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Sammanfattande resultat
Projektet är en förstudie som har identifierat ett antal centrala problem som
byggnadsarkeologin i Sverige står inför idag. Det har resulterat i ett kunskapsunderlag som
ger förslag på hur verksamheten kan utvecklas och förnyas.
Skriften ska kunna fungera som inspiration och avstamp för olika utvecklande aktiviteter som
förtydligar och stärker byggnadsarkeologins position inom svensk kulturmiljövård.
Ett annat resultat är genomförandet av ett dialogmöte med representanter från olika
institutioner runt om i landet, vilket har skapat förutsättningar för en framtida
mångvetenskaplig mötesarena för svensk byggnadsarkeologi. Sammankomsten, som ägde
rum i Stockholm i november 2014, hade som mål att diskutera ämnets framtida innehåll och
mening utifrån ett antal problemställningar som sammanställdes inom ramen för projektet.
Synpunkter och kommentarer från mötet har stor betydelse för utformningen av en kommande
handbok i byggnadsarkeologi.

Bakgrund och syfte
Byggnadsarkeologi är en angelägenhet för hela kulturmiljösektorn. Den långa traditionen med
inträngande analyser av olika tidskikt ligger till grund för stora delar av vårt historietänkande
kring arkitektur och byggnadskultur. Byggnadsarkeologin har också en förmåga att engagera
människor vilket bidrar till ett bredare perspektiv på bruk och bevarande. Analyserna för att
tolka byggnader behöver dock ständigt utvecklas.
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Byggnadsarkeologin befinner sig, sedan en tid, i ett spänningsfält mellan stagnation och
förändring. Samtidigt som de senaste årens teori- och metodutveckling pekar mot en mer
dynamisk och gränslös byggnadsarkeologi, framstår den som ganska splittrad och kraftlös.
Det finns många orsaker, men 1990-talets demontering av byggnadsarkeologin inom
Riksantikvarieämbetet är ett viktigt skäl. Lagstiftningens tvetydiga krav på
byggnadsarkeologisk dokumentation spelar också en avgörande roll eftersom vetenskapliga
handlingsprogram och förundersökningar inte kan genomföras på lika villkor som den
grävande arkeologin. Brist på moderna handböcker är ytterligare en orsak som hämmar
byggnadsarkeologins möjligheter till förnyelse. Även om det görs högkvalitativa
undersökningar på många håll i landet är kunskapsläget fragmenterat och bitvis föråldrat.
Byggnadsarkeologins begränsade handlingsutrymme uppmärksammas återkommande på
konferenser, seminarier, i artiklar och forskningsrapporter. Men det saknas en samlad
uppdatering som tar ett helhetsgrepp på byggnadsarkeologin som forsknings-, utbildningsoch kulturmiljöämne.
Detta projekt är en förstudie som syftat till att identifiera några centrala problem och
möjligheter som byggnadsarkeologin i Sverige står inför idag.
Målet har varit att producera skriften ”Byggnadsarkeologisk kunskaps- och behovsanalys: en
problematiserande förstudie” som är ett kunskapsunderlag som ger förslag på hur den
byggnadsarkeologiska verksamheten kan utvecklas och förnyas.
Tanken är att kunskapsunderlaget ska utnyttjas i utformningen av en framtida handbok i
byggnadsarkeologi. Texten ska också kunna användas i undervisningen i ämnen som
arkeologi, kultur- och byggnadsvård för att ge en uppdaterad bild av vad byggnadsarkeologi
är och kan vara.
Förhoppningen är dessutom att kunskapsunderlaget ska vara en hjälp för länsstyrelser i
handläggningen av ärenden där krav på byggnadsarkeologisk kompetens kan ställas. Skriften
är formulerad så att den kan bilda utgångspunkt för framtida arbeten med olika
handlingsprogram för uppdragsarkeologin där aktuella byggnadsarkeologiska
forskningsfrågor ingår.
Ett viktigt moment under arbetets gång har varit att samla en referensgrupp bestående av
aktiva byggnadsarkeologer, arkeologer och antikvarier i ett dialogmöte. Sammankomsten som
ägde rum i Stockholm i november 2014 samlade 16 deltagare och hade som mål att diskutera
ämnets framtida innehåll och mening utifrån ett antal problemställningar som hade utarbetats
och presenterades av projektledaren. De synpunkter som framkom under mötet har bidragit
med betydelsefull kunskap och därutöver varit en stor inspirationskälla vid färdigställandet av
den slutliga skriften.

