammanfattning-

en. 

Alla sammanfattningar behöver inte se likadana ut och de kan ha olika stil och omfång bero-

ende på undersökningens förutsättningar och vilka andra populärvetenskapliga insatser som 

görs under undersökningens gång. Om det görs en populärvetenskaplig publikation ska en 

sammanfattning också framställas och den behöver då förhålla sig till den mer omfattande 

publikationen. Beroende på hur den populärvetenskapliga publikationen är utformad kan 

sammanfattningen utgöra ett komplement, ett sammandrag eller ett utsnitt. 

Det är många äldre som är intresserade av arkeologi och historia. För att inte exkludera 

äldre personer som inte alltid har lika god tillgång till digital information kan länsstyrelsen 

behöva överväga om även en tryckt pappersprodukt ska framställas. 

1.2 Innehållet 

Det är inte meningen att den populärvetenskapliga sammanfattningen ska vara en samman-

fattning av basrapporten. Den ska istället lyfta fram de mest intressanta resultaten. Ibland 

innebär det att större delen av en undersöknings resultat kommer att behandlas i samman-
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fattningen men det behöver inte vara så. Det finns också möjlighet att fokusera på en mindre 

del av undersökningen som givit intressanta resultat. Schaktplaner och andra planritningar 

hör inte till sådant som bör finnas i sammanfattningen. Den som är intresserad av att analy-

sera materialet på det sättet kan istället hänvisas till basrapporten. 

En populärvetenskaplig sammanfattning bör omfatta maximalt ett tiotal sidor men kan vara 

betydligt kortare för en mindre undersökning. 

1.2.1 Omslag och administrativa uppgifter 

Den populärvetenskapliga sammanfattningen behöver ha en framsida eller försättsblad för 

att den ska kunna registreras som en publikation i Samla. Förutom titeln kan med fördel en 

undertitel användas där mer information kan tillfogas. En eller flera bilder bör finnas på 

framsidan. På framsidan bör också eventuellt nummer i undersökarens rapportserie finnas. 

Det behöver stå på omslaget eller på omslagets insida att det är en populärvetenskaplig 

sammanfattning så att den inte kan misstas för att vara själva basrapporten. 

Undersökningens administrativa uppgifter är viktiga för att kunna relatera den populärveten-

skapliga sammanfattningen till undersökningens övriga material. De administrativa uppgif-

terna bör placeras på omslagets insida. Uppgifter om författare och undersökningens pro-

jektledare med kontaktuppgifter är viktiga för att exempelvis journalister ska kunna ta kon-

takt med arkeologerna som genomför undersökningen. 

Administrativa uppgifter på omslagets insida: 

• Länsstyrelsens diarienummer 

• Författare 

• Årtal 

• Län 

• Socken 

• RAÄ-nr 

• Undersökningens projektledare 

• Undersökande organisation med kontaktuppgifter 

• Var fynden förvaras. Det är önskvärt att om möjligt ange om de ligger i magasin el-

ler finns utställda. 

• Referenser till basrapport, vetenskaplig fördjupning, populärvetenskaplig publikat-

ion mm 

1.2.2 Disposition och layout 

Inledningen bör ge en kort presentation av de viktigaste resultaten. Det kan liknas vid inled-

ningen i en nyhetsartikel. De mest betydelsefulla rönen kan också presenteras i punktform. 

Rubriker och rubriknivåer kan väljas efter sammanfattningens omfång och vad som present-

eras. Rubriker och underrubriker kan ofta vara viktiga för att få en överblick över texten och 
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för att öka läsbarheten. Underrubriker kan också användas för att lyfta fram det mest cen-

trala i undersökningens resultat. 

Faktarutor och ordförklaringar bredvid texten kan vara viktiga för att underlätta för läsaren 

utan att tynga ned texten. Lästips och länkar är viktiga för den läsare som vill gå vidare och 

veta mer om undersökningen eller för den som söker mer kunskap. Det behöver också fin-

nas hänvisningar till undersökningens övriga rapporter och vetenskapliga fördjupningar. 

1.2.3 Kartor 

Det är viktigt att sammanfattningen dels har undersökningsplatsen markerad på en Sverige-

karta, dels ett mer detaljerat kartutsnitt. 

1.2.4 Fotografi 

En populärvetenskaplig sammanfattning bör innehålla rikligt med bilder och där är foton av 

stor betydelse. Det kan vara bilder av fornlämningen före och under undersökningen, ar-

betsbilder, landskapsbilder och detaljer av fynd och anläggningar. 

Det är viktigt att tänka på att fotografera för populärvetenskap under fältarbetet. En använd-

ning i ett populärvetenskapligt sammanhang ställer särskilda krav på fotot och det är inte 

säkert att foton som tagits i syfte att dokumentera lämningen är användbara. 

Fornlämningar kan vara mycket svåra att se och förstå för en ickearkeolog och det är därför 

viktigt att så långt möjligt försöka gestalta och tydliggöra lämningarna. Foton över undersök-

ningsytan kan behöva figurer och linjer som förklarar placeringen av hus och liknande. 

1.2.5 Illustrationer 

Det går inte att förvänta sig att läsaren är väl insatt i benämningen på olika arkeologiska 

perioder. En tidsaxel är viktig för att sätta in undersökningen i ett kronologiskt sammanhang. 

Teckningar som visar hur arkeologerna tänker sig att platsen såg ut när den var i drift och 

hur verksamheterna kan tänkas ha pågått är av särskilt stor betydelse. Vissa sådana illust-

rationer, exempelvis av långhus från järnålder, kan bli en resurs som kan användas i flera 

populärvetenskapliga sammanfattningar. 


