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Sammanfattning	  
Denna	  undersökning	  är	  en	  fallstudie	  av	  Birka	  en	  del	  av	  världsarvet	  Birka	  och	  Hovgården.	  
Birka	  tros	  ha	  varit	  en	  aktiv	  köpstad	  under	  vikingatiden	  och	  är	  en	  betydelsefull	  del	  av	  
Sveriges	  historia.	  Ett	  världsarv	  är	  ett	  natur-‐	  eller	  kulturminne	  som	  anses	  så	  värdefullt	  att	  
det	  har	  betydelse	  för	  hela	  mänskligheten.	  Själva	  platsen	  och	  mötet	  med	  kulturmiljön	  är	  en	  
viktig	  del	  av	  studien.	  Det	  finns	  idag	  tre	  huvudaktörer	  som	  förvaltar	  och	  driver	  Birka.	  
Utmaningen	  med	  studien	  består	  av	  två	  delar,	  aktörernas	  olika	  intressen	  och	  relationen	  
mellan	  att	  skydda	  känslig	  kulturmiljö	  samtidigt	  som	  platsen	  ska	  levandegöras	  för	  
besökare.	  	  	  

Syftet	  är	  att	  med	  en	  fallstudie	  av	  Birka	  undersöka	  möjligheter	  och	  begränsningar	  vid	  
informationsgestaltning	  i	  känslig	  kulturmiljö.	  Studien	  riktar	  sig	  till	  besökare	  som	  på	  egen	  
hand	  vill	  upptäcka	  och	  förstå	  platsen.	  Den	  specifika	  frågeställningen	  handlar	  om	  Vilka	  
informationsbehov	  uppstår	  för	  den	  besökare	  som	  på	  egen	  hand	  vill	  utforska	  en	  kulturmiljö	  
och	  hur	  kan	  dessa	  behov	  mötas?	  

Empirin	  består	  av	  observationer,	  utprovning	  och	  platsanalys	  på	  Birka.	  Intervjuer	  har	  
genomförts	  med	  aktörerna	  och	  nuvarande	  informationsmaterial	  har	  samlats	  in.	  Analysen	  
är	  kvalitativt	  tolkande	  med	  hermeneutisk	  angreppsätt.	  	  

Då	  studien	  inte	  har	  någon	  uppdragsgivare	  har	  en	  viktig	  del	  av	  undersökningen	  varit	  att	  
identifiera	  informationsbehov	  för	  att	  sen	  kunna	  ge	  ett	  förslag	  till	  framtida	  
informationsinsatser.	  Informationsbehoven	  som	  identifierats	  åt	  den	  enskilde	  besökaren	  
är:	  kunna	  förstå	  var	  fornlämningsområdet	  börjar	  och	  dess	  utformning.	  Möjligheten	  till	  att	  
orientera	  sig	  inom	  området	  och	  att	  det	  finns	  information	  om	  Birka	  och	  dess	  historia	  
tillgänglig	  oavsett	  tid	  på	  dygnet	  eller	  året.	  Möjlighet	  till	  fördjupning	  är	  också	  önskvärt.	  	  

Framtida	  informationsinsatser	  kan	  bestå	  av	  vandringsstråk	  utformade	  efter	  olika	  teman	  
som	  gör	  att	  besökaren	  själv	  kan	  påverka	  valet	  av	  information,	  detta	  i	  form	  av	  en	  
mobilapplikation.	  Möjligheten	  till	  en	  folder	  bör	  finnas	  som	  tar	  upp	  intressanta	  platser	  och	  
erbjuder	  en	  grundläggande	  förklaring	  av	  Birka.	  Den	  passar	  bra	  till	  enskilda	  besökare	  som	  
besöker	  platsen	  för	  första	  gången.	  För	  att	  orientera	  sig	  till	  den	  plats	  som	  kartan	  i	  foldern	  
avser	  placeras	  platsmarkeringar	  i	  landskapet.	  Förslagsvis	  kan	  fornlämningsområdets	  
entré	  markeras	  och	  ha	  ett	  liknande	  formspråk	  som	  Birkamuseet.	  En	  skylt	  vid	  entrén	  kan	  
presentera	  världsarvsområdet	  och	  visualisera	  området	  på	  en	  karta.	  	  

Nyckelord:	  Kulturmiljö,	  Birka,	  informationsdesign	  

	  

	   	  



3	  
	  

Abstract 
This	  case	  study	  examines	  the	  historical	  site	  of	  Birka	  from	  t	  he	  perspective	  of	  information	  
design	  for	  sensitive	  cultural	  or	  historical	  environments.	  Birka	  together	  with	  nearby	  
Hovgården	  comprise	  a	  World	  Heritage	  Site	  lying	  on	  islands	  in	  the	  Lake	  Malaren	  area	  west	  
of	  Stockholm	  in	  Sweden.	  The	  Birka	  –	  Hovgården	  site	  is	  believed	  to	  have	  been	  an	  important	  
active	  trading	  center	  during	  the	  Viking	  age,	  and	  is	  regarded	  as	  highly	  significant	  to	  the	  
history	  of	  Sweden.	  A	  World	  Heritage	  Site	  is	  a	  designated	  area	  that	  is	  considered	  to	  be	  of	  
such	  natural	  or	  cultural	  importance	  as	  be	  preserved	  as	  part	  of	  the	  heritage	  of	  the	  whole	  of	  
humanity.	  	  This	  special	  environment	  and	  how	  cultural	  heritage	  is	  experienced	  in	  it	  are	  
important	  parts	  of	  the	  study.	  	  There	  are	  currently	  three	  principal	  parties	  that	  share	  
responsibility	  for	  managing	  and	  administrating	  the	  Birka	  site.	  One	  of	  the	  challenges	  of	  this	  
study	  was	  examining	  the	  relationships	  between	  these	  three	  parties	  and	  their	  different	  
interests	  regarding	  Birka.	  	  Another	  challenge	  of	  the	  study	  was	  the	  relationship	  between	  
protecting	  a	  sensitive	  cultural	  environment	  and	  bringing	  that	  environment	  to	  life	  for	  
visitors.	  	  	  

The	  purpose	  of	  this	  case	  study	  is	  to	  explore	  the	  possibilities	  and	  limitations	  of	  information	  
design	  in	  a	  sensitive	  cultural	  environment	  using	  the	  example	  of	  the	  Birka	  Hovgården	  
World	  Heritage	  Site.	  The	  study	  is	  targeted	  towards	  visitors	  to	  the	  site	  who	  wish	  to	  
discover	  and	  understand	  the	  site	  on	  their	  own.	  The	  research	  question	  is:	  What	  information	  
needs	  arise	  for	  the	  visitors	  that	  wish	  to	  explore	  a	  cultural	  environment	  on	  their	  own,	  and	  how	  
can	  these	  needs	  be	  met?	  

The	  empirical	  data	  consists	  of	  observations,	  testing	  and	  site	  analysis	  at	  Birka.	  Interviews	  
were	  conducted	  with	  participants	  from	  Birka’s	  three	  administrative	  parties	  and	  current	  
information	  material	  was	  collected.	  The	  analysis	  is	  qualitative	  with	  interpretive	  
hermeneutic	  approaches.	  

As	  the	  study	  was	  not	  initiated	  by	  a	  client	  an	  important	  part	  of	  the	  study	  has	  been	  to	  
identify	  the	  information	  needs	  of	  the	  visitor	  to	  the	  site	  and	  from	  these	  needs	  to	  be	  able	  to	  
provide	  proposals	  for	  future	  information	  design	  efforts.	  The	  principal	  information	  needs	  
of	  the	  individual	  visitor	  identified	  by	  this	  study	  are	  as	  follows:	  to	  understand	  where	  the	  
archaeological	  area	  begins	  and	  its	  layout;	  the	  ability	  to	  orient	  themselves	  in	  the	  area;	  that	  
there	  is	  information	  about	  Birka	  and	  its	  history	  available	  any	  time	  of	  the	  day	  or	  year.	  The	  
ability	  of	  visitors	  to	  access	  further	  information	  was	  also	  considered	  desirable.	  	  

The	  study	  concludes	  that	  future	  designs	  may	  consist	  of	  walking	  paths	  with	  different	  
themes,	  allowing	  the	  visitor	  to	  customize	  the	  type	  of	  information	  provided	  to	  them.	  This	  
could	  be	  realized	  through	  the	  use	  of	  a	  mobile-‐phone	  application.	  A	  brochure	  is	  also	  
suggested,	  presenting	  points	  of	  interest	  and	  a	  basic	  explanation	  of	  Birka,	  suitable	  for	  first-‐
time	  visitors	  to	  the	  site.	  The	  points	  of	  interest	  in	  the	  brochure	  should	  be	  identified	  by	  
corresponding	  markers	  placed	  out	  near	  their	  actual	  locations	  on	  the	  site.	  It	  is	  also	  
suggested	  that	  the	  entrance	  to	  the	  site	  should	  be	  marked	  clearly.	  A	  sign	  at	  this	  entrance	  
with	  	  a	  visualization	  of	  the	  site	  on	  a	  map	  could	  present	  the	  World	  Heritage	  Site	  to	  the	  
visitor;	  preferably	  making	  use	  of	  a	  design	  language	  similar	  to	  that	  used	  in	  the	  Birka	  
Museum.	  	  	  

Keywords:	  cultural	  environment,	  Birka,	  information	  design	   	  
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1. Inledning 
	  
Kapitlet	  kommer	  belysa	  problemformulering	  och	  syfte	  för	  att	  skapa	  en	  förståelse	  om	  
forskningsområdet.	  Forskningsfrågorna	  presenteras	  och	  ringas	  in	  med	  hjälp	  av	  avgränsningen.	  
	  
	  

Kulturmiljöer	  erbjuder	  nycklar	  till	  det	  förflutna	  som	  kan	  hjälpa	  oss	  att	  förstå	  hur	  samhället	  
vuxit	  fram.	  De	  ger	  oss	  perspektiv	  på	  nuet,	  på	  oss	  själva	  och	  vår	  plats	  i	  rummet	  och	  tiden	  
(Pettersson	  2004	  s.5).	  Kulturmiljöer	  och	  kulturarv	  kan	  alltså	  hjälpa	  oss	  att	  förstå	  historia,	  
se	  nutiden	  och	  hjälpa	  oss	  in	  i	  framtiden.	  Men	  hur	  gestaltas	  kulturmiljöer	  och	  
informationen	  om	  platsen?	  Kan	  informationen	  förklara,	  levandegöra	  samt	  väcka	  intresse	  
för	  en	  plats	  och	  dess	  historia?	  	  	  

Ett	  fysiskt	  möte	  har	  förutsättningarna	  att	  ge	  en	  starkare	  upplevelse	  än	  vad	  en	  bok	  kan	  ge	  
(Tilden	  2007	  [1957]s.25).	  Själva	  mötet	  med	  platsen	  och	  upplevelsen	  är	  en	  viktig	  del	  av	  
denna	  studie.	  Avsikten	  med	  studie	  är	  att	  undersöka	  möjligheter	  och	  begränsningar	  vid	  
informationsgestaltning	  i	  känslig	  kulturmiljö.	  Som	  fallstudie	  har	  området	  Birka	  valts	  som	  
är	  en	  del	  av	  världsarvet	  Birka	  och	  Hovgården.	  Studien	  riktar	  sig	  till	  den	  enskilde	  
besökaren	  som	  är	  en	  vuxen	  person	  eller	  grupp	  som	  på	  egen	  hand	  vill	  förstå	  en	  plats	  och	  
delar	  av	  dess	  historia.	  Det	  som	  utmärker	  den	  enskilde	  besökaren	  är	  att	  den	  vill	  upptäcka	  
landskapet	  själv	  utan	  en	  stor	  grupp	  medbesökare.	  En	  del	  av	  detta	  kan	  vara	  att	  man	  inte	  är	  
intresserad	  av	  eller	  har	  tillgång	  till	  den	  guidade	  turen.	  Ett	  världsarv	  borde	  inte	  vara	  
beroende	  av	  en	  säsong	  utan	  information	  på	  platsen	  borde	  vara	  tillgänglig	  hela	  tiden.	  Vilket	  
inte	  är	  fallet	  med	  Birka	  idag.	  Med	  den	  enskilde	  besökaren	  som	  målgrupp	  kommer	  ett	  
resonemang	  föras	  om	  hur	  framtida	  informationsinsatser	  kan	  möta	  de	  informationsbehov	  
som	  uppstår	  för	  den	  enskilde	  besökaren	  vid	  fornlämningsområdet	  på	  Birka.	  	  

Denna	  studie	  är	  gjord	  inom	  masterprogrammet	  Innovation	  och	  design	  på	  Mälardalens	  
högskola.	  De	  tre	  grundutbildningsämnena	  Informationsdesign,	  Innovationsteknik	  samt	  
Produkt-‐	  och	  processutveckling	  skapar	  tillsammans	  ett	  flervetenskapligt	  program.	  De	  tre	  
områdena	  har	  olika	  inriktningar	  men	  de	  har	  också	  flera	  likheter	  och	  tankar	  som	  bygger	  på	  
varandra.	  Innovationsteknik	  hanterar	  metoder	  och	  tekniker	  för	  att	  ta	  fram	  en	  idé	  som	  
utvecklas	  till	  lyckosamma	  system	  eller	  produkter.	  För	  att	  utveckla	  framgångsrika	  
produkter	  behövs	  passande	  metoder	  för	  produkt-‐	  och	  processutveckling.	  	  För	  att	  
produkten	  ska	  bli	  värdefull	  för	  en	  användare	  måste	  personen	  förstå	  och	  hantera	  systemen	  
och	  produkterna.	  	  

Ämnet	  Informationsdesign	  undersöker	  planering	  och	  utformning	  av	  innehållet	  i	  ett	  
meddelande	  och	  miljön	  som	  den	  presenteras	  i,	  med	  avsikt	  att	  tillfredsställa	  de	  avsedda	  
mottagarnas	  behov	  av	  information.	  Det	  gäller	  att	  sätta	  sig	  in	  i	  vad	  som	  ska	  uppnås,	  vem	  
som	  ska	  använda	  informationen	  och	  hur,	  för	  att	  den	  ska	  fungera	  för	  användaren,	  det	  
handlar	  om	  att	  hantera	  en	  helhet	  (Redish	  2000	  s.163-‐164).	  Design	  handlar	  om	  att	  göra	  
saker	  medvetet	  och	  inte	  för	  att	  de	  alltid	  har	  gjorts	  på	  ett	  visst	  sätt,	  det	  innebär	  att	  jämföra	  
alternativ	  och	  att	  välja	  den	  bästa	  möjliga	  lösningen.	  Design	  handlar	  om	  att	  utforskar	  och	  
experimentera	  vilket	  är	  kärnan	  i	  innovation	  (Von	  Stamm	  2008	  s.17).	  	  	  
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1.1 Problemformulering 
Idag	  kallas	  Birka	  för	  Vikingastaden	  och	  har	  en	  egen	  logotyp.	  Birka	  ligger	  på	  ön	  Björkö	  cirka	  
30	  km	  väster	  om	  Stockholm	  i	  Mälaren.	  De	  tre	  huvudaktörerna	  som	  är	  delaktiga	  i	  arbetet	  
med	  Birka.	  Riksantikvarieämbetet	  (RAÄ)	  som	  är	  en	  nationell	  myndighet	  som	  förvaltar	  

världsarvet.	  Historiska	  museet	  som	  har	  utfört	  arkeologiska	  
utgrävningar	  på	  ön	  och	  som	  ansvarar	  för	  fynd	  som	  gjorts	  på	  
Birka.	  Strömma	  turism	  och	  sjöfart	  som	  har	  i	  uppdrag	  från	  RAÄ	  att	  
ta	  hand	  om	  den	  publika	  verksamheten	  vilket	  bland	  annat	  innebär	  
transporten	  till	  och	  från	  ön	  och	  de	  guidade	  turerna.	  	  

Bild	  1,	  logotypen	  framtagen	  till	  Birka	  av	  Riksantikvarieämbetet	  under	  1990-‐talet.	  	  

Birka	  är	  tillsammans	  med	  Hovgården	  på	  ön	  Adelsö	  ett	  av	  Sveriges	  15	  världsarv,	  1993	  blev	  
det	  upptaget	  på	  Världsarvslistan.	  Kulturarv	  omfattar	  traditioner,	  språk,	  konstnärliga	  verk,	  
historiska	  lämningar,	  arkiv-‐	  och	  föremålssamlingar	  samt	  kulturmiljöer	  och	  kulturlandskap	  
som	  överförs	  från	  generation	  till	  generation	  (www.raa.se).	  Ett	  världsarv	  är	  ett	  natur-‐	  eller	  
kulturminne	  som	  anses	  så	  värdefullt	  att	  det	  är	  av	  betydelse	  för	  hela	  mänskligheten.	  
Sverige	  har	  anslutit	  sig	  till	  Världsarvskonventionen	  och	  har	  åtagit	  sig	  att	  säkerställa	  
identifiering,	  skydd,	  bevarandet,	  levandegörandet	  samt	  överlämnandet	  av	  världsarvet	  till	  
kommande	  generationer	  (Riksantikvarieämbetet	  2007).	  	  

Unescos	  (United	  Nations	  Educational,	  Scientific	  and	  Cultural	  Organization)	  motiveringarna	  
till	  världsarvet	  Birka	  och	  Hovgården	  är	  följande:	  

	  1.	  Birka-‐	  och	  Hovgårdenkomplexet	  är	  en	  exceptionellt	  välbevarad	  vittnesbörd	  om	  de	  
omfattande	  handelsförbindelserna	  som	  vikingar	  etablerade	  under	  två	  århundraden	  och	  
som	  vittnar	  om	  en	  anmärkningsvärd	  ekonomisk	  och	  politisk	  expansion.	  

2.	  Birka	  är	  ett	  av	  de	  mest	  unika,	  kompletta	  och	  oförstörda	  exemplen	  på	  en	  vikingatida	  
handelsstad	  från	  tiden	  700-‐900	  e.Kr.	  (Riksantikvarieämbetet	  2007	  s.6-‐7).	  	  	  