Kortfattad teori- och metoddiskussion
Förstudien har valt teori och metod utifrån en rad problemställningar som på olika sätt berör
byggnadsarkeologin som ämne, aktuella behov inom utbildning, forskning och
kulturmiljövård samt byggnadsarkeologins utvecklingsmöjligheter. Exempel på frågor som
har varit relevanta att ställa är bland annat: Hur uppfattas byggnadsarkeologi idag? Vart är
byggnadsarkeologin på väg? Vilken typ av kunskap kan ny teknik tillföra? Hur ser behoven ut
och vilka kompetenser saknas? Vilka frågor och perspektiv är angelägna att prioritera
framöver? Hur kan ett brobyggande för bättre kunskapsutbyte etableras och utvecklas?
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Bredden på frågorna har inneburit att projektet har arbetat med litteraturstudier, utvärdering
av tidigare FoU-projekt och olika handlingsdokument, intervjuer och samtal med aktiva
byggnadsarkeologer, arkeologer och byggnadsantikvarier samt inhämtat kunskap och
inspiration från det tidigare nämnda dialogmötet då 16 personer från olika institutioner runt
om i landet deltog.
Eftersom en stor del av projektet ägnats åt att analysera byggnadsarkeologins möjligheter till
nyorientering, har det varit viktigt att utgå från de senare årens teori- och metodutveckling,
särskilt inom den grävande arkeologin. Det har också varit angeläget att visa på den
byggnadsarkeologiska forskningens koppling till aktuella teorier då teoretiska diskussioner
tenderar att äga rum utanför den praktiska verksamheten; ett problem som har lett till att
kunskapsuppbyggnaden delvis har fått stå tillbaka inom den del av kulturmiljövårdsektorn
som arbetar specifikt med byggnadsdokumentation.
Tendensen är att forskningsfrågorna har förändrats från en inriktning med tonvikt på
byggnadernas materiella egenskaper till de mer immateriella. Teoretiska strömningar från
arkitekturteori, filosofi och sociologi har därmed fått större gehör.
För byggnadsarkeologins vidkommande innebär det ett fokus på mer komplexa sammanhang
där miljön, rummet, bruket och människan ses från ett kontextualiserande perspektiv. Det
handlar således inte enbart om de rumsliga och kronologiska sammanhangen utan även om
symboliska och sociala motiv, kopplat till status och identitet, vilket ger mer nyanserade
förklaringar till en byggnads tillkomst och bruk. Perspektivet har många beröringspunkter
med aktörsteori som betonar människors medvetna handlande och de konsekvenser som de
för med sig. I en byggnadsarkeologisk kontext innebär det att flera olika aktörers historia får
en mer framträdande roll, istället för som tidigare då fokus ofta legat på en specifik
socialgrupps historia.
Den metodiska utvecklingen befinner sig i ett dynamiskt och expansivt skede. Den digitala
tekniken med 3D-visualisering möjliggör mer inträngande analyser av rum och mänskliga
rörelsemönster. Ett problem idag är emellertid att metodiska ställningstaganden sällan kopplas
till aktuella frågeställningar eller teoretiska perspektiv. Det finns också en fara att den digitala
tekniken används alltför okritiskt och i situationer då exempelvis det analoga
dokumentationsförfarandet är att föredra. Det behövs därför en problematiserande analys som
ställer de metodiska landvinningarna i relation till olika samhällsrelevanta frågor och för
kulturmiljövården angelägna aspekter som exempelvis kostnadseffektivitet.
Ett av byggnadsarkeologins problem är förmedlingsdelen, dvs. sätten att nå ut och göra
resultaten mer tillgängliga, användbara och levande. Riksantikvarieämbetets verksamhetsidéer
och visioner, olika inriktnings- och strategidokument, som t.ex. Berätta bredare (2011),
Tänka i tid (2011-13) och Angelägna berättelser (2012), har här bidragit med betydelsefull
input som har använts i diskussionen om hur byggnadsarkeologin kan göras mer
kommunikativ och angelägen från ett bredare samhällsperspektiv.