	  

Bild	  2,	  bilden	  är	  tagen	  från	  Borg	  med	  riktning	  utöver	  kulturlandskapet	  och	  platsen	  där	  
staden	  Birka	  låg.	  	  

Inledning	  
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Motiveringarna	  innehåller	  uttryck	  som	  välbevarad,	  unika	  och	  oförstörda.	  Vilket	  leder	  
tankarna	  till	  att	  det	  finns	  något	  att	  se	  och	  upptäcka.	  Problemet	  är	  att	  det	  mesta	  som	  finns	  
kvar	  av	  staden	  Birka	  inte	  är	  synligt	  ovan	  jord.	  I	  landskapet	  syns	  gravfälten	  och	  rester	  från	  
Borg	  samt	  Stadsvallen	  men	  spår	  från	  själva	  staden	  är	  svåra	  att	  se.	  Detta	  leder	  till	  att	  
besökaren	  själv	  måste	  föreställa	  sig	  staden.	  Finns	  det	  en	  risk	  att	  besökarna	  upplever	  en	  
besvikelse	  över	  vad	  som	  faktisk	  finns	  att	  se?	  	  Vilka	  associationer	  dyker	  upp	  när	  man	  väljer	  
att	  kalla	  Björkö	  för	  Birka	  Vikingastaden?	  	  

För	  närvarande	  finns	  inga	  informationsskyltar	  i	  själva	  fornlämningsområdet.	  Information	  
måste	  hämtas	  inne	  på	  Birkamuseet	  eller	  att	  besökaren	  själv	  tagit	  med	  information	  till	  
besöket	  på	  ön.	  Eftersom	  information	  om	  Birka	  inte	  är	  speciellt	  tillgänglig	  kan	  det	  bli	  svårt	  
att	  skapa	  någon	  mening	  och	  där	  med	  riskerar	  besöket	  att	  bli	  ointressant.	  Kommer	  du	  som	  
besökare	  utan	  någon	  djupare	  förkunskap	  om	  var	  staden	  låg	  och	  hur	  den	  kan	  ha	  sett	  ut	  
möter	  du	  en	  fin	  naturmiljö	  med	  gröna	  ängar	  och	  lite	  skog,	  inget	  mer.	  	  

I	  nuläget	  är	  den	  guidade	  turen	  som	  Strömma	  erbjuder	  ett	  bra	  alternativ	  till	  att	  förstå	  
Birka,	  men	  den	  guidade	  turen	  är	  säsongsbegränsad	  och	  håller	  sig	  kring	  området	  Borgen	  
(se	  karta	  s.12).	  Enligt	  Riksantikvarieämbetet	  (RAÄ	  årsredovisning	  2009	  s.31	  [elektronisk	  
källa])	  hade	  Birka	  44	  286	  besökare	  2004	  som	  sjunkit	  till	  37	  000	  besökare	  2009.	  Det	  
redovisas	  inte	  vilka	  av	  dessa	  besökare	  som	  är	  skolelever,	  vilka	  som	  rest	  med	  Strömmas	  
turbåt	  eller	  om	  båtar	  som	  använt	  gästhamnen	  räknas	  in	  i	  resultaten.	  Att	  antalet	  besökare	  
sjunker	  är	  något	  som	  aktörerna	  vill	  ändra	  på.	  	  

Riksantikvarieämbetet	  lyfter	  fram	  i	  sin	  förvaltningsplan	  för	  Birka	  och	  Hovgården	  att	  de	  
”Aktiviteter	  och	  program	  som	  erbjuds	  besökarna	  på	  Birka	  och	  Hovgården	  ger	  en	  
helhetsbild	  av	  områdets	  historia	  och	  lockar	  till	  sökande	  efter	  fördjupad	  kunskap	  och	  
sammanhang.”	  (2007	  s.17).	  Under	  rubriken	  ”hot/brister”	  tar	  ämbetet	  även	  upp	  bristen	  på	  
skyltningen	  i/av	  världsarvsområdet	  och	  de	  anser	  att	  information	  riktad	  till	  besökare	  bör	  
förtydligas.	  	  	  	  

Enligt	  Världsarvskonventionen	  ska	  platsen,	  skyddas,	  bevaras,	  levandegöras	  samt	  
överlämnas	  till	  kommande	  generationer.	  Begreppet	  kulturarv	  tar	  tydligt	  sin	  utgångspunkt	  
i	  den	  samtida	  verksamheten	  att	  minnas	  det	  förflutna	  och	  säkra	  traderingen	  som	  sådan	  
med	  institutionella	  medel:	  skydda,	  vårda,	  bevara.	  Det	  blir	  inte	  helt	  enkelt	  när	  man	  i	  
samtiden	  vill	  släppa	  in	  den	  brukande	  medborgaren	  inom	  ramen	  för	  detta	  grundbegrepp	  
(Aronsson	  2004	  s.41).	  	  

Frågan	  blir	  då	  hur	  levandegörs	  en	  plats	  som	  Birka?	  Betydelsefull	  historia	  skapas	  genom	  
att	  den	  förmå	  bidra	  till	  att	  ge	  mening,	  legitimitet	  och	  hantera	  förändring	  av	  oss	  själva	  och	  
verkligheten	  (Aronsson	  2004	  s.57).	  Hur	  får	  jag	  som	  besökare	  information	  om	  platsen,	  
bidrar	  informationen	  till	  att	  skapa	  mening,	  legitimitet	  och	  förstå	  förändringar?	  Hur	  bör	  
informationen	  gestaltas	  för	  att	  väcka	  intresse	  hos	  besökaren	  och	  bidra	  till	  att	  levandegöra	  
platsen?	  Går	  det	  som	  besökare	  att	  skapa	  sin	  egen	  tolkning	  och	  själv	  välja	  hur	  mycket	  
information	  man	  vill	  ta	  del	  av?	  Täcker	  informationen	  in	  besökarnas	  olika	  
informationsbehov?	  Hur	  påverkar	  de	  olika	  aktörernas	  intressen	  och	  engagemang	  
möjligheterna	  till	  att	  skapa	  och	  driva	  informationsinsatser?	  Går	  det	  att	  förstå	  Birka	  på	  
egen	  hand	  och	  lever	  ön	  upp	  till	  de	  förväntningar	  som	  en	  besökare	  kan	  ha	  på	  ett	  världsarv?	  
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Birka	  är	  en	  betydelsefull	  del	  av	  det	  svenska	  kulturarvet,	  intressant	  är	  att	  olika	  aktörer	  med	  
olika	  intressen	  är	  aktiva	  på	  och	  i	  relation	  till	  Birka.	  Riksantikvarieämbetet	  har	  lagt	  ut	  Birka	  
på	  upphandling	  sen	  2008	  som	  Strömma	  turism	  och	  sjöfart	  hittills	  har	  vunnit.	  Men	  
upphandlingen	  gäller	  bara	  Birka	  inte	  Hovgården,	  så	  därför	  är	  själva	  ön	  Björkö	  och	  Birka	  
intressant.	  Utmaningen	  med	  studien	  består	  av	  två	  delar,	  aktörernas	  olika	  intressen	  och	  
relationen	  mellan	  att	  skydda	  känslig	  kulturmiljö	  samtidigt	  som	  platsen	  ska	  levandegöras	  
för	  besökare.	  	  	  

1.2 Syfte 
Syftet	  är	  att	  med	  en	  fallstudie	  av	  Birka	  (en	  del	  av	  världsarvet	  Birka	  och	  Hovgården)	  
undersöka	  möjligheter	  och	  begränsningar	  vid	  informationsgestaltning	  i	  känslig	  
kulturmiljö.	  Studien	  riktar	  sig	  till	  besökare	  som	  på	  egen	  hand	  vill	  upptäcka	  och	  förstå	  
platsen.	  	  

1.3 Frågeställning 
Övergripande:	  

• Hur	  bör	  och	  kan	  information	  i	  känsliga	  kulturmiljöer	  gestaltas	  för	  att	  väcka	  
intresse,	  förklara	  och	  tolka	  platsens	  historia	  och	  mening?	  

Specifikt:	  	  
• Vilka	  informationsbehov	  uppstår	  för	  den	  besökare	  som	  på	  egen	  hand	  vill	  utforska	  

en	  kulturmiljö	  och	  hur	  kan	  dessa	  behov	  mötas?	  

1.4 Avgränsning 
Undersökningen	  kommer	  att	  handla	  om	  hur	  den	  enskilde	  besökaren	  kan	  få	  information	  
om	  Birka	  vid	  fornlämningsområdet.	  Studien	  kommer	  inte	  ta	  upp	  Hovgården	  som	  ligger	  på	  
Adelsö	  men	  som	  ingår	  i	  världsarvet.	  Förhoppningsvis	  kommer	  resultatet	  vara	  applicerbart	  
även	  på	  Hovgården	  men	  platsen	  har	  alltså	  inte	  funnits	  med	  i	  insamlingen	  av	  data.	  
Undersökningen	  kommer	  inte	  handla	  om	  information	  för	  barn	  eller	  hur	  informationen	  
bäst	  ska	  gestaltas	  för	  att	  möta	  deras	  intressen.	  Gestaltningarna	  presenteras	  som	  ett	  första	  
steg	  i	  att	  utveckla	  informationsinsatser,	  de	  kommer	  därför	  inte	  innehålla	  detaljerad	  
faktaval	  eller	  designlösningar.	  Detta	  pågrund	  av	  studiens	  tidsram.	  	  	  

1.5 Målgrupper 
Studiens	  målgrupp	  är	  i	  förstahand	  akademin	  på	  högskolan.	  Det	  finns	  dessutom	  ett	  värde	  
för	  dem	  som	  praktiskt	  arbetar	  med	  gestaltning	  av	  information	  inom	  kulturmiljöer	  så	  som	  
Riksantikvarieämbetet	  och	  Strömma	  gör.	  

Gestaltningsförslagets	  målgrupp	  är	  den	  enskilde	  besökaren.	  Det	  som	  utmärker	  den	  
enskilde	  besökaren	  är	  att	  den	  på	  egen	  hand	  vill	  upptäcka	  Birka	  och	  inte	  bli	  beroende	  av	  
den	  guidade	  turen	  för	  att	  förstå	  platsen.	  Ett	  världsarv	  borde	  vara	  öppet	  och	  tillgängligt	  
oavsett	  tid	  eller	  säsong.	  	  

	   	  

Inledning	  



11	  
	  

2. Bakgrund 
	  
Kapitlet	  presenterar	  huvudaktörerna	  som	  förvaltar	  och	  driver	  Björkö.	  Kapitlet	  avser	  också	  att	  
förklara	  bakomliggande	  tankar	  kring	  världsarv	  och	  de	  lagar	  som	  skyddar	  platsen.	  Den	  
nuvarande	  informationen	  på	  Björkö	  beskrivs.	  
	  

2.1 Birka, ett världsarv 
Världsarvstanken	  är	  ett	  resultat	  av	  en	  lång	  diskussion,	  påbörjad	  redan	  på	  1600-‐talet,	  om	  
bevarande	  och	  utveckling,	  moral	  och	  ansvar,	  liksom	  förhållandet	  mellan	  individuellt	  och	  
kollektivt,	  nationellt	  och	  universellt.	  Sin	  faktiska	  utformning	  fick	  världsarvstanken	  när	  
diskussionen	  och	  den	  diplomatiska	  praktiken	  fördes	  samman.	  Detta	  skedde	  under	  trycket	  
av	  den	  internationella	  oro	  som	  följde	  i	  spåren	  av	  andra	  världskriget,	  kalla	  kriget	  och	  
spridningen	  av	  atomvapen	  samt	  den	  ökande	  miljöförstöringen	  (Aronsson	  2004	  s.77).	  

Världsarven	  delas	  upp	  i	  två	  kategorier,	  kulturarv	  och	  naturarv.	  Kulturarv	  definieras	  som,	  

-‐ Minnesmärken:	  Arkitektoniska	  verk,	  monumentala	  skulpturer	  och	  målningar,	  
element	  eller	  byggnadsverk	  av	  arkeologisk	  art,	  inskriptioner,	  grottbostäder	  samt	  
flera	  företeelser	  tillsammans	  är	  av	  särskild	  universellt	  värde	  ur	  historisk,	  
konstnärlig	  eller	  vetenskaplig	  synpunkt.	  

-‐ Grupper	  av	  byggnader:	  grupper	  av	  fristående	  eller	  sammanhängande	  byggnader	  
som	  på	  grund	  av	  sin	  arkitektur,	  enhetlighet	  eller	  belägenhet	  i	  lanskapet	  är	  av	  
särskilt	  stort	  universellt	  värde	  ur	  historisk,	  konstnärlig	  eller	  
vetenskapligsynpunkt.	  

-‐ Miljöer:	  verk	  skapade	  av	  människan	  eller	  av	  naturen	  och	  människan	  i	  förening	  
samt	  områden	  innefattande	  arkeologiska	  miljöer	  som	  är	  av	  särskilt	  universellt	  
värde	  ur	  historisk,	  estetisk,	  etnologisk	  eller	  antropologisk	  synpunkt.	  	  

Det	  finns	  962	  världsarv	  i	  157	  länder	  (november	  2012).	  Av	  dessa	  är	  745	  kulturarv,	  188	  är	  
naturobjekt,	  och	  28	  är	  blandade	  objekt	  dvs.	  både	  natur-‐	  och	  kulturarv,	  Sverige	  har	  15	  
världsarv	  med	  på	  listan	  (www.unesco.se).	  Birka	  och	  Hovgården	  är	  därmed	  placerad	  på	  
samma	  nivå	  som	  alla	  andra	  världsarv.	  Vilket	  gör	  att	  det	  är	  lika	  betydelsefullt	  som	  
pyramiderna	  i	  Giza.	  Det	  är	  svårt	  att	  jämföra	  pyramiderna	  och	  Birka	  men	  i	  ett	  
världsarvssammanhang	  så	  blir	  de	  lika	  värdefulla	  men	  med	  helt	  olika	  förutsättningar.	  	  

Björkö	  är	  idag	  en	  4	  km	  lång	  och	  1,5-‐2	  km	  bred	  ö.	  Under	  yngre	  järnåldern	  även	  kallat	  
vikingatiden	  var	  den	  nuvarande	  ön	  uppdelad	  i	  två	  delar,	  Björkö	  och	  Grönsö.	  Men	  någon	  
gång	  under	  medeltiden	  växte	  de	  samman	  genom	  den	  ständigt	  pågående	  landhöjningen.	  
Björkö	  var	  alltså	  mindre	  under	  vikingatiden	  vilket	  gör	  att	  den	  vikingatida	  strandlinjen	  
ligger	  cirka	  5	  m	  över	  den	  nuvarande	  (Ambrosiani	  &	  Erikson	  1993	  s.	  12).	  
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a	   b	  

b	   c	  a	  

I	  förvaltningsplanen	  från	  2007	  som	  
Riksantikvarieämbetet	  i	  samarbet	  
med	  Ekerö	  kommun	  och	  
Länsstyrelsen	  i	  Stockholms	  län	  har	  
arbetat	  fram,	  har	  världsarvet	  delats	  
in	  i	  olika	  zoner	  med	  olika	  
ambitionsnivåer	  och	  målsättningar.	  
Tanken	  är	  att	  känsliga	  områden	  ska	  
kunna	  skyddas	  och	  att	  andra	  ska	  
göras	  tillgänglig	  för	  besökare.	  	  

	  

	  

Bild	  3,	  zonindelningar	  av	  Björkö.	  

	  

Entrézonen,	  omfattar	  Ångholmen	  och	  är	  området	  vid	  Birkamuseet.	  Här	  finns	  
serviceanläggningar	  toalett,	  restaurang	  och	  gästhamn,	  en	  liten	  badplats	  samt	  lekplats	  
finns.	  Rekonstruktioner	  av	  hus	  från	  vikingatiden	  ligger	  vid	  museet.	  Området	  sköts	  som	  en	  
park	  i	  innerstaden	  med	  daglig	  tillsyn	  och	  skräpplockning.	  Dagens	  Entrézon	  var	  under	  
vikingatiden	  sjöbotten,	  men	  som	  idag	  existerar	  på	  grund	  av	  landhöjningen.	  

Bild	  4	  a-‐c	  Entrézonen,	  a)	  Ångholmen	  med	  restaurang	  Särimner,	  b)	  Birkamuseet,	  c)	  
husrekonstruktioner.	  	  

Inre	  zonen,	  är	  det	  område	  där	  de	  flesta	  fornlämningarna	  från	  vikingatiden	  finns.	  
Till	  detta	  område	  räknas	  Svarta	  jorden,	  där	  utgrävningarna	  av	  Stadsområdet	  ägt	  rum	  och	  
staden	  faktiskt	  låg.	  Den	  guidade	  turen	  går	  upp	  till	  fornborgen.	  	  

	  

	  

	  

	  

Bild	  5	  a-‐b,	  Inre	  zonen,	  a)	  Ansgarskorset	  som	  restes	  1834	  placerad	  inne	  i	  Borg,	  b)	  delar	  av	  
fornborg.	  	  
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b	  a	  

Mellanzonen,	  skötsel	  sker	  genom	  bete	  och	  slåtter,	  orördhet	  ska	  prioriteras.	  
Besökare	  får	  ta	  sig	  fram	  på	  egen	  hand.	  Inga	  eller	  mycket	  få	  iordningställda	  
informationspunkter	  förekommer.	  	  

Bild	  6	  a-‐b,	  Mellanzonen	  a)	  vägledningsskylt	  mot	  Hemlanden	  b)	  Hemlanden.	  	  

Vid	  sydöstra	  sidan	  ligger	  Ansgarskapellet	  som	  byggdes	  till	  minne	  av	  biskopen	  Ansgars	  
resor	  till	  Birka	  på	  800-‐talet.	  År	  1930	  invigdes	  kapellet	  och	  arkitekt	  var	  Lars	  Israel	  
Wahlman.	  Kapellet	  förvaltas	  av	  en	  stiftelse	  och	  Ekerö	  pastorat	  ansvarar	  för	  skötsel	  
(www.svenskakyrkan.se).	  Vid	  Mellanzonen	  ligger	  även	  Björköby,	  denna	  by	  var	  under	  
1800-‐talet	  ganska	  stor	  med	  6-‐7	  gårdar.	  Idag	  finns	  ett	  levande	  lantbruk	  på	  Björkö	  samt	  
några	  hus	  som	  Riksantikvarieämbetet	  förvaltar.	  Dessa	  är	  sedan	  1912-‐1914	  kronoegendom	  
(Ambrosiani	  &	  Erikson	  1993	  s.12).	  	  

	  Yttre	  zonen	  ligger	  utanför	  de	  egentliga	  besöksområdena.	  	  

2.2 Akreologi och Birka 
Birka	  är	  en	  plats	  som	  består	  av	  flera	  olika	  historiska	  skikt.	  Det	  handlar	  dels	  om	  
människans	  och	  samhällets	  utveckling	  från	  vikingatiden	  fram	  till	  nutid.	  Men	  det	  går	  också	  
att	  följa	  arkeologins	  utveckling.	  Det	  är	  dokumentationer	  och	  fynd	  från	  utgrävningar	  som	  
är	  de	  viktigaste	  källorna	  till	  Birka	  och	  Hovgårdens	  historia.	  För	  att	  visa	  på	  relationen	  
mellan	  forskning	  och	  Birka	  presenteras	  här	  viktiga	  utgrävningar	  som	  gjorts	  på	  Björkö.	  	  

Birka	  har	  sedan	  länge	  intresserat	  forskare,	  de	  första	  dokumenterade	  undersökningarna	  
har	  sitt	  ursprung	  från	  1680-‐talet	  (Ambrosiani	  &	  Erikson	  1993	  s.86).	  Det	  var	  då	  Johan	  
Hadorph,	  en	  av	  Sveriges	  första	  riksantikvarier	  besökte	  Birka.	  De	  föremål	  som	  samlades	  in	  
finns	  i	  Historiska	  museets	  samlingar.	  De	  första	  utgrävningarna	  av	  gravfälten	  gjordes	  1825	  
av	  Alexander	  Seton,	  en	  skotsk	  amatör	  (Magnus	  &	  Gustin	  2009	  s.86).	  Men	  det	  var	  Hjalmar	  
Stolpe	  som	  lade	  grunden	  till	  forskningen	  om	  Birka,	  han	  kom	  till	  Birka	  första	  gången	  1871	  
och	  hade	  sina	  sista	  utgrävningar	  1881.	  Stolpe	  är	  bland	  annat	  känd	  för	  Birka	  flickan	  en	  
barngrav	  som	  han	  grävt	  ut	  och	  förflyttat	  som	  nu	  finns	  på	  Historiska	  museet.	  Han	  
dokumenterade	  allt	  väldigt	  noga	  och	  gjorde	  skisser	  över	  var	  i	  Svarta	  jorden	  han	  tagit	  sina	  
prover	  (2009	  s.87).	  På	  kartan	  i	  boken	  Birka	  och	  Hovgården	  (2009)	  och	  kartan	  som	  finns	  
tillgänglig	  inne	  på	  Birkamuseet	  används	  det	  arkeologiska	  begreppet	  Svarta	  jorden.	  Svart	  
jord	  kan	  ge	  en	  anvisning	  om	  under	  hur	  lång	  tid	  ett	  område	  har	  varit	  tätbebyggt.	  	  

Efter	  Stolpes	  död	  1905,	  tog	  arkeologen	  Holger	  Arbman	  hand	  om	  dokumentationen	  och	  de	  
fynd	  som	  Stolpe	  lämnat	  efter	  sig.	  Arbman	  gjorde	  också	  utgrävningar	  på	  Birka	  1932-‐1933	  i	  
hopp	  om	  att	  hitta	  Ansgars	  kyrka,	  men	  det	  lyckades	  inte	  (Magnus	  &	  Gustin	  2009	  s.87).	  	  
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År	  1969-‐1971	  skedde	  utgrävningar	  av	  Svarta	  jorden	  för	  att	  hitta	  en	  hamn	  inom	  Birkas	  
stadsområde.	  Utgrävningarna	  leddes	  av	  Björn	  Ambrosiani	  och	  Birgit	  Arrhenius.	  Under	  
åren	  1990-‐1995	  gjorde	  Ambrosiani	  utgrävning	  igen	  av	  Stadsområdet.	  Ytan	  som	  man	  
grävde	  på	  var	  350	  kvadratmeter.	  Vilket	  motsvarar	  0,5	  %	  av	  det	  vikingatida	  Stadsområdet	  
(Magnus&	  Gustin	  2009	  s.90-‐94).	  Idag	  är	  området	  övertäckt	  med	  jord,	  det	  går	  inte	  att	  se	  
var	  utgrävningarna	  skett.	  	  

Mellan	  åren	  1996	  –	  2004	  gjordes	  utgrävningar	  av	  delar	  av	  borgvallen,	  Borg	  och	  
garnisonsområdet	  under	  ledning	  av	  Lena	  Holmqvist-‐Olausson.	  Detta	  var	  en	  del	  av	  
projektet	  ”Borgar	  och	  befästningsverk	  i	  Mellansverige	  400-‐1100e.Kr”.	  Senare	  i	  början	  
2000-‐talet	  har	  Riksantikvarieämbetet	  genomfört	  utgrävningar	  i	  och	  omkring	  Björköby	  för	  
att	  få	  mer	  kunskap	  om	  byn.	  	  

Utgrävningar	  är	  inte	  det	  enda	  sättet	  att	  få	  information.	  Med	  hjälp	  av	  markgenomträngande	  
högupplöst	  radarprospektering	  (GPR)	  och	  mätningar	  med	  magnetometer,	  kan	  strukturer	  
under	  markytan	  avslöjas	  och	  information	  samlas	  in.	  Detta	  är	  de	  geografiska	  arkeologiska	  
undersökningar	  som	  gjorts	  av	  Birka.	  Metoderna	  kan	  ge	  mycket	  detaljeras	  information	  om	  
gropar,	  diken,	  stolphål,	  hus	  och	  anläggningar	  med	  mera.	  Områden	  skannas	  av	  utan	  att	  
störa	  eller	  negativt	  påverka	  marken	  (Magnus&	  Gustin	  2009	  s.	  103).	  Det	  pågår	  en	  
kartläggning	  över	  hela	  världsarvet	  som	  planeras	  fortsätta	  fram	  till	  2013.	  Även	  
marinarkeologiska	  utgrävningar	  kommer	  att	  pågå	  under	  2013.	  

2.3 Lagar 
Kulturarvet	  och	  kulturmiljön	  skyddas	  av	  ett	  flertal	  olika	  lagar	  och	  föreskrifter.	  Sverige	  fick	  
sin	  första	  lagstiftning	  till	  skydd	  för	  fornlämningar	  och	  arkeologiska	  fynd	  år	  1666	  
(Ambrosiani	  &	  Erikson	  1993	  s.18).	  År	  1867	  kom	  en	  ny	  fornminnesförordning	  som	  bland	  
annat	  slog	  fast	  att	  ingrepp	  på	  alla	  typer	  av	  fasta	  fornlämningar	  var	  straffbara	  
(www.raa.se).	  Sverige	  har	  en	  gammal	  tradition	  vad	  gäller	  lagar	  om	  fornlämningar.	  	  

2.3.1 Kulturminneslagen 
Kulturminneslagen	  är	  den	  centrala	  lagen	  för	  kulturmiljövården.	  I	  denna	  lag	  finns	  
bestämmelser	  om	  ortnamn,	  fornminnen,	  byggnadsminnen	  och	  kyrkliga	  kulturminnen	  
samt	  om	  utförsel	  och	  återlämnande	  av	  kulturföremål	  (www.raa.se).	  

I	  lagen	  står	  det	  bland	  annat	  att	  det	  är	  en	  nationell	  angelägenhet	  att	  skydda	  och	  vårda	  vår	  
kulturmiljö.	  Länsstyrelsen	  har	  tillsyn	  över	  kulturminnesvården	  i	  länet,	  
Riksantikvarieämbetet	  har	  tillsyn	  över	  kulturminnesvården	  i	  landet. Det	  är	  förbjudet	  att	  
utan	  tillstånd	  att	  rubba,	  ta	  bort,	  gräva	  ut,	  täcka	  över	  eller	  genom	  bebyggelse,	  plantering	  
eller	  på	  annat	  sätt	  ändra	  eller	  skada	  en	  fast	  fornlämning.	  Om	  du	  med	  avsikt	  eller	  
oaktsamhet	  gör	  något	  av	  det	  förbjudna	  kan	  du	  få	  böter	  eller	  fängelse	  upp	  till	  sex	  månader.	  
Riksantikvarieämbetet	  och	  Länsstyrelsen	  får	  vidta	  de	  åtgärder	  som	  behövs	  för	  att	  skydda	  
och	  vårda	  en	  fast	  fornlämning.	  Åtgärderna	  får	  avse	  exempelvis	  flyttning,	  iordningställande	  
och	  inhägnad	  av	  fornlämningen	  eller	  röjning	  (www.riksdagen.se).	  	  

2.3.2 Miljöbalken 
Värdefulla	  natur-‐	  och	  kulturmiljöer	  skyddas	  även	  enligt	  den	  centrala	  miljölagstiftningen,	  
miljöbalken.	  Hit	  hör	  de	  cirka	  1700	  områden	  som	  är	  av	  riksintresse	  för	  kulturmiljövården	  
(www.raa.se).	  	  
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Syftet	  med	  miljöbalken	  är	  att	  främja	  en	  hållbar	  utveckling	  som	  innebär	  att	  nuvarande	  och	  
kommande	  generationer	  kan	  leva	  i	  en	  hälsosam	  och	  god	  miljö.	  När	  ett	  område	  pekas	  ut	  
som	  riksintresse	  får	  det	  ett	  skydd	  mot	  åtgärder	  som	  påtagligt	  kan	  skada	  natur-‐	  eller	  
kulturmiljön.	  Graden	  av	  skydd	  är	  reglerat	  i	  miljöbalken.	  Miljöbalken	  fastställer	  att	  
områden	  av	  riksintresse	  för	  naturvård,	  kulturmiljövård	  och	  friluftsliv	  ska	  skyddas	  mot	  
åtgärder	  som	  påtagligt	  kan	  skada	  natur-‐	  eller	  kulturmiljön	  (www.naturvardsverket.se).	  	  

2.3.3 Plan- och bygglagen 
Kommunerna	  har	  ansvar	  för	  kulturmiljöfrågor	  också	  utifrån	  bestämmelserna	  i	  Plan-‐	  och	  
bygglagen.	  Lagen	  reglerar	  användning	  av	  mark-‐	  och	  vattenområden	  samt	  hur	  den	  byggda	  
miljön	  skall	  utvecklas.	  Vid	  ansökningar	  om	  bygglov	  skall	  kommunen	  bland	  annat	  
kontrollera	  att	  byggnader,	  som	  är	  särskilt	  värdefulla	  från	  historisk,	  kulturhistorisk,	  
miljömässig	  eller	  konstnärlig	  synpunkt	  inte	  skadas.	  Kommunen	  kan	  ingripa	  mot	  en	  
fastighetsägare	  som	  inte	  lever	  upp	  till	  det	  kravet	  (www.raa.se).	  	  

2.4 Aktörer 
Det	  finns	  tre	  aktörer	  som	  räknas	  som	  ansvariga	  för	  information	  och	  skötsel	  på	  Birka.	  
Riksantikvarieämbetet,	  Historiska	  museet	  och	  Strömma	  turism	  och	  sjöfart	  har	  under	  en	  
lång	  tid	  varit	  med	  och	  bedrivit	  verksamhet	  på	  Birka.	  Andra	  aktörer	  som	  verkat	  vid	  ön	  är	  
bland	  annat	  Sjöhistoriska	  museet.	  Aktörerna	  har	  olika	  intressen	  då	  två	  är	  statliga	  
myndigheter	  och	  den	  tredje	  ett	  kommersiellt	  turistföretag.	  I	  studien	  ingår	  en	  översiktlig	  
genomgång	  av	  aktörernas	  hemsidor.	  Deras	  hemsidor	  har	  bidragit	  till	  min	  uppfattning	  om	  
deras	  intressen	  till	  Birka	  samt	  intervjuer.	  	  

Sedan	  ett	  antal	  år	  pågår	  det	  olika	  utredningar	  med	  avsikt	  att	  göra	  en	  översyn	  av	  statens	  
fastighetsinnehav	  och	  hur	  detta	  ska	  förvaltas.	  	  Just	  nu	  pågår	  ett	  uppdrag	  att	  utreda	  vilka	  
fastigheter	  av	  kulturhistoriskt	  värde	  som	  staten	  bör	  behålla	  i	  sin	  ägo.	  De	  fastigheterna	  ska	  
i	  framtiden	  förvaltas	  av	  Statens	  fastighetsverk.	  Uppdraget	  ska	  redovisas	  senast	  den	  2	  
september	  2013.	  Ovissheten	  om	  vem	  som	  ska	  förvalta	  Birka	  och	  Hovgården	  har	  bidragit	  
till	  att	  informationen	  på	  Björkö	  som	  till	  exempel	  skyltar	  inte	  har	  blivit	  prioriterad.	  	  

2.4.1 Riksantikvarieämbetet 
Riksantikvarieämbetet	  (RAÄ)	  är	  en	  nationell	  myndighet	  som	  har	  ansvarar	  för	  frågor	  om	  
kulturarvet.	  Myndigheten	  lyder	  under	  kulturdepartementet	  och	  deras	  uppdrag	  fastställs	  
av	  regeringen.	  Enligt	  regeringen	  ska	  kulturen	  vara	  en	  dynamisk,	  utmanande	  och	  obunden	  
kraft	  med	  yttrandefriheten	  som	  grund,	  alla	  ska	  ha	  möjlighet	  att	  delta	  i	  kulturlivet	  (prop.	  
2009/10:3).	  De	  kulturpolitiska	  mål	  som	  är	  intressanta	  för	  Birka	  är	  att,	  främja	  allas	  
möjlighet	  till	  kulturupplevelser,	  bildning	  och	  till	  att	  utveckla	  sina	  skapande	  förmågor.	  
Samt	  att	  främja	  ett	  levande	  kulturarv	  som	  bevaras,	  används	  och	  utvecklas.	  
(www.regeringen.se).	  

Riksantikvarieämbetet	  ska	  se	  till	  att	  målen	  uppfylls.	  Myndigheten	  har	  en	  tillsyningsman	  
som	  bor	  permanent	  på	  Björkö	  vars	  uppgifter	  är	  markskötsel,	  underhåll	  av	  byggnader,	  
transport	  med	  mera	  (www.raa.se).	  	  

	  

	  

Bakgrund	  



16	  
	  

b	  a	  

År	  1995-‐1996	  gjorde	  ämbetet	  ett	  informationsprogram	  som	  förändrades	  något	  under	  året	  
2000	  men	  det	  har	  blivit	  gammalt	  och	  inte	  ersatts.	  Enligt	  Lena	  Johansson	  (personlig	  
kommunikation	  2012)	  har	  myndigheten	  väntat	  på	  beslutet	  huruvida	  Statens	  
fastighetsverk	  ska	  ta	  över	  förvaltningen	  och	  om	  ansvaret	  av	  skyltningen	  kommer	  att	  
hamna	  på	  dem.	  Eftersom	  beslutet	  kring	  vem	  som	  ska	  förvalta	  Birka	  och	  Hovgården	  drar	  ut	  
på	  tiden	  och	  informationen	  inte	  fungerar	  så	  ska	  Riksantikvarieämbetet	  arbeta	  fram	  ett	  
informationsprogram,	  detta	  ligger	  i	  RAÄ	  treårsplan	  enligt	  Lena	  Johansson	  (2012).	  	  

I	  förvaltningsplanen	  från	  2007	  (Riksantikvarieämbetet	  s.25)	  under	  rubriken	  prioriterade	  
insatser	  2008-‐2010,	  står	  det	  att	  skyltningen	  i/av	  världsarvsområdet	  är	  otillräcklig.	  
Myndigheten	  är	  medveten	  om	  att	  det	  finns	  problem	  med	  skyltningen	  och	  informationen.	  
Därför	  vill	  RAÄ	  arbeta	  vidare	  med	  informationen	  för	  att	  nå	  ut	  till	  den	  allmänna	  besökaren	  
som	  själv	  ska	  kunna	  välja	  hur	  mycket	  information	  man	  vill	  ta	  del	  av,	  detta	  är	  också	  en	  del	  
av	  denna	  fallstudie.	  	  	  

Riksantikvarieämbetets hemsida 

Bild	  7,	  a)	  Riksantikvarieämbetets	  startsida,	  b)	  sidan	  som	  tar	  upp	  information	  om	  Birka.	  

Riksantikvarieämbetets	  hemsida	  lanserades	  1	  oktober	  2012.	  Den	  tidigare	  hemsidan	  går	  
fortfarande	  att	  besöka	  men	  den	  uppdateras	  inte	  längre.	  Den	  aktuella	  hemsidan	  tar	  upp	  alla	  
de	  världsarv	  som	  finns	  inom	  Sverige	  och	  länkar	  vidare	  till	  Unescos	  hemsida	  samt	  till	  
Strömmas	  hemsida	  om	  Birka	  Vikingastaden.	  Informationen	  om	  Birka	  består	  endast	  av	  text	  
som	  finns	  på	  svenska,	  och	  lättläst.	  Vid	  information	  på	  engelska	  länkas	  man	  direkt	  till	  
Unescos	  hemsida.	  Korta	  fakta	  om	  Birka	  och	  Hovgården	  och	  nomineringarna	  till	  valet	  av	  
världsarv	  lyfts	  fram,	  det	  finns	  ingen	  karta	  eller	  bild	  som	  kopplar	  informationen	  till	  den	  
faktiska	  platsen.	  Sidan	  inger	  förtroende	  genom	  att	  det	  finns	  kontaktuppgifter	  och	  att	  
texter	  uppdateras	  och	  publiceras	  med	  författare	  och	  datum.	  Sidan	  framstår	  som	  seriös	  och	  
inte	  speciellt	  säljande	  i	  sitt	  tilltal	  utan	  mer	  informativ.	  	  