Projektets huvudsakliga resultat och effekter
Projektet har resulterat i en bild av det aktuella kunskaps- och behovsläget inom svensk
byggnadsarkeologi. Bilden visar ett antal problem som ämnet brottas med idag som är viktiga
att synliggöra eftersom de påverkar byggnadsarkeologins möjligheter att utvecklas.
Exempel på några initiala problem, i kortfattad punktform:
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•
•
•
•
•
•

Diffus eller förlegad uppfattning om vad byggnadsarkeologi är
Oklart när byggnadsarkeologiska undersökningar kan/bör utföras i KMV
Föråldrat kunskapsläge, avsaknad av samhällsrelevans
Begränsade utbildningsmöjligheter, ofta inomvetenskapliga insatser
Personfixerat, få nätverk
Utnyttjar inte byggnadsarkeologi som resurs i kulturhistorisk kommunikation och
förmedling

Det problematiserande underlaget användes som utgångspunkt vid det tidigare nämnda
dialogmötet. Mötesdiskussionen resulterade i flera viktiga kommentarer och reflexioner som
har varit relevanta att tillfoga kunskapsunderlaget, både som fördjupning av rådande problem
men också som en motbild till problematiseringen eftersom de visar på behovet av förnyelse.
Synpunkterna kan ses som allmänna tendenser till en pågående/framtida utveckling, men kan
också tolkas som önskade uttalanden om hur en kommande handbok i byggnadsarkeologi bäst
bör utformas:
•
•
•
•
•
•

Ett globalt synsätt som inte är bundet till tid eller rum
Mångvetenskaplig ansats som inbegriper ”flera byggnadsarkeologier”
Bättre balans mellan byggnaden som kunskaps- och förvaltningsobjekt
Medvetet mottagarperspektiv
Tydlig samhällsrelevans med hög förmedlingsfaktor
Digital, föränderlig och tillgänglig

Resultatet från diskussionen visar att den finns en uttrycklig önskan om att bryta mot flera
traditionsbundna uppfattningar och tillvägagångssätt som haft en begränsande effekt på
byggnadsarkeologin. Synpunkterna behandlas mer i detalj i en kommande skrift men behöver
också vidareutvecklas i framtida inriktnings- och handlingsdokument.
En omedelbar effekt av dialogmötet, som var ett centralt moment i projektarbetet, är att det nu
har skapats förutsättningar för en mångvetenskaplig mötesarena för svensk
byggnadsarkeologi. Samtliga deltagare var mycket positiva till mötets genomförande och
möjligheten till en fortsättning i form av workshops, nätverk och samarbeten över
disciplingränserna, vilket är en förutsättning för att byggnadsarkeologin ska kunna utvecklas
och förnyas framöver. Fortfarande återstår dock att formalisera mötesarenan officiellt så att
den får en mer hållbar och långsiktlig karaktär.
Det diskussionsunderlag som framställdes inför dialogmötet håller för närvarande på att,
tillsammans med mötessynpunkterna, vidareutvecklats i ett separat dokument, ett
kunskapsunderlag. En förväntad effekt av denna skrift är att den kan fungera som avstamp för
olika utvecklande aktiviteter som förtydligar och förstärker byggnadsarkeologins position
inom den svenska kulturmiljövården.