2.4.2 Historiska museet 
Historiska	  museet	  är	  ett	  av	  Sveriges	  största	  museer.	  Museets	  samlingar	  består	  av	  
arkeologiska	  föremål	  från	  det	  geografiska	  område	  som	  idag	  kallas	  Sverige.	  Föremålen	  
kommer	  från	  hela	  landet	  och	  alla	  tider.	  Samlingarna	  omfattar	  fler	  än	  10	  miljoner	  enskilda	  
föremål	  fördelade	  på	  ca	  34	  000	  inventarienummer	  (www.historiska.se).	  	  

Historiska	  museets	  förbindelse	  till	  Birka	  är	  att	  museet	  förvaltar	  de	  fynd	  som	  kommer	  från	  
Birka	  och	  lånar	  ut	  föremål	  och	  kopior	  till	  Birka	  museet.	  Deras	  egen	  utställning	  om	  
vikingatiden	  består	  till	  stor	  del	  av	  fynd	  från	  Birka.	  	  
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Historiska	  museet	  har	  även	  en	  stor	  modell	  som	  SVT	  byggt	  för	  en	  tv-‐serie	  om	  Birka,	  i	  
anslutning	  till	  Ambrosianis	  utgrävningar	  på	  90-‐talet.	  	  

Statens	  historiska	  museer	  som	  Historiska	  museet	  är	  en	  del	  av	  började	  2011	  med	  ett	  
infrastrukturprojekt.	  Projektet	  ska	  vara	  till	  stöd	  för	  framtida	  forskning	  om	  vikingatiden	  
och	  Sveriges	  tidiga	  historia	  genom	  digitalisering	  av	  forskningsmaterial	  från	  Birka.	  En	  
digital	  plattform	  ska	  göra	  materialet	  tillgängligt.	  Det	  digitala	  materialet	  kommer	  bli	  en	  
resurs	  i	  Historiska	  museets	  databas	  som	  är	  tillgänglig	  publikt	  (Jakobsson	  Infraprojekt	  
2010	  [elektronisk	  källa]).	  Charlotte	  Hedenstierna-‐Jonson	  (personlig	  kommunikation	  
2012)	  berättar	  om	  infrastrukturprojektet	  och	  menar	  att	  det	  handlar	  mycket	  om	  fynden	  
men	  att	  det	  inte	  går	  att	  koppla	  bort	  från	  platsen.	  Hon	  tar	  upp	  att	  ett	  tänkt	  drömscenario	  
skulle	  vara	  att	  anpassa	  informationen	  även	  till	  mobiler	  så	  att	  man	  kan	  röra	  sig	  fritt	  i	  
lanskapet.	  Men	  då	  måste	  mobiltäckningen	  bli	  bättre.	  	  

Historiska museets hemsida 

	  

Bild	  8,	  a)	  Historiska	  museets	  startsida	  med	  bild	  på	  Birka	  flickan	  b)	  sidan	  med	  vikingar	  som	  
rubrik.	  	  

Historiska	  museets	  startsida	  har	  mycket	  information	  och	  länkar.	  Det	  är	  mycket	  text	  men	  
också	  bilder	  på	  sidan.	  Information	  om	  Birka	  ligger	  redan	  på	  startsidan	  och	  då	  om	  den	  
barngrav	  som	  Hjalmar	  Stolpe	  grävde	  ut	  på	  1800-‐talet.	  Genom	  en	  namntävling	  har	  barnet	  
fått	  namnet	  Disa,	  på	  museet	  har	  en	  rekonstruktion	  tillverkats	  som	  visar	  hur	  barnet	  kan	  ha	  
sett	  ut.	  Mer	  information	  om	  Birka	  men	  mest	  om	  vikingar	  finns	  under	  menyn	  Fasta	  
utställningar	  som	  handlar	  om	  vikingar.	  Texten	  går	  att	  få	  på	  engelska,	  informationen	  tar	  
upp	  aktiviteter	  som	  sker	  på	  Historiska	  museet.	  Det	  finns	  inga	  länkar	  till	  någon	  annan	  
hemsida	  med	  koppling	  till	  Birka.	  	  	  	  	  

Via	  en	  länk	  från	  Wikipedia	  (ett	  uppslagsverk	  på	  nätet)	  hamnade	  jag	  på	  Historiska	  museets	  
sida	  om	  gravfälten	  på	  Björkö.	  Denna	  information	  var	  svår	  att	  hitta	  direkt	  på	  Museets	  
hemsida.	  Men	  det	  finns	  alltså	  en	  sökmotor	  på	  Historiska	  museets	  hemsida	  som	  gör	  det	  
möjligt	  att	  få	  information	  om	  platser	  och	  fynd	  som	  hittats.	  På	  denna	  specifika	  sida	  om	  
gravfälten	  på	  Björkö	  visualiserades	  gravfälten	  på	  en	  karta.	  Genom	  att	  klicka	  på	  gravfältet	  
kommer	  gravens	  nummer	  och	  vilka	  fynd	  som	  hittats	  fram	  på	  skärmen.	  

	  Fotografi	  och	  information	  om	  fynden	  går	  att	  få.	  Kartan	  ansluter	  till	  själva	  ön	  och	  platsen	  
vilket	  är	  intressant	  då	  fallstudiens	  vill	  skapa	  en	  koppling	  mellan	  platsen	  och	  
informationen.	  Det	  finns	  även	  flikar	  på	  sidan	  med	  exempel	  på	  artiklar	  och	  uppsatser	  som	  
fördjupning.	  Det	  går	  också	  att	  söka	  på	  andra	  platser	  på	  Björkö	  som	  Svarta	  jorden	  och	  
Garnisonen.	  	  	  
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2.4.3 Strömma 
Strömma	  turism	  och	  sjöfart	  arbetar	  på	  uppdrag	  av	  Riksantikvarieämbetet	  och	  är	  ett	  av	  
Sveriges	  största	  upplevelseföretag	  med	  verksamhet	  i	  Stockholm,	  Göteborg,	  Malmö,	  
Tärnaby,	  Köpenhamn	  och	  Helsingfors.	  Företaget	  består	  idag	  utav	  en	  mängd	  olika	  
varumärken	  t.ex.	  Stockholm	  sightseeing,	  Ekmanbuss	  och	  Birka	  Vikingastaden	  
(www.stromma.se).	  Företagets	  affärside	  är:	  Upplevelser,	  aktiviteter	  och	  nöje,	  för	  möten	  
och	  fritid.	  Det	  står	  även	  att	  ”Vi	  skapar	  upplevelser	  för	  svenskar	  och	  utländska	  besökare,	  
upplevelser	  som	  vi	  vill	  ska	  resultera	  i	  minnen	  för	  livet”	  (www.stromma.se).	  Företaget	  
ansvarar	  sedan	  2008	  för	  den	  publika	  verksamheten	  på	  Björkö,	  innan	  dess	  ansvarade	  
Strömma	  för	  transporten	  med	  båtar	  till	  ön.	  Strömma	  arrenderar	  området	  Ångholmen	  fram	  
till	  fornlämningsområdet.	  Det	  är	  Strömma	  som	  har	  hand	  om	  guidningen	  av	  
fornlämningsområdet.	  	  

Peder	  Ling	  (personlig	  kommunikation	  2012)	  berättar	  att	  Strömma	  inte	  tror	  att	  framtidens	  
förmedling	  kommer	  att	  bestå	  av	  montrar.	  De	  vill	  istället	  aktivera	  alla	  sinnen	  och	  det	  ska	  
vara	  lika	  stimulerande	  att	  gå	  med	  eller	  utan	  guide.	  Verktyget	  för	  att	  visualisera	  Birka	  sitter	  
i	  handen	  på	  besökaren	  i	  form	  av	  smart	  phones	  (mobiltelefon).	  Strömma	  vill	  att	  Birka	  ska	  
vara	  öppet	  året	  runt	  och	  att	  det	  finns	  program	  som	  introducerar	  och	  sen	  fördjupar,	  vilket	  
leder	  till	  återbesök	  enligt	  Peder	  Ling	  (2012).	  	  

Strömmas hemsida om Birka Vikingastaden 
Strömmas	  startsida	  för	  Birka	  består	  av	  fyra	  bildytor	  varav	  den	  största	  växlar	  snabbt	  
mellan	  fem	  olika	  motiv.	  Sidan	  har	  mycket	  färg	  och	  bilder	  som	  visar	  på	  olika	  aktiviteter.	  

	  	  

	  

	  

	  

Bild	  9,	  Strömmas	  startsida	  om	  Birka.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

Bild	  10,	  a)	  illustration	  av	  Björkö,	  b)	  kalendarium	  med	  bild	  på	  vikingar	  som	  slåss.	  	  

Under	  rubriken	  Upptäck	  Birka	  kommer	  mer	  information	  om	  själva	  Björkö	  fram	  där	  en	  
illustration	  visar	  olika	  områden	  på	  ön.	  Den	  visar	  restaurangen	  och	  fornminnesområde	  
men	  tar	  inte	  upp	  Svarta	  jorden	  platsen	  där	  själva	  Birka	  låg.	  Sidan	  tar	  upp	  fakta	  om	  Birka	  
och	  de	  olika	  evenemang	  som	  de	  har	  samt	  Birkamuseet	  och	  husrekonstruktionerna.	  Det	  är	  
mycket	  bilder	  och	  texten	  är	  säljande.	  	  
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	  ”En	  dag	  på	  Birka	  har	  mycket	  att	  erbjuda!	  Följ	  med	  på	  en	  guidad	  tur	  med	  våra	  
duktiga	  guider	  i	  fornlämningsområdet	  eller	  besök	  vårt	  rekonstruerade	  
stadskvarter	  där	  du	  kan	  se	  hur	  Birka	  kan	  ha	  sett	  ut	  på	  Vikingatiden.	  Se	  hur	  smeden	  
bodde	  och	  arbetade	  eller	  titta	  in	  i	  vår	  vävstuga.	  I	  Birkamuseet	  kan	  du	  se	  våra	  olika	  
utställningar	  samt	  handla	  i	  vår	  souvenirbutik”	  (www.stromma.se/sv/Birka)	  

Under	  Kalendarium	  presenteras	  när	  olika	  aktiviteter	  äger	  rum	  som	  teater	  och	  marknader.	  
Från	  vecka	  23-‐32	  (2012)	  pågår	  Birkasommar,	  under	  vissa	  dagar	  befolkas	  
husrekonstruktionerna	  och	  det	  spelas	  barnteater.	  Det	  finns	  praktisk	  information	  om	  hur	  
resan	  bokas	  samt	  priser.	  Det	  går	  lätt	  att	  navigera	  sig	  kring	  de	  olika	  menyerna,	  det	  går	  även	  
att	  söka	  på	  sidan.	  Sidan	  framstår	  som	  trovärdig	  med	  kontaktuppgifter	  och	  relevant	  
information.	  Hemsidan	  finns	  bara	  på	  svenska	  och	  länkar	  till	  Unescos	  hemsida.	  

2.4.4 Sammanfattning aktörerna  
Aktörerna	  har	  olika	  intressen	  avseende	  Birka.	  Riksantikvarieämbetet	  har	  de	  
kulturpolitiska	  målen	  att	  leva	  upp	  till	  och	  riktar	  sig	  till	  en	  bred	  publik	  där	  besökaren	  själv	  
kan	  bestämma	  hur	  mycket	  information	  den	  vill	  ta	  del	  av.	  När	  skyltar	  blivit	  gamla	  har	  valet	  
blivit	  att	  ta	  ner	  dem	  och	  inte	  ersätta	  eftersom	  Riksantikvarieämbetet	  inte	  vet	  om	  Statens	  
fastighetsverk	  ska	  ta	  över.	  Men	  ännu	  2013	  förmodas	  att	  beslutet	  kommer	  att	  ta	  tid	  och	  att	  
ett	  nytt	  informationsprogram	  måste	  arbetas	  fram.	  	  

Även	  Historiska	  museet	  är	  styrt	  av	  kulturpolitiska	  målen	  men	  har	  inget	  ansvar	  för	  platsen	  
Birka	  då	  de	  endast	  lånar	  ut	  föremål	  till	  utställningar.	  Museet	  har	  utfört	  arkeologiska	  
grävningar	  och	  håller	  för	  tillfället	  på	  med	  ett	  projekt	  där	  fynd	  från	  Birka	  sammanställs	  och	  
det	  skulle	  enligt	  Charlotte	  Hedenstierna-‐Jonson	  (personlig	  kommunikation	  2012)	  vara	  
värdefullt	  att	  informationen	  om	  fynden	  kan	  gå	  att	  använda	  direkt	  på	  Björkö.	  Om	  RAÄ	  har	  
fokus	  på	  allmänheten	  så	  vill	  Historiska	  museet	  även	  få	  med	  forskare.	  Det	  ska	  finnas	  
information	  som	  även	  forskare	  kan	  ta	  del	  av	  och	  gärna	  i	  form	  av	  en	  teknisk	  lösning.	  	  

Strömma	  är	  ett	  kommersiellt	  företag	  som	  arbetar	  med	  turism.	  Företaget	  vill	  att	  besökarna	  
ska	  återkomma.	  Birka	  är	  inte	  tillgängligt	  efter	  sommartid	  och	  det	  vill	  Strömma	  ändra	  på.	  
Strömmas	  hemsida	  är	  säljande	  med	  mycket	  bilder	  som	  är	  dramatiska	  med	  utklädda	  
vikingar	  som	  slåss.	  Men	  samtidigt	  berättar	  Peder	  Ling	  (personlig	  kommunikation	  2012)	  
att	  de	  vill	  komma	  bort	  från	  evenemang	  och	  istället	  fokusera	  på	  aktivitet	  där	  flera	  sinnen	  
används.	  Det	  byggs	  lätt	  upp	  en	  förväntan	  med	  hjälp	  av	  hemsidan	  som	  sedan	  är	  svår	  att	  
leva	  upp	  till	  då	  Birka	  inte	  är	  en	  upplevelsepark	  på	  samma	  sätt	  som	  till	  exempel	  Junibacken.	  
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2.5 Nuvarande information på Björkö 
Studiens	  fokus	  är	  hur	  informationen	  bör	  och	  kan	  gestaltas	  när	  en	  enskild	  besökare	  vill	  
kunna	  förstå	  Birka	  på	  egen	  hand	  utan	  guide.	  För	  att	  få	  en	  förståelse	  kring	  hur	  den	  
nuvarande	  informationen	  kommuniceras	  har	  jag	  undersökt	  de	  informationsinsatser	  som	  
används	  idag,	  detta	  för	  att	  hitta	  förbättringsmöjligheter	  samt	  få	  förståelse	  för	  den	  
nuvarande	  situationen.	  	  

2.5.1 Birkamuseet 
År	  1996	  byggdes	  ett	  museum	  i	  anslutning	  till	  Birka,	  placerat	  vid	  Ångholmen	  och	  själva	  
Entrézonen.	  Museet	  har	  öppettider	  som	  stämmer	  överrens	  med	  Strömmas	  båttider	  och	  
ingår	  även	  i	  priset	  när	  man	  åker	  med	  dem,	  liksom	  guidad	  tur.	  Kommer	  besökaren	  med	  
egen	  båt	  måste	  inträde	  betalas	  till	  museet,	  samt	  att	  besöket	  sker	  under	  öppettiderna.	  
Museets	  övergripande	  tema	  är	  Birka	  som	  mötesplats.	  Utställningens	  fasta	  del	  består	  av	  tre	  
stora	  modeller	  som	  visar	  händelser	  ur	  Birkas	  historia.	  Utställningarna	  är	  tänkta	  att	  vara	  
ett	  komplement	  till	  det	  kulturlandskap	  som	  besökarna	  kan	  iaktta	  på	  sin	  rundvandring	  på	  
ön	  (Magnus	  &	  Gustin	  2009	  s.10-‐11).	  Modellerna	  är	  detaljrika	  och	  innehåller	  byggnader	  
och	  människor.	  Texter,	  bilder,	  modeller	  och	  fynd	  ska	  tillsammans	  ge	  en	  förklaring	  om	  
Birka.	  Texterna	  är	  på	  svenska	  och	  engelska.	  

Det	  finns	  också	  en	  film	  som	  visas	  där	  två	  barn	  pratar	  med	  arkeologer	  och	  springer	  runt	  på	  
Björkö	  där	  Birka	  låg.	  Föremålen	  som	  visas	  på	  museet	  är	  kopior	  på	  grund	  av	  att	  
originalfynden	  är	  sköra	  och	  stöldrisken	  är	  för	  stor	  då	  museet	  inte	  är	  bevakat.	  Originalen	  
förvaras	  och	  visas	  på	  Historiska	  museet.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

Bild	  11,	  modell	  ”En	  scen	  från	  en	  
vårvinterdag	  i	  staden	  strax	  före	  
år	  900”	  som	  finns	  i	  Birka	  museet.	  	  	  
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b	  a	  

2.5.2  Husrekonstruktioner 
Mellan	  åren	  2006	  och	  2009	  byggdes	  fyra	  trähus	  på	  Björkö	  vid	  Entrézonen.	  Strömma	  
finansierade	  husen	  och	  samarbetade	  med	  Högskolan	  på	  Gotland.	  Husen	  är	  byggda	  med	  de	  
metoder	  och	  tekniker	  som	  bedöms	  som	  mest	  sannolika	  för	  tidsperioden	  (detta	  kallas	  
experimentell	  arkeologi).	  Målet	  var	  att	  så	  långt	  som	  möjligt	  förankra	  rekonstruktionerna	  
till	  de	  Birka	  utgrävningar	  av	  Svarta	  jorden	  som	  leddes	  av	  Björn	  Ambrosiani	  i	  början	  av	  
1990-‐talet.	  Denna	  återskapade	  miljö	  ska	  bland	  annat	  ses	  som	  ett	  levandegörande	  av	  
fornlämningsområdet	  (Magnus	  &	  Gustin	  2009	  s.11).	  	  

	  

	  

	  

	  

Bild	  12,	  husrekonstruktion	  på	  Björkö	  
placerade	  vid	  Ångholmen.	  

	  

2.5.3 Vägvisaren 
Vägvisaren	  kallas	  den	  karta	  som	  tillhandahålls	  av	  Birkamuseet,	  materialet	  är	  tryckt	  1995	  
och	  består	  av	  en	  karta	  och	  information.	  Kartan	  har	  olika	  platser	  numrerade	  1-‐14	  och	  till	  
dessa	  punkter	  finns	  en	  informationstext.	  I	  fornlämningsområdet	  på	  Björkö	  finns	  stolpar	  
som	  markerar	  samma	  nummer	  som	  på	  kartan.	  Kartan	  visar	  både	  hur	  Björkö	  såg	  ut	  på	  
vikingatiden	  och	  hur	  ön	  ser	  ut	  idag,	  med	  den	  nya	  strandlinjen.	  Vägvisaren	  finns	  på	  
svenska,	  engelska	  och	  tyska,	  men	  besökaren	  måste	  fråga	  i	  museet	  efter	  den.	  

	  

	  

	  

	  

	  

Bild	  13,	  a)	  Vägvisaren,	  b)	  informationsstolpe	  på	  Björkö.	  
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2.5.4 Faktaskyltar 
Riksantikvarieämbetet	  har	  placerat	  informationsskyltar	  
vid	  Entrézonen.	  De	  består	  av	  text	  på	  engelska	  och	  svenska	  
som	  handlar	  om	  trosföreställningar	  under	  vikingatiden.	  
Dikter	  från	  den	  Poetiska	  eddan	  finns	  med	  och	  
beskrivningar	  av	  olika	  figurer,	  gudar	  och	  platser.	  Tanken	  
med	  texterna	  är	  att	  de	  ska	  uppmana	  till	  lek.	  Skyltarna	  finns	  
bland	  annat	  utplacerade	  på	  stubbar	  formade	  som	  till	  en	  
båt.	  	  

	  

Bild	  14,	  faktatext	  placerad	  på	  stubbe.	  	  

2.5.5 Guidning Birka 
På	  Björkö	  finns	  det	  möjlighet	  att	  gå	  guidad	  tur,	  vid	  högsäsong	  är	  det	  flera	  guider	  som	  går	  
samtidigt.	  Turen	  ges	  på	  svenska	  och	  på	  engelska	  och	  pågår	  under	  ca	  1	  timme,	  den	  svenska	  
turen	  går	  först.	  Guiderna	  är	  klädda	  i	  vikingatida	  kläder	  och	  leder	  även	  guidningen	  på	  båten	  
från	  Stockholm.	  Beroende	  av	  vilken	  guide	  man	  får	  blir	  upplevelsen	  olika,	  men	  möjligheten	  
att	  ställa	  frågor	  finns.	  Turen	  går	  inne	  i	  fornlämningsområdet	  och	  håller	  sig	  kring	  Borg	  (se	  
kartan	  s.12).	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Bild	  15,	  guidad	  tur	  på	  svenska	  2012-‐09-‐08.	  

2.5.6 Vägvisningsskyltar 
Den	  skylt	  som	  förklarar	  att	  man	  kliver	  in	  i	  fornlämningsområdet	  är	  placerad	  på	  en	  
soptunna.	  Väl	  inne	  i	  området	  finns	  vägledningsskyltar	  som	  pekar	  ut	  Svarta	  jorden	  600	  m	  
och	  Ansgarskapellet	  1500	  m.	  Skyltarna	  påminner	  om	  en	  vimpel	  med	  en	  drake	  som	  motiv,	  
draken	  är	  av	  metall	  och	  målad	  svart.	  Från	  vimpeln	  hänger	  en	  träskylt	  ner	  med	  målad	  text	  i	  
svart.	  Vägvisningsskyltar	  utformad	  som	  en	  pil	  i	  trä	  finns	  inne	  i	  området	  som	  bland	  annat	  
pekar	  ut	  Hemlanden.	  	  
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b	  a	  
Bild	  16,	  a)	  grinden	  och	  soptunnan	  som	  markerar	  att	  besökaren	  går	  in	  i	  världsarvet	  b)	  skylten	  
på	  soptunnan.	  

2.5.7 Sammanfattning nuvarande information 
Informationen	  tillgänglig	  inom	  fornlämningsområdet	  består	  endast	  av	  vägledningsskyltar,	  
som	  kan	  vara	  svåra	  att	  förstå	  eftersom	  inget	  slutmål	  är	  utmärkt.	  De	  informationsinsatser	  
som	  tagits	  upp	  i	  den	  här	  undersökningen	  har	  en	  fysisk	  koppling	  till	  Björkö,	  de	  finns	  på	  ön	  
och	  förstås	  i	  samband	  med	  miljön.	  Tanken	  med	  museet	  är	  att	  besökaren	  först	  ska	  se	  
modellerna	  och	  ta	  med	  den	  bilden	  ut	  i	  kulturlandskapet.	  

Husrekonstruktionerna	  aktiverar	  flera	  sinnen	  och	  bidrar	  med	  att	  skapa	  mening,	  de	  är	  
placerade	  vid	  Ångholmen.	  Vill	  besökaren	  få	  information	  inom	  fornlämningsområdet	  finns	  
Vägvisaren	  samt	  annan	  tryckt	  information	  som	  kartor	  eller	  böcker.	  Faktaskyltarna	  vid	  
lekområdet	  innehåller	  information	  som	  ska	  uppmana	  till	  lek,	  informationen	  är	  textbaserad	  
och	  placerad	  på	  bland	  annat	  stubbar.	  Den	  nuvarande	  informationen	  har	  varit	  en	  del	  av	  
observationerna	  som	  kommer	  att	  diskuteras	  mer	  under	  resultatet.	  	  

	   	  

Bakgrund	  



24	  
	  

3. Teori 
	  
Kapitlet	  ger	  en	  inblick	  i	  de	  teorier	  som	  studien	  grundar	  sig	  på.	  Utgångspunkten	  har	  varit	  
kommunikation	  och	  hur	  förmedlingen	  av	  historia	  kan	  utföras	  för	  att	  skapa	  mening	  och	  på	  så	  
sätt	  även	  skapa	  meningsfulla	  platser.	  	  
	  
	  

Ämnet	  innovation	  och	  design	  räknas	  till	  området	  teknik	  på	  Mälardalens	  högskola,	  detta	  
gör	  att	  många	  arbeten	  inom	  akademin	  har	  fokus	  på	  teknik.	  Men	  Informationsdesign	  
intresserar	  sig	  även	  för	  andra	  tillämpningsområden	  som	  i	  detta	  fall	  kulturmiljöer.	  Genom	  
att	  undersöka	  nya	  områden	  växer	  utbytet	  av	  kunskap	  och	  det	  blir	  allt	  mer	  
gränsöverskridande,	  vilket	  passar	  in	  i	  ett	  flervetenskapligt	  ämne	  som	  Informationsdesign.	  
Att	  ämnet	  är	  flervetenskapligt	  skapar	  både	  för-‐	  och	  nackdelar.	  Det	  är	  inte	  möjligt	  att	  
fördjupa	  sig	  i	  alla	  områden,	  samtidigt	  som	  de	  bidrar	  med	  intressanta	  infallsvinklar.	  	  

3.1 Historiebruk  
Historia	  kan	  förklaras	  som	  antingen	  det	  förflutna	  självt	  eller	  olika	  bearbetningar	  i	  det	  
vetenskapliga	  eller	  pedagogiska	  syftet	  att	  förklara	  eller	  förstå	  detta	  förflutna.	  	  Men	  Klas-‐	  
Göran	  Karlsson	  (2004)	  professor	  i	  historia	  menar	  att	  historia	  är	  både	  och.	  Detta	  gör	  
historia	  till	  en	  grundläggande	  dimensionen	  av	  allt	  mänskligt	  liv.	  Vi	  bär	  på	  en	  historia	  
samtidigt	  som	  vi	  lever	  och	  skapar	  historia	  som	  vi	  bygger	  på	  våra	  erfarenheter	  av	  tidigare	  
historia	  samtidigt	  som	  vi	  blickar	  framåt.	  Men	  hur	  förmedlas	  och	  används	  historia?	  	  

Peter	  Aronsson	  (2004)	  professor	  i	  historie-‐	  och	  kulturarvsbruk	  förklarar	  de	  olika	  
begreppen	  historiekultur,	  historiebruk	  och	  historiemedvetande	  i	  boken	  Historiebruk	  –	  att	  
använda	  det	  förflutna	  på	  följande	  sätt.	  Källor,	  artefakter,	  ritualer,	  sedvänjor	  och	  
påståenden	  med	  referenser	  till	  det	  förflutna	  som	  gör	  det	  möjligt	  att	  binda	  samman	  
relationerna	  mellan	  dåtid,	  nutid	  och	  framtid	  är	  historiekultur.	  Då	  delar	  av	  historiekulturen	  
aktiveras	  för	  att	  skapa	  bestämda	  meningsskapande	  och	  handlingsorienterade	  helheter	  
kallas	  processen	  historiebruk.	  Historiemedvetande	  är	  de	  uppfattningar	  av	  sambandet	  
mellan	  dåtid,	  nutid	  och	  framtid	  som	  styr,	  skapas	  och	  återges	  i	  historiebruket	  (Aronsson	  
2004	  s.17).	  Alltså	  handlar	  det	  om	  hur	  vi	  väljer	  att	  presentera	  källor,	  artefakter	  med	  mera	  
för	  att	  skapa	  mening	  och	  hur	  vi	  kan	  koppla	  den	  meningen	  till	  oss	  själva	  och	  till	  den	  tid	  som	  
varit	  men	  även	  framtiden.	  	  

Aronsson	  (2004)	  menar	  att	  i	  berättandet	  är	  tiden	  alltid	  närvarande	  och	  svaret	  på	  frågan	  
om	  vilka	  vi	  är	  och	  vart	  vi	  är	  på	  väg,	  vilken	  riktning	  och	  vilket	  öde	  vi	  kämpar	  för	  eller	  emot	  i	  
vid	  mening	  handlar	  om	  historia.	  Alltså	  är	  historia	  en	  del	  av	  oss.	  Vi	  borde	  alla	  kunna	  ta	  del	  
av	  den	  och	  vara	  med	  att	  skapa	  historia.	  Delaktighet	  i	  skapandet	  av	  historia	  är	  en	  
demokratisk	  fråga.	  	  Det	  förflutna	  skapas	  alltid	  med	  ett	  visst	  urval	  och	  perspektiv.	  Någon	  
neutral	  och	  sann	  historia	  finns	  inte.	  Istället	  finns	  flera	  olika	  perspektiv	  och	  synsätt	  
(Svanberg	  &	  Wahlgren	  2007	  s.19).	  	  

Gestaltningsformerna	  som	  används	  vid	  förmedlingen	  är	  betydelsefulla	  för	  berättandet.	  Det	  
räcker	  inte	  med	  att	  berättelser	  existerar	  objektivt	  i	  någon	  mening,	  de	  måste	  levandegöras	  
genom	  text,	  muntlig	  tradering,	  gestaltning	  i	  rummet,	  film	  eller	  på	  annat	  sätt	  och	  tas	  emot,	  
upplevas	  och	  tolkas	  subjektivt	  för	  att	  ”finnas	  till”	  (Aronsson	  2004	  s.61).	  	  
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Utmaningen	  med	  kulturmiljöer	  är	  just	  balansen	  mellan	  att	  levandegöra	  historia	  men	  
samtidigt	  skydda	  och	  bevara	  miljön.	  	  

3.2 Platsen som meningsskapande   
En	  plats	  kan	  vara	  en	  destination,	  en	  punkt	  utmärkt	  på	  en	  karta.	  Yi-‐Fu	  Tuan	  (1977)	  
kulturgeograf	  tar	  istället	  upp	  begreppen	  ”space”	  och	  ”place”.	  Han	  menar	  att	  utifrån	  ett	  
odifferentierad	  ”space”	  uppstår	  ”place”	  när	  vi	  lär	  känna	  området	  och	  ger	  det	  ett	  värde.	  På	  
svenska	  kan	  man	  tala	  om	  rymd(space),	  utrymme,	  område	  och	  plats	  (place).	  En	  plats	  skapas	  
då	  utrymmet	  har	  fått	  en	  mening,	  Tuan	  uttrycker	  sig	  “Space	  is	  transformed	  into	  place	  as	  it	  
acquires	  definition	  and	  meaning.”(1977	  s.136).	  En	  plats	  uppstår	  genom	  att	  ett	  område	  får	  
eller	  ges	  en	  mening,	  meningen	  kan	  variera	  mellan	  olika	  personer.	  Det	  kan	  ses	  som	  en	  
relation	  mellan	  området	  och	  användaren,	  alltså	  existerar	  en	  plats	  så	  länge	  som	  den	  har	  en	  
mening	  för	  någon.	  De	  två	  begreppen	  samspelar	  och	  kan	  inte	  existera	  utan	  varandra.	  	  

”The	  ideas	  ”space”	  and	  ”place”	  require	  each	  other	  for	  definition.	  From	  the	  security	  
and	  stability	  of	  place	  we	  are	  aware	  of	  the	  openness,	  freedom	  and	  threat	  of	  space	  
and	  vice	  versa.	  Furthermore,	  if	  we	  think	  of	  space	  as	  that	  which	  allows	  movement,	  
then	  place	  is	  pause;	  each	  pause	  in	  movement	  makes	  it	  possible	  for	  location	  to	  be	  
transformed	  into	  place”(Tuan	  1977	  s.6).	  

Utrymme	  är	  nära	  förknippat	  med	  känslan	  av	  att	  vara	  fri.	  Frihet	  innebär	  utrymme,	  det	  
betyder	  att	  ha	  förmågan	  och	  tillräckligt	  med	  utrymme	  för	  att	  kunna	  agera.	  Att	  vara	  fri	  har	  
flera	  nivåer	  av	  mening.	  Grundläggande	  är	  förmågan	  att	  kunna	  flytta	  sig	  (Tuan	  1977	  s.52).	  
På	  Björkö	  har	  besökaren	  möjlighet	  att	  röra	  sig	  fritt	  men	  möjligheten	  att	  kunna	  agera	  själv	  
är	  begränsad,	  eftersom	  besökaren	  måste	  tillföra	  information	  utifrån.	  Detta	  gör	  att	  man	  
som	  besökare	  lätt	  blir	  låst	  till	  att	  gå	  den	  guidade	  turen	  för	  att	  förstå	  platser	  i	  landskapet.	  
Miljön	  tillsammans	  med	  information	  skulle	  kunna	  erbjuda	  besökaren	  en	  större	  frihet	  att	  
själv	  tolka	  och	  skapa	  platser.	  

Birka	  är	  en	  utpekad	  plats	  av	  forskare,	  vetenskapen	  har	  en	  makt	  att	  skapa	  en	  plats.	  På	  Birka	  
har	  undersökningar	  gjorts	  sedan	  1680-‐talet,	  platsen	  är	  en	  viktig	  del	  av	  Sveriges	  historia	  
och	  är	  början	  till	  det	  Sverige	  som	  vi	  känner	  till	  idag.	  Birka	  och	  Hovgården	  är	  även	  en	  vikig	  
del	  av	  hela	  mänsklighetens	  historia	  vilket	  Unesco	  vill	  lyfta	  fram	  genom	  att	  uppta	  platsen	  
till	  Världsarvslistan.	  Tuan	  (1977	  s.162)	  tar	  Mississippi-‐flodens	  källa	  som	  exempel.	  Den	  
liknar	  tusentals	  andra	  småsjöar	  i	  samma	  region,	  men	  genom	  forskning	  har	  man	  kunnat	  
hitta	  den	  ursprungliga	  källan	  och	  utnämnt	  området	  till	  naturpark.	  Människor	  åker	  dit	  för	  
att	  fotograferas	  vid	  den	  mäktiga	  flodens	  källa.	  Många	  platser	  med	  djup	  betydelse	  för	  vissa	  
individer	  eller	  grupper	  är	  inte	  speciellt	  iögonfallande.	  Det	  som	  gör	  platsen	  värdefull	  och	  
meningskapande	  för	  en	  person	  eller	  grupp	  behöver	  inte	  vara	  uppenbart	  tydliggjord	  för	  
andra.	  Platser	  kan	  markeras	  genom	  ett	  antal	  olika	  sätt,	  bland	  annat	  genom	  konst	  och	  
arkitektur.	  Mänskliga	  platser	  levandegörs	  genom	  dramatisering	  (Tuan	  1977	  s.178).	  	  Att	  
platsen	  bidrar	  till	  att	  skapa	  mening	  är	  något	  som	  även	  går	  att	  utläsa	  i	  Nina	  Pettersson	  
Inspirationsskrift	  om	  kulturmiljöpedagogik	  (2004)	  hon	  menar	  att	  genom	  att	  utgå	  från	  den	  
konkreta	  platsen,	  går	  det	  att	  söka	  sig	  vidare	  mot	  det	  större	  sammanhanget	  och	  på	  så	  sätt	  
vidga	  sina	  vyer	  och	  ge	  fantasin	  vingar.	  	  
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Platsen	  bidrar	  till	  förståelsen	  och	  gör	  det	  möjligt	  att	  sammanlänka	  historia	  och	  på	  så	  sätt	  
skapa	  mening.	  Att	  uppleva	  är	  att	  lära,	  det	  innebär	  att	  agera	  på	  det	  givna	  och	  att	  skapa	  ut	  av	  
det	  givna.	  Det	  givna	  går	  inte	  att	  uppleva	  i	  sig	  själv.	  Det	  som	  kan	  erfaras	  är	  den	  verkligheten	  
som	  är	  en	  konsekvens	  av	  upplevelsen,	  en	  skapelse	  av	  känslor	  och	  tankar	  (Tuan	  1977	  s.9).	  
Att	  läsa	  om	  Birka	  är	  en	  sak	  det	  bidrar	  till	  kunskap	  men	  att	  besöka	  platsen	  blir	  mer	  en	  
upplevelse	  som	  bidrar	  till	  våra	  erfarenheter.	  Det	  vi	  faktiskt	  gör	  och	  upplever	  är	  något	  som	  
vi	  minns	  bättre	  än	  det	  vi	  läser.	  	  