Resultatens placering i förhållande till nationell och internationell översikt av tidigare
forskning inom området
Byggnadsarkeologisk forskning i relation till kulturmiljövården har debatterats och beforskats
i en rad tidigare projekt på nationell nivå. Debattartiklar började exempelvis publiceras redan
på 1980-talet då avsaknaden av tid och resurser i den antikvariska verksamheten blev ett
problem i förhållande till de forskningsfrågor man ville driva.
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Denna förstudie ligger nära FoU-projektet ”Byggnadsarkeologi i kulturmiljövården” som
utfördes av Karna Jönsson och Barbro Sundnér (1999) samt Mats Anglerts nyligen
publicerade forskning i projektet ”Visby ringmur – kulturarv som rasar och
återuppbyggs”(2015). Likheten med det förstnämnda arbetet är framför allt strävan efter en
helhetssyn som förklarar problematiska relationer mellan utbildning, forskning och
kulturmiljövård. De senaste 15 åren har emellertid byggnadsarkeologin genomgått stora
omvandlingar, inte minst teoretiskt och metodiskt. Ifrågavarande studie bidrar därför med en
aktualiserad bild av nuläget genom att undersöka vad dessa förändringar betyder för dagens
kulturmiljövård och forskning.
Anglerts pedagogiska studie lyfter fram byggnadsarkeologins kunskapspotential genom
analys av ett enskilt objekt med modern teori och digitalteknik. Utgångspunkten i detta
projekt har också varit att diskutera byggnadsarkeologin som epistemologiskt ämnesfält men
mer utifrån en generell basis.
De senaste decennierna har olika handböcker och manualer i byggnadsarkeologi och
byggnadsdokumentation publicerats såväl nationellt som internationellt. Handböckerna har
generellt en mätteknisk slagsida, vilket innebär att de teoretiska sammanhangen hamnar i
skymundan. Handböckerna används ofta flitigt även om deras innehåll är föråldrat.
Kopplingen till den grävande arkeologin har skapat en metodmedvetenhet inom
byggnadsarkeologin, inte minst genom det kontextuella förhållningssättet. Den pågående
digitala utvecklingen innebär att dokumentations- och visualiseringsfrågorna fått stort gehör
även i den byggnadsarkeologiska forskningen. Det är egentligen endast i större monografier
som teori och metod kopplas ihop. Här saknas dock i regel en tydlig koppling till
kulturmiljövården.
Eftersom projektet är en förstudie som i första hand utgår från en nationell situation, har det
inte varit möjligt att i detalj kartlägga det internationella läget inom de givna tidsramarna. En
mindre litteratursökning ger emellertid vid handen att länder som Storbritannien och Tyskland
också utmärks av en föråldrad litteratur när det exempelvis gäller handböcker i
byggnadsarkeologi. Ett byggnadsarkeologiskt nätverk utifrån en nordiskt horisont igångsattes
i mitten på 2000-talet (Nordiskt forum för byggnadsarkeologi) under ledning av en dansk
restaureringsarkitekt, men det är i dagsläget osäkert om det fortfarande är aktivt.
Denna studie visar på behovet av en modern byggnadsarkeologi som kopplar ihop utbildning,
forskning och kulturmiljövård. Projektet påvisar också vikten av att samla
byggnadsarkeologer genom nätverk, men att perspektivet bör vara långsiktligt och ej knutet
till enstaka personer.

Resultatets relevans för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet
Projektet har uppmärksammat flera problemfält som är aktuella för det framtida
kulturmiljöarbetet. En aspekt är byggnadsarkeologins problematiska relation till
kulturmiljövården som framför allt bottnar i lagstiftningens tvetydiga krav på
byggnadsarkeologisk dokumentation.
Länsstyrelser och byggnadsnämnder runt om i landet är i behov av uppdaterad information
om vad byggnadsarkeologi är och dess potential i den historiska kunskapsuppbyggnaden.
Projektresultatet kan här bidra till en ökad medvetenhet och kunskap som kan underlätta den
dagliga handläggningen av ärenden där byggnadsarkeologisk kompetens bör ingå. Som ett led
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i denna fråga kan resultatet också användas som underlag i fortbildningsfrågor för olika
myndigheter eller som inspiration till att utveckla olika vetenskapliga program och
vägledningar.
Projektets frågeställningar öppnar även upp för nya samarbetsprojekt mellan universitet,
museer och olika kulturvårdande myndigheter, i syfte att fördjupa kunskapsläget för äldre
byggnadstyper som är oskyddade enligt lag och därmed ofta dåligt undersökta, exempelvis
medeltida källare på landsbygden. En anknytande forskningsuppgift kan vara att i ett antal
olika fallstudier pröva 3-4 Kap, för att undersöka i vilken utsträckning det är möjligt för
länsstyrelser att ställa krav på hur dokumentation ska utföras.

Resultatspridning - nuläge och framtidsläge
Förutom de fem diskussionsträffar som ägt rum under projekttidens gång samt dialogmötet i
november 2014 vilka kan ses som en form av resultatspridning, genomfördes ett internt
informationsmöte för anställda på kulturvård, Campus Gotland – Uppsala universitet i
december 2014.
Projektet har också presenterats som ett separat moment i undervisningen för
byggnadsvårdsstudenter på Campus Gotland – Uppsala universitet i maj 2015.
Kunskapsunderlaget ”Byggnadsarkeologisk kunskaps- och behovsanalys: en
problematiserande förstudie” som redovisar projektets resultat är under färdigställande. En
separat redogörelse från dialogmötet där enskilda deltagares inlägg och synpunkter
synliggjorts, kommer att biläggas underlaget.
Den framtida resultatspridningen kommer bland annat att ske genom en peer-review granskad
artikel som i debattform belyser det byggnadsarkeologiska kunskaps- och behovsläget.
Artikeln kommer att publiceras i en svensk tidskrift och planeras vara klar under 2015.
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