Kevin	  Lynch,	  amerikansk	  stadsplanerare	  och	  arkitekt	  skrev	  1960	  boken	  The	  Image	  of	  the	  
City.	  Lynch	  tar	  upp	  begreppet	  place	  legibility	  som	  handlar	  om	  hur	  människor	  förstår	  en	  
plats	  (1960	  s.2)	  Han	  beskriver	  i	  boken	  hur	  invånarna	  i	  en	  stad	  uppfattar	  och	  rör	  sig	  i	  sitt	  
närområde.	  Genom	  att	  studera	  miljön	  och	  människorna	  identifierade	  Lynch	  fem	  olika	  
strukturer	  som	  påverkar	  hur	  människor	  rör	  sig	  genom	  staden.	  De	  fem	  strukturerna	  är:	  

• Stråk	  -‐	  gator,	  trottoarer	  och	  andra	  ytor	  som	  används	  som	  förbindelse.	  
• Gränser	  -‐	  upplevda	  hinder	  i	  omgivningen	  som	  murar,	  floder,	  byggnader.	  
• Områden	  -‐	  delar	  av	  staden	  med	  en	  enhetlig	  arkitektonisk	  eller	  kulturell	  karaktär.	  
• Noder	  -‐	  samlingsplatser	  eller	  större	  korsningar.	  
• Landmärken	  -‐	  betydelsefulla	  objekt	  i	  omgivningen	  som	  kan	  användas	  som	  

referenspunkter	  (1960	  s.47-‐48).	  	  	  

Ingen	  av	  dessa	  fem	  element	  existerar	  helt	  isolerat	  utan	  de	  påverkar	  och	  fastställer	  
varandra.	  Vid	  en	  analys	  kan	  man	  inte	  bara	  se	  till	  de	  olika	  delarna	  utan	  man	  se	  hela	  bilden	  
också	  (Lynch	  1960	  s.49).	  	  	  

3.3 Pragmatisk semiotik 
Semiotiken	  ser	  kommunikation	  som	  skapande	  och	  utbyte	  av	  betydelser.	  Här	  riktar	  man	  in	  
sig	  på	  studier	  av	  text	  och	  kultur.	  Meddelanden	  samverkar	  med	  människor	  för	  att	  skapa	  
betydelser;	  med	  andra	  ord	  handlar	  det	  om	  olika	  teckens	  roll	  i	  vår	  kultur.	  Detta	  sätt	  att	  se	  
på	  kommunikation	  kallas	  semiotik,	  läran	  om	  tecken	  och	  teckens	  betydelser.	  Läsare	  med	  
olika	  sociala	  erfarenheter	  eller	  från	  olika	  kulturer	  kan	  därför	  finna	  olika	  betydelser	  i	  
samma	  text,	  detta	  behöver	  enligt	  semiotiken	  inte	  betyda	  att	  kommunikationen	  är	  
misslyckad	  som	  vissa	  andra	  kommunikationsteorier	  anser	  (Fiske	  2009	  s.12-‐14).	  Det	  finns	  
en	  mängd	  perspektiv	  på	  semiotik,	  i	  den	  här	  studien	  används	  Multimodal	  Social	  Semiotics	  
på	  svenska	  har	  betydelsen	  pragmatisk	  semiotik	  samma	  innebörd.	  	  

Günther	  Kress	  är	  professor	  inom	  semiotik	  och	  pedagogik.	  Han	  har	  under	  flera	  decennier	  
varit	  verksam	  som	  forskare,	  lärare	  och	  författare	  inom	  pedagogikens	  område.	  Kress	  
behandlar	  Multimodal	  Social	  Semiotics	  	  i	  sin	  bok	  Multimodality	  (2010).	  Det	  handlar	  om	  att	  
lämna	  den	  traditionella	  synen	  på	  språk	  som	  det	  fullständiga	  sättet	  att	  skapa	  mening	  och	  se	  
verbalspråket	  mer	  som	  ett	  kommunikationsmedel	  bland	  fler.	  Språk	  uttryckt	  i	  ord	  är	  inte	  
tillräckligt	  stort	  som	  meningsbärare	  för	  hur	  vi	  upplever	  och	  förmedlar	  budskap	  (Kress	  
2010	  s.15).	  Lingvistiska	  teorier	  skiljer	  på	  mening	  och	  form	  och	  studerar	  form,	  semiotik	  
studerar	  meningen	  och	  pragmatiken	  studerar	  användandet.	  Multimodal	  Social	  Semiotics	  
skiljer	  inte	  på	  mening	  och	  form	  utan	  de	  tolkas	  som	  en	  helhet,	  ett	  tecken	  och	  användandet	  
av	  tecken	  är	  en	  naturlig	  del	  av	  varje	  tecken	  som	  skapas	  (Kress	  2010	  s.61).	  	  Multimodal	  
Social	  Semiotics	  ser	  till	  helheten,	  mening,	  form	  och	  användandet	  av	  tecknen.	  	  
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Då	  kommunikation	  ses	  som	  en	  aktivitet	  finns	  bland	  annat	  följande	  att	  begrunda:	  	  

• 	  Kommunikation	  är	  en	  social	  interaktion,	  där	  ett	  utbyte	  av	  mening	  skapas.	  
Processen	  är	  inriktad	  på	  att	  skapa	  och	  omtolka	  mening	  genom	  tecknen	  som	  
används.	  

• 	  Vilka	  gestaltningsformer	  som	  finns	  tillgängliga	  och	  vilka	  möjligheter	  de	  har	  att	  
skapa	  mening	  påverkar	  valet	  av	  gestaltning.	  Olika	  gestaltningar	  uttrycker	  och	  
passar	  in	  olika	  beroende	  på	  vilken	  aktivitet	  som	  utspelar	  sig.	  	  

• 	  Valet	  av	  media	  och	  vilka	  medel	  som	  finns	  för	  att	  sprida	  mening	  samspelar	  med	  
kommunikationen	  och	  gestaltningsformen.	  	  

Kommunikation	  är	  alltid	  multimodal,	  med	  det	  menas	  att	  man	  använder	  flera	  
gestaltningsformer	  vilket	  även	  används	  vid	  designen	  av	  ett	  meddelande.	  Kommunikation	  
uppstår	  som	  respons	  på	  en	  uppmaning,	  uppmaningen	  kan	  uttryckas	  på	  många	  olika	  sätt,	  
som	  en	  fråga	  eller	  en	  gest	  med	  mera.	  Eftersom	  tolkningen	  är	  central,	  är	  också	  tolkaren	  det,	  
utan	  tolkning	  finns	  det	  ingen	  kommunikation,	  men	  det	  är	  egenskaperna,	  formen	  av	  
uppmaningen	  som	  utgör	  grunden	  utifrån	  vilken	  tolkning	  som	  sker	  (Kress	  2010	  s.36).	  	  

Kress	  (2010	  s.39)	  tar	  upp	  ett	  exempel	  från	  en	  studie	  gjord	  på	  museum	  där	  han	  vill	  visa	  på	  
hur	  skaparen	  av	  kommunikationen	  (utställningensdesignern)	  och	  besökarens	  eget	  
intresse	  styr	  kommunikationen	  och	  inlärningen.	  Semiotiskt	  sett	  är	  en	  utställning	  ett	  
komplext	  tecken,	  designad	  för	  att	  fungera	  som	  ett	  meddelande.	  Den	  är	  menad	  som	  en	  
uppmaning	  för	  besökaren	  att	  engagera	  sig.	  Det	  finns	  också	  en	  pedagogisk	  tanke	  att	  
besökaren	  ska	  lära	  sig	  något	  under	  besöket.	  I	  undersökningen	  har	  två	  olika	  personer	  som	  
tillsammans	  besökt	  museet	  gjort	  varsin	  karta.	  Utifrån	  kartorna	  kan	  man	  dra	  slutsatsen,	  att	  
mening	  som	  skapas	  är	  individuell,	  den	  går	  inte	  att	  förutspå.	  Man	  kan	  säga	  att	  den	  är	  
anarkistisk	  eftersom	  det	  är	  besökarens	  intresse	  som	  styr.	  Men	  den	  slutsatsen	  täcker	  inte	  
in	  hela	  kommunikationsprocessen	  eftersom	  det	  är	  en	  designer	  som	  planerat	  vad	  som	  ska	  
visas	  och	  vilken	  gestaltningsform	  som	  används.	  Det	  är	  svårt	  att	  förutse	  hur	  någon	  ska	  
reagera	  på	  komplexa	  meddelande/uppmaningar	  men	  den	  delen	  av	  processen	  är	  inte	  
anarkistisk	  eftersom	  designer	  har	  gjort	  vissa	  val.	  Designern	  måste	  forma	  meddelandet	  
genom	  att	  använda	  de	  lämpliga	  resurser	  som	  finns	  och	  möta	  besökarens	  intresse.	  	  

3.4 Interpretation 
Interpretation	  är	  processen	  att	  tolka	  och	  förmedla	  innebörden	  av	  en	  plats	  eller	  en	  miljö	  
som	  hjälper	  besökaren	  att	  skapa	  mening	  på	  ett	  intressant	  och	  lärorikt	  sätt.	  Detta	  är	  något	  
som	  används	  av	  nationalparker,	  museer	  och	  andra	  kulturmiljöer.	  Freeman	  Tilden	  som	  
räknas	  till	  en	  av	  grundarna	  till	  den	  nuvarande	  synen	  på	  interpretation	  definerar	  begreppet	  
som	  ”An	  educational	  activity	  which	  aims	  to	  reveal	  meanings	  and	  relationships	  through	  the	  
use	  of	  original	  objects,	  by	  firsthand	  experience,	  and	  by	  illustrative	  media,	  rather	  than	  
simply	  to	  communicate	  factual	  information.”	  (Tilden	  2007	  [1957]	  s.33)	  	  

Det	  finns	  alltid	  besökare	  som	  vill	  ha	  rena	  fakta	  men	  syftet	  med	  interpretation	  är	  att	  få	  
besökaren	  att	  vidga	  sin	  horisont	  och	  väcka	  intresset	  för	  upptäckarglädjen	  och	  kunskap,	  
men	  då	  mer	  som	  helheter	  än	  i	  delar.	  Besökaren	  ska	  få	  en	  förståelse	  för	  de	  större	  
sanningarna	  bakom	  fakta	  och	  kunna	  förena	  det	  med	  sina	  egna	  liv	  (Tilden	  2007[1657]).	  För	  
att	  kunna	  göra	  detta	  har	  Tilden	  (2007[1957]s.34)	  arbetat	  fram	  sex	  principer.	  
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• Any	  interpretation	  that	  does	  not	  somehow	  relate	  what	  is	  being	  displayed	  or	  being	  
described	  to	  something	  within	  the	  personality	  or	  experience	  of	  the	  visitor	  will	  be	  
sterile.	  

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

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

• The	  chief	  aim	  of	  interpretation	  is	  not	  instruction,	  but	  provocation.	  
• Interpretation	  should	  aim	  to	  present	  a	  whole	  rather	  than	  a	  part	  and	  must	  address	  

itself	  to	  the	  whole	  man	  rather	  than	  any	  phase.	  
• Interpretation	  addressed	  to	  children	  should	  not	  be	  a	  dilution	  of	  the	  presentation	  

to	  adults,	  but	  should	  follow	  a	  fundamentally	  different	  approach.	  	  To	  be	  at	  its	  best	  it	  
will	  require	  a	  separate	  program.	  
	  

Då	  denna	  studie	  handlar	  om	  på	  vilket	  sätt	  information	  i	  kulturmiljöer	  bör	  och	  kan	  
gestaltas	  skapas	  en	  naturlig	  länk	  mellan	  informationsdesign	  och	  interpretation	  som	  båda	  
handlar	  om	  att	  förmedla	  information.	  John	  Veverka	  (2011)	  har	  erfarenhet	  av	  att	  arbeta	  
med	  interpretation	  inom	  världsarv	  och	  har	  undervisat	  inom	  ämnet.	  Han	  menar	  att	  det	  
finns	  en	  kunskapslucka	  för	  de	  som	  utbildar	  sig	  till	  interpretörer	  eftersom	  de	  har	  lite	  
kunskap	  i	  hur	  man	  förstår	  besökare.	  Informationsdesign	  blir	  då	  ett	  relevant	  bidrag	  
eftersom	  det	  handlar	  om	  att	  skapa	  information	  anpassat	  till	  en	  viss	  målgrupp.	  	  

Veverka	  (2011	  s.45)	  bygger	  vidare	  på	  Tildens	  principer	  och	  hävdar	  att	  som	  besökare	  så	  
minns	  vi	  ca	  10	  %	  av	  det	  vi	  hör,	  30	  %	  av	  det	  vi	  läser,	  50	  %	  av	  det	  vi	  ser	  och	  90	  %	  av	  det	  vi	  
gör.	  För	  att	  kunna	  skapa	  bra	  möjligheter	  för	  besökarna	  att	  kunna	  lära	  sig	  finns	  det	  några	  
riktlinjer	  att	  tänka	  på.	  Veverka	  har	  gjort	  övningar	  med	  studenter	  där	  han	  vill	  belysa	  hur	  
människor	  fungerar.	  Resultatet	  av	  övningarna	  går	  att	  sammanfatta	  på	  följande	  sätt:	  

Vi	  människor	  bär	  alltid	  med	  oss	  vår	  historia	  vilket	  betyder	  att	  vi	  har	  våra	  erfarenheter	  
men	  även	  fördomar	  med	  oss.	  Kategorier	  kan	  göra	  att	  vi	  missuppfattar	  saker	  eftersom	  vi	  
snabbt	  kan	  kategorisera	  något	  och	  på	  så	  sätt	  missa	  helheten,	  vilket	  kan	  kopplas	  till	  att	  
första	  intrycket	  är	  väldigt	  viktigt.	  Om	  vi	  inte	  får	  hjälp	  misslyckas	  vi	  lätt	  med	  att	  hitta,	  se	  
eller	  förstå.	  För	  att	  förstå	  delar	  måste	  vi	  först	  se	  helheten	  och	  genom	  att	  upptäcka	  saker	  
blir	  lärandet	  mycket	  roligare.	  Mening	  finns	  i	  oss	  människor	  inte	  i	  ord,	  det	  betyder	  att	  vi	  
har	  alla	  olika	  mentala	  bilder	  för	  ord,	  träd	  kan	  ha	  en	  helt	  annan	  betydelse	  för	  mig	  än	  för	  
dig.	  För	  mycket	  information	  gör	  oss	  förvirrade	  och	  trötta,	  enkelhet	  och	  struktur	  gör	  
meddelande	  tydligare	  (Veverka	  2011	  s.12-‐21).	  	  

3.5 Sammanfattning 
Teorierna	  är	  till	  för	  att	  visa	  hur	  olika	  kunskapsområden	  kan	  samverka	  i	  utvecklandet	  av	  
framtida	  informationsinsatser	  där	  ett	  förslag	  som	  grundar	  sig	  på	  flera	  olika	  perspektiv	  
kommer	  att	  pressenteras.	  En	  viktig	  utgångspunkt	  är	  upplevelsen	  samt	  att	  kunna	  tolka	  och	  
förstå	  platsen.	  För	  att	  en	  plats	  ska	  uppstå	  måste	  den	  betyda	  något,	  den	  måste	  få	  mening,	  
vilket	  kan	  ges	  genom	  information.	  Men	  informationen	  måste	  möta	  det	  intresse	  som	  
besökaren	  har	  och	  kopplas	  till	  deras	  egna	  liv.	  	  
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För	  att	  ge	  historia	  mening	  måste	  en	  helhet	  presenteras	  och	  informationen	  gestaltas	  på	  ett	  
multimodalt	  sätt,	  där	  kommunikation	  ses	  som	  en	  aktivitet	  och	  där	  språk	  bara	  är	  en	  del	  av	  
att	  skapa	  mening.	  	  

De	  teoretiska	  perspektiv	  som	  presenterats	  är:	  

Historiebruk,	  som	  handlar	  om	  hur	  och	  vem	  som	  använder	  sig	  av	  historia.	  Vikten	  av	  att	  
kunna	  uppleva	  och	  tolka	  historia	  lyfts	  fram	  och	  att	  gestaltningsformen	  levandegör	  
samband	  så	  ett	  sammanhang	  kan	  skapas.	  Detta	  kan	  bidra	  till	  att	  vi	  blir	  mer	  
historiemedvetna	  och	  kan	  sätta	  in	  oss	  själva	  i	  en	  relation	  mellan	  dåtid,	  nutid	  och	  framtid.	  	  

Plats,	  en	  plats	  konstitueras	  genom	  mening.	  Denna	  mening	  kan	  skilja	  sig	  mellan	  olika	  
personer.	  Att	  erfara	  är	  att	  lära	  och	  genom	  att	  besöka	  den	  fysiska	  platsen	  bidrar	  det	  till	  att	  
skapa	  kunskap.	  Då	  platsen	  handlar	  om	  frihet	  och	  utrymme	  så	  krävs	  det	  att	  man	  ska	  kunna	  
röra	  sig	  fritt	  och	  ha	  en	  möjlighet	  att	  kunna	  agera.	  Platsen	  blir	  en	  del	  av	  meningsskapandet.	  	  

Tolkning	  och	  interpretation,	  handlar	  om	  hur	  historia	  förmedlas.	  Viktigt	  att	  tänka	  på	  är	  
vilka	  gestaltningsformer	  och	  vilken	  media	  som	  används	  eftersom	  de	  har	  olika	  uttryck.	  Det	  
är	  viktigt	  att	  fånga	  besökarens	  uppmärksamhet	  genom	  att	  fånga	  samt	  väcka	  personens	  
intresse,	  Tildens	  (2007	  [1957])	  sex	  principer	  kan	  hjälpa	  till	  att	  göra	  det.	  
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4. Tidigare forskning 
	  
Kapitlet	  tar	  upp	  forskning	  och	  intressanta	  projekt	  som	  bidragit	  med	  infallsvinklar	  till	  studien.	  
Ramen	  har	  varit	  att	  interagera	  besökaren	  och	  förmedla	  historia	  på	  olika	  sätt.	  	  
	  	  
	  

För	  att	  pröva	  och	  föreslå	  insatser	  för	  utveckling	  av	  informationen	  på	  Birka	  krävs	  en	  
förståelse	  i	  hur	  gestaltningsinsatser	  kan	  interagera	  med	  besökarna.	  Utgångspunkten	  är	  
därför	  forskning	  och	  projekt	  som	  särskilt	  intresserar	  sig	  för	  hur	  kulturarv	  kommunicerar	  
med	  besökare.	  Kapitlet	  ska	  visa	  på	  en	  medvetenhet	  om	  olika	  förmedlingstekniker	  som	  
används	  inom	  kulturmiljöer	  och	  tar	  även	  upp	  forskning	  som	  har	  eller	  används	  vid	  Birka.	  	  

4.1 Publik arkeologi 
Arkeologin	  har	  länge	  intresserat	  sig	  för	  Birka	  och	  Hovgården.	  Resultaten	  från	  
utgrävningar	  under	  flera	  sekler	  ska	  kommuniceras	  med	  besökaren.	  Från	  att	  vara	  en	  mer	  
eller	  mindre	  enkelriktad	  förmedling	  av	  fakta	  i	  resultatform	  har	  en	  utveckling	  i	  
förmedlingsarbetet	  skett.	  År	  2007	  inledde	  Statens	  Historiska	  museum	  ett	  FoU-‐projekt	  som	  
riktar	  in	  sig	  på	  så	  kallad	  publik	  arkeologi.	  Beteckningen	  publik	  arkeologi	  står	  för	  en	  
utveckling	  av	  idéer	  och	  former	  för	  arkeologisk	  förmedling.	  Tanken	  är	  att	  bjuda	  in	  till	  
delaktighet	  och	  samskapande.	  Projektet	  var	  inriktat	  på	  kommunikationen	  till	  allmänheten	  
med	  kulturhistoria	  och	  arkeologi	  som	  utgångspunkt.	  	  

Arkeologen	  antar	  ett	  lärandeperspektiv	  som	  med	  hjälp	  av	  arkeologiska	  kunskaper	  betonar	  
förståelsen	  av	  sammanhang,	  skapandeprocesser	  och	  upptäcktsresor	  snarare	  än	  att	  lära	  ut	  
kulturhistoriska	  fakta	  (Svanberg	  &	  Wahlgren	  2007	  s.11-‐12).	  Publik	  arkeologi	  har	  tidigare	  
tillämpats	  på	  Birka	  med	  positiva	  resultat.	  Att	  interagera	  med	  besökarna	  så	  de	  själva	  kan	  
skapa	  sin	  tolkning	  av	  platsen	  är	  centralt	  för	  publik	  arkeologi.	  Det	  sker	  mycket	  arbete	  
internationellt	  kring	  publik	  arkeologi,	  Storbritannien	  ligger	  i	  framkant	  och	  det	  går	  att	  läsa	  
mer	  om	  brittiskt	  kulturarvsarbete	  på	  sidan,	  www.english-‐heritage.org.uk	  och	  mer	  
specifikt	  om	  vikingar	  på	  Jorvik	  viking	  center	  (se	  källförteckning	  [elektronisk	  källa]).	  	  

4.2 Rekonstruktioner 
Bodil	  Petersson	  vars	  doktorsavhandling	  behandlar	  rekonstruktioner	  i	  full	  skala	  menar	  att	  
mer	  än	  hälften	  av	  rekonstruktionerna	  i	  Sverige	  återskapar	  vikingatiden,	  det	  är	  mestadels	  
det	  lilla	  vikingaskeppet	  och	  den	  vikingatida	  gården	  som	  återskapas	  (Petersson	  2003	  
s.153).	  Formerna	  för	  rekonstruktion	  är	  mycket	  mångsidigt	  (Petersson	  2003	  s.13).	  Ingen	  
annan	  förmedlingsform	  ger	  samma	  möjlighet	  att	  kliva	  in	  i,	  rent	  av	  göra	  en	  resa	  till,	  det	  
förflutna.	  Rekonstruktion	  på	  en	  plats	  kan	  i	  bästa	  fall	  skapa	  en	  miljö	  och	  utgöra	  en	  helhet,	  
som	  ger	  alla	  sinnen	  utrymme	  (Petersson	  2003	  s.271).	  Den	  svenska	  kulturminneslagen	  gör	  
att	  det	  inte	  går	  att	  bygga	  rekonstruktioner	  på	  Björkös	  fornlämningsområde.	  Vilket	  gör	  att	  
man	  måste	  tänka	  in	  andra	  sätt	  att	  gestalta	  men	  samtidigt	  ha	  kvar	  grundidén	  om	  att	  
levandegöra,	  vilket	  rekonstruktion	  handlar	  mycket	  om.	  
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Petersson	  (2003)	  tar	  upp	  att	  det	  inte	  är	  den	  ekonomiska	  grunden	  eller	  huruvida	  
rekonstruktionen	  vänder	  sig	  till	  turister	  eller	  skolklasser	  som	  avgör	  kvaliteten.	  Utan	  det	  
ligger	  i	  det	  engagemang	  som	  de	  involverade	  lägger	  ner	  i	  verksamheten	  och	  med	  vilken	  
kunskap	  och	  entusiasm	  de	  hugger	  tag	  i	  uppgiften.	  Genom	  att	  inte	  ha	  någon	  information	  
tillgänglig	  på	  fornlämningsområdet	  om	  Birka	  upplevs	  ett	  mindre	  engagemang	  från	  
aktörerna	  vilket	  kan	  leda	  till	  att	  besökaren	  inte	  förstår	  värdet	  av	  platsen.	  	  

4.3 Mobilapplikationer 
Under	  insamlingen	  av	  data	  vid	  intervjuerna	  med	  företrädare	  för	  aktörerna	  på	  Birka	  var	  
det	  flera	  som	  påpekade	  användningen	  av	  teknik	  och	  att	  en	  applikation	  (app)	  till	  smart	  
phone	  (mobiltelefonen)	  skulle	  kunna	  vara	  en	  lösning	  på	  framtida	  informationsinsatser.	  
Appar	  kan	  utformas	  på	  en	  mängd	  olika	  sätt.	  Två	  intressanta	  användningsområden	  är	  
Augmented	  Realty	  (AR)	  och	  geocaching	  games.	  Genom	  ny	  teknik	  kan	  besökaren	  aktivers	  
på	  nya	  sätt.	  I	  denna	  studie	  där	  platsen	  och	  dess	  mening	  står	  i	  fokus	  behöver	  tekniken	  och	  
platsen	  samverka.	  	  

Alex	  Ibáñez	  Etxeberria	  har	  själv	  arbetat	  som	  arkeolog	  och	  är	  professor	  inom	  
samhällsvetenskap.	  Han	  är	  en	  av	  författarna	  till	  artikeln	  Mobile	  devices:	  a	  tool	  for	  tourism	  
and	  learning	  at	  archaeological	  sites	  (Int.	  J.	  Web	  Based	  Communities,	  2012)	  där	  nio	  olika	  
studier	  med	  mobiltelefon	  som	  informationsinsats	  inom	  arkeologiska	  kulturmiljöer	  har	  
granskats.	  Den	  teknik	  som	  var	  vanligast	  i	  studierna	  var	  Augmented	  Reality	  (AR)	  och	  
geocaching	  games	  (skattjakt)	  stöttade	  av	  GPS.	  

Augmented	  Reality	  kan	  översättas	  till	  förstärkt	  verklighet	  på	  svenska.	  En	  kombination	  av	  
den	  fysiska	  omgivningen	  och	  digital	  information	  kan	  användas	  till	  exempel	  genom	  
mobilkamera.	  På	  mobilskärmen	  syns	  då	  den	  fysiska	  miljön	  men	  också	  information	  som	  till	  
exempel	  kan	  vara	  namnet	  på	  en	  plats	  eller	  3D	  bild	  av	  en	  byggnad	  som	  inte	  längre	  finns.	  
Användaren	  kan	  interagera	  med	  de	  digitala	  objekten	  i	  en	  verklig	  3D	  miljö.	  Med	  AR	  kan	  
besökaren	  undersöka	  omgivningen	  och	  interagera	  med	  objekt	  på	  ett	  sätt	  som	  annars	  inte	  
skulle	  vara	  möjligt	  (Garbacia	  et	  al.	  2013	  s.224)).	  	  Informationen	  är	  kopplad	  till	  den	  plats	  
man	  står	  på,	  antingen	  genom	  att	  ett	  program	  känner	  igen	  ett	  mönster	  som	  till	  exempel	  en	  
streckkod	  när	  kameran	  riktas	  mot	  mönstret.	  Eller	  genom	  att	  applikationen	  använder	  
program	  som	  registrerar	  sin	  position	  i	  världen	  och	  sen	  kan	  erbjuda	  data	  som	  är	  relevant	  
för	  platsen.	  Geocaching	  games	  	  ’Skattjakt’	  kan	  utformas	  på	  olika	  sätt	  men	  i	  grunden	  är	  det	  
att	  besökaren	  ska	  hitta	  ledtrådar	  och	  lösa	  frågor	  ungefär	  som	  en	  tipspromenad.	  	  

Etxeberria	  et	  al.	  (2012	  s.68-‐69)	  menar	  att	  många	  av	  de	  studier	  som	  granskas	  i	  artikeln	  har	  
för	  dålig	  empirisk	  data	  och	  är	  mer	  en	  beskrivning	  över	  hur	  tekniken	  fungerar.	  Trots	  detta	  
dras	  slutsatsen	  att	  tillfredställelsen	  av	  att	  använda	  mobilteknik	  både	  ur	  turist-‐	  och	  
pedagogiskt	  perspektiv	  är	  mycket	  hög,	  och	  då	  speciellt	  bland	  yngre.	  Vetenskapliga	  artiklar	  
inom	  ämnet	  appar	  och	  kulturmiljöer	  som	  visar	  ett	  tydligt	  resultat	  är	  något	  som	  efterfrågas	  
och	  som	  behövs	  undersökas	  mer.	  
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4.4 Audiellt projekt  
Det	  pågår	  just	  nu	  2013	  ett	  projekt	  med	  titeln	  Återklang	  på	  Björkö	  som	  är	  ett	  
ljudkonstverk.	  Planen	  är	  att	  delar	  av	  verket	  ska	  komplettera	  och	  utveckla	  gestaltningen	  av	  
Birka.	  Målet	  är	  att	  placera	  ett	  antal	  audiella	  installationer	  på	  Björkö	  med	  tanken	  att	  skapa	  
förutsättningar	  för	  besökaren	  att	  göra	  egna	  bilder,	  frågor	  och	  hypoteser,	  detta	  för	  att	  
väcka	  och	  ge	  näring	  åt	  lusten	  till	  fortsatt	  kunskapande	  (www.aterklang.se).	  Projektet	  avser	  
att	  på	  ett	  övergripande	  sätt	  utveckla	  gestaltningsformerna	  vid	  kulturhistoriska	  platser	  
som	  Birka.	  Att	  skapa	  sammanhang	  där	  konst	  och	  annat	  kunskapande	  kan	  mötas	  och	  
samverka	  med	  aktiva	  användare	  är	  centralt.	  Ljudproducenten	  Martin	  Hedén	  och	  
kompositören	  Torbjörn	  Grass	  arbetar	  med	  projektet.	  De	  vill	  inte	  skapa	  en	  ljudkuliss	  som	  
ger	  svaren	  på	  frågorna	  om	  historia	  utan	  inspirera	  besökaren	  att	  gå	  i	  dialog	  med	  miljön	  på	  
Björkö	  med	  både	  ursprung,	  samtid	  och	  framtid.	  Verken	  ska	  placeras	  utan	  förbestämd	  
ordning	  så	  besökaren	  själv	  kan	  bestämma	  vad	  de	  vill	  lyssna	  på.	  Det	  finns	  en	  tanke	  att	  det	  
behövs	  mer	  tid	  än	  tre	  timmar	  att	  uppleva	  verken,	  det	  uppstår	  då	  ett	  behov	  till	  återbesök.	  	  	  	  

4.5 Världsarv som meningsbyggande 
I	  denna	  studie	  är	  den	  fysiska	  platsen	  på	  ön	  Björkö	  där	  Birka	  låg	  en	  viktig	  del	  av	  
upplevelsen	  och	  lärandet.	  Det	  är	  möjligt	  att	  läsa	  och	  lära	  sig	  om	  vikingatiden	  och	  Birka	  
men	  för	  att	  få	  en	  upplevelse	  som	  binder	  ihop	  den	  fysiska	  platsen	  med	  resan	  genom	  tiden	  
behövs	  ett	  möte	  med	  Birka.	  Då	  är	  det	  intressant	  att	  läsa	  det	  som	  etnologen	  Owe	  Ronström	  
(2007	  s.109)	  tar	  upp	  i	  sin	  bok	  Kulturarvspolitik	  –	  Visby.	  Från	  sliten	  småstad	  till	  
medeltidsikon,	  att	  det	  världsarvsmaskineriet	  producerar	  är	  inte	  platserna	  i	  sig,	  utan	  en	  
särskild	  slags	  platser,	  destinationer,	  som	  finns	  till	  i	  och	  genom	  beskrivningar.	  Det	  är	  dessa	  
beskrivningar,	  inte	  världsarven	  som	  besökare	  har	  att	  utgå	  ifrån,	  värdera	  och	  uppleva.	  
Vikingastaden	  Birka	  är	  destinationen,	  den	  information	  som	  vi	  får	  och	  sättet	  det	  
kommuniceras	  på	  är	  vad	  vi	  kan	  grunda	  vår	  upplevelse	  på.	  Detta	  resonemang	  visar	  också	  
hur	  viktigt	  det	  är	  att	  förklara	  platsen	  och	  ge	  den	  en	  betydelse	  för	  att	  upplevelsen	  ska	  bli	  
värdefull.	  Som	  alla	  kulturarv	  bygger	  världsarv	  på	  att	  de	  kan	  beskrivas,	  ordnas,	  mätas,	  
jämföras	  och	  att	  detta	  kan	  och	  ska	  presenteras	  tillsammans	  med	  de	  fysiska	  objekten.	  
Genom	  att	  använda	  en	  skylt	  kan	  man	  visa	  på	  att	  detta	  är	  något	  viktigt,	  även	  om	  den	  inte	  
blir	  läst	  (Ronström	  2007	  s.109).	  

4.6 Sammanfattning tidigare forskning 
Birka	  finns	  sedan	  länge	  som	  en	  central	  del	  av	  Sveriges	  kulturarv.	  Att	  platsen	  har	  blivit	  
utnämnd	  till	  världsarv	  betyder	  att	  den	  blivit	  tilldelat	  ett	  unikt,	  extraordinärt	  värde.	  Men	  
som	  besökare	  är	  det	  informationen	  som	  förklarar	  platsen	  som	  bidrar	  till	  upplevelsen	  och	  
att	  skapa	  mening.	  För	  att	  förmedla	  historia	  till	  besökare	  krävs	  det	  mer	  än	  fakta	  och	  att	  
flera	  sinnen	  aktiveras.	  Förmedling	  som	  aktiverar	  flera	  sinnen	  kan	  göras	  genom	  
rekonstruktion	  vilket	  finns	  på	  Björkö	  vid	  Entrézonen.	  Att	  tänka	  levandegöra	  är	  viktigt	  vid	  
förmedlingen	  för	  att	  fånga	  besökaren	  och	  skapa	  mening.	  Sättet	  att	  kommunicera	  med	  
besökarna	  har	  utvecklats	  och	  går	  mer	  mot	  att	  det	  är	  besökarna	  som	  bestämmer	  och	  det	  
blir	  en	  del	  av	  lärandet	  som	  vid	  publik	  arkeologi.	  Teknik	  har	  blivit	  en	  allt	  viktigare	  del	  av	  
människors	  vardagliga	  liv	  och	  används	  inom	  kulturmiljöer.	  Idag	  finns	  det	  många	  appar	  för	  
kulturmiljöer	  i	  Sverige	  och	  utomlands.	  Att	  det	  redan	  pågår	  projekt	  på	  Birka	  är	  intressant	  
och	  sättet	  att	  använda	  sig	  av	  konst	  och	  ljud	  som	  i	  Återklang	  visar	  på	  att	  det	  finns	  flera	  sätt	  
att	  interagera	  med	  besökarna	  och	  väcka	  intresse.	  	  
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5. Metod 
	  
Kapitlet	  presenterar	  de	  metoder	  för	  insamling	  av	  data	  som	  används	  samt	  genomförandet	  av	  
dem.	  Genomförandet	  och	  bearbetningen	  av	  materialet	  beskrivs	  och	  en	  diskussion	  om	  
metodval	  förs.	  	  
	  

5.1 Metod för insamling 
Denna	  undersökning	  är	  en	  fallstudie	  av	  Birka	  och	  handlar	  om	  hur	  information	  bör	  och	  kan	  
gestaltas	  i	  känsliga	  kulturmiljöer.	  Målet	  med	  studien	  är	  att	  få	  förståelse	  kring	  en	  företeelse,	  
inte	  att	  mäta	  dess	  förekomst	  eller	  frekvens,	  därför	  passar	  kvalitativa	  metoder	  in	  vid	  
insamlingen	  av	  data	  (Widerberg	  2002).	  Studien	  är	  abduktivt	  utformad	  vilket	  betyder	  att	  
det	  under	  forskningsprocessen	  skett	  en	  alternering	  mellan	  teori	  och	  empiri,	  varvid	  båda	  
successivt	  omtolkats	  i	  skenet	  av	  varandra	  (Alvesson	  &	  Sköldberg	  2008	  s.56).	  	  

Med	  fallstudie	  menas	  att	  det	  inte	  går	  att	  lyfta	  ur	  vissa	  variabler	  från	  sin	  kontext	  utan	  det	  
handlar	  om	  en	  specifik	  företeelse	  (Merriam	  1994	  s.24).	  En	  fallstudie	  passar	  in	  i	  
undersökningen	  eftersom	  Birka	  är	  väldigt	  kontextberoende,	  både	  vad	  gäller	  den	  fysiska	  
platsen	  och	  lagar,	  men	  även	  vad	  gäller	  de	  aktörer	  som	  driver	  och	  förvaltar	  Birka.	  Inom	  
informationsdesign	  är	  det	  viktigt	  att	  förstå	  vad	  som	  är	  faktiska	  problem	  innan	  man	  
försöker	  hitta	  alternativa	  lösningar.	  En	  fallstudie	  gör	  det	  möjligt	  att	  arbeta	  på	  det	  sättet.	  	  	  

För	  att	  kunna	  föra	  ett	  resonemang	  kring	  studiens	  forskningsfrågor	  som	  handlar	  om	  hur	  
informationen	  bör	  och	  kan	  gestaltas	  i	  känslig	  kulturmiljö,	  riktad	  till	  enskilda	  besökare.	  
Användes	  deltagande	  observation,	  detta	  för	  att	  studera	  Birka	  ”in	  action”	  för	  att	  få	  en	  
förståelse	  vad	  som	  händer	  och	  hur	  människor	  beter	  sig	  på	  plats.	  Deltagande	  observation	  
används	  för	  att	  det	  möjliggör	  för	  forskaren	  att	  tränga	  in	  i	  och	  få	  förståelse	  för	  upplevelser	  
som	  annars	  skulle	  vara	  svåra	  att	  få	  insyn	  i	  (Gustavsson	  2004	  s.168-‐179).	  

En	  utprovning	  utfördes	  av	  Vägvisaren	  som	  kan	  jämföras	  med	  en	  Cognitive	  Walkthrough	  som	  
används	  inom	  interaktionsdesign.	  Metoden	  går	  ut	  på	  att	  en	  expert	  inom	  ämnet	  utvärderar	  
ett	  system	  genom	  att	  analysera	  och	  kritisera	  systemets	  användbarhet	  vilket	  gör	  det	  
möjligt	  för	  designern	  att	  hitta	  orsaker	  till	  användbarhetsproblem	  utan	  att	  involvera	  
användaren	  (Huart	  et	  al.	  2004	  s.186-‐191).	  	  

För	  att	  dokumentera	  och	  få	  en	  förståelse	  över	  den	  nuvarande	  situationen	  genomfördes	  en	  
platsanalys	  av	  Entrézonen.	  Som	  stöd	  för	  analysen	  användes	  Kevin	  Lynchs	  (1960)	  fem	  
strukturer	  som	  tidigare	  nämnts	  i	  teorikapitlet.	  	  

Intervjuer	  användes	  för	  att	  studera	  de	  olika	  aktörernas	  intressen	  och	  deras	  förståelse	  av	  
problemet	  kring	  informationen	  på	  Birka.	  Intervjuerna	  användes	  således	  i	  syfte	  att	  ta	  del	  av	  
aktörernas	  engagemang	  och	  intressen	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  utvecklingen	  av	  
informationsinsatser.	  Intervjuerna	  var	  semi-‐strukturerade	  där	  frågornas	  ordningsföljd	  har	  
varierat.	  Under	  intervjuerna	  har	  uppföljningsfrågor	  ställts	  där	  det	  funnits	  utrymme.	  
Intervjuerna	  har	  varit	  flexibla	  och	  omväxlande	  frågor	  har	  ställts	  på	  ett	  öppet	  sätt	  (Bryman	  
2002).	  	  	  
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Det	  finns	  även	  tryckta	  och	  digitala	  informationsmaterial	  som	  hemsidor,	  kartor	  och	  en	  form	  
av	  guidebok	  som	  bidragit	  till	  undersökningen.	  Dokument	  utgör	  bra	  källor	  för	  kvalitativa	  
fallstudier	  eftersom	  de	  kan	  ge	  undersökningen	  en	  empirisk	  grund	  beträffande	  den	  kontext	  
där	  ett	  problem	  eller	  en	  frågeställning	  hör	  hemma	  (Merriam	  1994	  s.121).	  	  Källorna	  har	  
bidragit	  till	  förståelse	  av	  den	  nuvarande	  situationen	  och	  bakgrunden,	  samt	  de	  olika	  
aktörernas	  uppdrag	  och	  mål	  med	  Birka.	  	  

5.2 Genomförandet av insamlingen 
Första	  besöket	  på	  Birka	  var	  2012-‐07-‐02,	  detta	  var	  för	  att	  undersöka	  om	  platsen	  och	  ämnet	  
kulturmiljöer	  kunde	  fungera	  som	  mitt	  uppsatsämne.	  Resan	  utgick	  från	  Stockholm	  med	  
Strömmas	  turbåt	  där	  jag	  själv	  deltog	  i	  den	  guidade	  turen.	  	  

Insamlingen	  av	  data	  på	  Björkö	  skedde	  2012-‐09-‐06	  –	  2012-‐09-‐08.	  Valet	  av	  tiden	  för	  
fältstudier	  påverkades	  av	  säsongen	  på	  Birka	  som	  avslutades	  2012-‐09-‐16.	  Besöket	  varade	  
både	  vardag	  och	  helg.	  På	  helgen	  var	  det	  höstmarknad	  som	  det	  annonserats	  om	  på	  
Strömmas	  hemsida.	  Observationerna	  skedde	  i	  samband	  med	  att	  besökare	  anlände	  med	  
Strömmas	  båt,	  kl:	  11.30	  och	  för	  att	  sedan	  åka	  hem	  med	  samma	  båt	  kl.	  14.30.	  Under	  dessa	  
tre	  timmar	  studerades	  besökarnas	  rörelsemönster	  och	  beteende	  på	  ön	  för	  att	  få	  en	  
uppfattning	  om	  vilken	  sorts	  information	  som	  skulle	  kunna	  vara	  av	  intresse.	  Delar	  av	  de	  
guidade	  turerna	  studerades.	  Fotografier	  och	  videoinspelningar	  användes	  för	  att	  
dokumentera	  och	  fältanteckningar	  fördes	  i	  samband	  med	  observationerna.	  
Observationerna	  skedde	  vid	  Entré-‐,	  Inre-‐	  samt	  Mellanzonen.	  

Vägvisaren	  utprovades	  praktiskt	  2012-‐09-‐06	  kl.12.50–15.30	  där	  jag	  som	  expert	  inom	  
informationsdesign/rumsliggestaltning	  utgick	  från	  att	  vara	  den	  enskilde	  besökaren	  genom	  
att	  använda	  Vägvisaren	  för	  att	  förstå	  platsen.	  Detta	  kan	  ses	  som	  en	  utprovning	  där	  jag	  
observerade	  mina	  frågor	  och	  tankar	  som	  uppstod	  under	  det	  praktiska	  användandet	  av	  
Vägvisaren.	  Utprovningen	  var	  utformad	  så	  att	  målet	  var	  att	  klara	  uppgiften	  att	  ta	  mig	  runt	  
i	  landskapet	  och	  få	  information	  om	  platsen	  med	  hjälp	  av	  Vägvisaren.	  Under	  tiden	  
dokumenterades	  de	  frågor	  och	  tankar	  som	  uppstod	  under	  själva	  utprovningen.	  Att	  få	  
förståelse	  över	  upplevelsen	  var	  något	  som	  eftersträvades.	  Fotografier	  och	  fältanteckningar	  
användes	  för	  att	  dokumentera.	  

Intervjuer	  utfördes	  med	  representanter	  från	  aktörerna.	  Val	  av	  informanter	  föll	  sig	  
naturligt	  då	  de	  arbetar	  med	  projekt	  om	  Birka.	  Lena	  Johansson	  från	  Riksantikvarieämbetet	  
är	  handläggare	  och	  samordnare	  för	  Birka	  och	  Hovgården.	  Charlotte	  Hedenstierna-‐Jonson	  
arbetar	  som	  forskare	  med	  projektet	  Birka,	  Rus’	  och	  nordiska	  gentes.	  År	  1997	  fram	  till	  år	  
2005	  var	  hon	  verksam	  som	  arkeolog	  vid	  undersökningarna	  av	  Birkas	  befästningsverk.	  
Hon	  disputerade	  år	  2006	  med	  avhandlingen	  "The	  Birka	  Warrior	  –	  the	  material	  culture	  of	  a	  
martial	  society”.	  Peder	  Ling	  arbetar	  åt	  Strömma	  och	  är	  platschef	  på	  Birka.	  Dessa	  personer	  
fick	  representera	  de	  olika	  huvudaktörernas	  åsikter	  och	  intressen.	  Intervjuerna	  varade	  
under	  cirka	  60	  minuter	  och	  utfördes	  i	  Stockholm,	  Storgatan	  40-‐41	  där	  
Riksantikvarieämbetet	  och	  Historiska	  museet	  har	  sina	  kontor.	  Intervjuerna	  var	  semi-‐
strukturerade,	  där	  frågornas	  ordningsföljd	  har	  varierat.	  En	  intervju	  gjordes	  om	  dagen	  
under	  tre	  dagar	  i	  december	  månad	  (2012).	  Informanten	  hade	  själv	  bestämt	  datum	  och	  tid.	  
De	  hade	  tillgång	  till	  frågorna	  via	  mail	  innan	  mötet	  (se	  bilaga	  1).	  	  	  	  	  
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För	  att	  dokumentera	  platsen	  och	  få	  en	  förståelse	  av	  delar	  av	  den	  nuvarande	  informationen	  
som	  finns	  tillgänglig	  på	  ön	  utfördes	  en	  platsanalys	  2012-‐09-‐07	  kl:	  9.55	  innan	  Strömmas	  
båt	  anlänt	  till	  ön.	  Eftersom	  Birkamuseet	  var	  stängt	  utgick	  jag	  från	  information	  som	  finns	  
utanför	  museet	  och	  höll	  mig	  därför	  vid	  Entrézonen.	  Jag	  utgick	  från	  bryggan	  vid	  Ångholmen	  
och	  vandrade	  upp	  mot	  fornlämningsområdet.	  Längs	  vägen	  fördes	  anteckningar	  och	  
fotografier	  togs.	  Analysen	  utgick	  från	  tre	  frågor:	  

• Hur	  ser	  platsen	  ut?	  Former,	  objekt,	  rörelse.	  
• Vad	  finns	  det	  för	  information?	  Skyltar,	  placering,	  innehåll.	  
• Vilka	  känslor	  ger	  platsen?	  Varför,	  Fint,	  fult,	  skräpigt,	  tråkigt,	  roligt.	  	  

5.3 Analysmetod  
Resultatet	  i	  en	  fallundersökning	  formas	  av	  den	  information	  som	  samlas	  in	  och	  av	  den	  
analys	  som	  görs	  kontinuerligt.	  Utan	  en	  ständig	  analys	  riskerar	  man	  att	  i	  slutfasen	  ha	  
information	  som	  är	  oklar	  och	  som	  bara	  utgör	  en	  upprepning	  av	  vad	  man	  redan	  visste	  eller	  
som	  är	  alltför	  omfattande	  för	  att	  man	  ska	  hinna	  analysera	  den	  (Merriam	  1994	  s.137).	  	  

Analysen	  är	  kvalitativt	  tolkande	  med	  hermeneutisk	  angreppsätt.	  I	  all	  tolkning	  och	  
förståelse	  är	  delarna	  beroende	  av	  helheten	  och	  omvänt,	  vilket	  betyder	  att	  mening	  skapas,	  
framträder	  och	  kan	  bara	  förstås	  i	  ett	  sammanhang	  eller	  kontext.	  Eftersom	  denna	  studie	  är	  
väldigt	  kontextberoende,	  och	  med	  anledning	  av	  att	  det	  är	  en	  viss	  företeelse	  som	  studeras,	  
blir	  hermeneutiken	  en	  naturlig	  utgångspunkt	  (Widerberg	  2002	  s.26).	  	  

Utifrån	  insamlad	  data	  har	  teman	  arbetats	  fram.	  Detta	  rekommenderas	  vid	  de	  flesta	  
kvalitativa	  undersökningar,	  att	  hämta	  teman	  från	  det	  empiriska	  materialet.	  Eftersom	  
studien	  är	  empirinära	  föll	  sig	  detta	  naturligt	  men	  även	  teorierna	  har	  använts	  för	  att	  belysa	  
teman	  (Widerberg	  2002).	  	  

5.4 Genomförandet av analys 
Arbetet	  med	  analysen	  av	  materialet	  har	  pågått	  under	  studiens	  gång.	  Allt	  eftersom	  mer	  
teori	  och	  empiri	  tillkommit	  i	  studien	  har	  en	  pågående	  tolkning	  och	  omtolkning	  av	  studiens	  
frågeställningar	  uppstått.	  Den	  första	  delen	  i	  analysarbetet	  har	  skett	  vid	  renskrivningen	  av	  
fältanteckningar	  och	  intervjuer.	  Vid	  renskrivningen	  har	  materialet	  lästs	  igenom	  och	  en	  
fördjupad	  förståelse	  har	  uppstått.	  Vid	  utprovningen	  av	  Vägvisaren	  renskrevs	  
fältanteckningar	  och	  en	  bildserie	  med	  utvalda	  bilder	  och	  textstycken	  skapades	  för	  att	  
fånga	  upplevelsen.	  Detta	  gjordes	  för	  att	  samla	  intrycken	  och	  göra	  själva	  utprovningen	  
tydligare.	  Vid	  arbetet	  med	  att	  renskriva	  intervjuerna	  tolkades	  materialet	  efter	  vilken	  
information	  som	  handlade	  om	  gestaltning	  av	  information.	  Detta	  för	  att	  göra	  
genomläsningar	  av	  materialet	  enklare	  i	  ett	  senare	  skede.	  När	  materialet	  lyssnades	  igenom	  
uppstod	  nya	  insikter	  och	  saker	  som	  tidigare	  inte	  uppfattats	  lyftes	  fram.	  	  

Fotografier	  har	  varit	  en	  del	  av	  analysarbetet	  då	  de	  har	  fungerat	  som	  minnesanteckningar.	  
Vid	  renskrivningen	  har	  bilderna	  studerats	  igen	  för	  att	  försäkra	  mig	  om	  att	  jag	  minns	  rätt	  
från	  observationen.	  Under	  hela	  arbetet	  har	  bilderna	  bidragit	  till	  att	  nya	  detaljer	  har	  
upptäckts.	  	  	  
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Det	  fortsatta	  analysarbetet	  bestod	  av	  att	  materialet	  från	  utförda	  observationer,	  
utprovning,	  platsanalys	  och	  intervjuer	  kom	  att	  genomarbetas	  igen	  varvid	  nya	  intressanta	  
insikter	  i	  texterna	  kom	  att	  understrykas.	  Även	  det	  insamlade	  informationsmaterialet	  har	  
varit	  en	  del	  av	  analys	  och	  tolkningsarbetet	  då	  det	  bidragit	  med	  förståelse	  kring	  den	  
nuvarande	  situationen.	  	  	  	  

Materialet	  kategoriserades	  genom	  att	  informationsbehov	  och	  problem	  identifierades.	  Vid	  
intervjuerna	  lyftes	  även	  aktörernas	  olika	  intressen	  fram	  och	  jämfördes.	  Utifrån	  
kategorierna	  arbetades	  fyra	  teman	  fram:	  

• Vad	  och	  hur	  kommunicerar	  platsen	  i	  sig?	  
• Vad	  och	  hur	  kommuniceras	  gestaltningsåtgärder	  som	  ska	  visa	  runt	  besökaren?	  
• Vad	  och	  hur	  kommunicerar	  gestaltningsåtgärder	  som	  beskriver	  platsens	  mening?	  
• Vem/vilka	  är	  det	  som	  kommunicerar,	  är	  avsändare	  till	  budskapen?	  

Att	  skapa	  kategorier	  kräver	  både	  konvergent	  och	  divergent	  tänkande.	  Konvergent	  innebär	  
att	  man	  bestämmer	  vad	  som	  hör	  ihop	  med	  vad,	  vilka	  data	  som	  konvergerar	  mot	  en	  viss	  
kategori	  eller	  ett	  visst	  tema.	  Divergens	  går	  ut	  på	  att	  ge	  kött	  på	  benen,	  dvs.	  fylla	  ut	  
kategorierna	  när	  de	  väl	  namngetts	  (Merriam	  1994	  s.146).	  	  

5.5 Metoddiskussion  
Möjligheten	  att	  använda	  flera	  metoder	  under	  datainsamlingen	  är	  en	  styrka	  hos	  
fallstudieforskningen	  (Merriam	  1994	  s.85).	  Kvalitativa	  metoders	  starka	  sida	  är	  att	  de	  visar	  
på	  totalsituationen.	  Helhetsbilden	  gör	  det	  möjligt	  att	  öka	  förståelsen	  för	  sociala	  processer	  
och	  sammanhang.	  Undersökningen	  som	  sker	  i	  närkontakt	  med	  enheten	  gör	  att	  man	  kan	  få	  
en	  bättre	  uppfattning	  om	  den	  enskildes	  livssituation	  (Holme	  &	  Solvang	  1997	  s.79).	  Mina	  
val	  av	  metoder	  har	  grundat	  sig	  på	  mina	  forskningsfrågor	  och	  hur	  jag	  på	  bästa	  sätt	  ska	  
kunna	  besvara	  dem.	  Metoderna	  uppfattas	  som	  relevanta	  till	  undersökningen	  eftersom	  de	  
visar	  på	  en	  helhetsbeskrivning,	  men	  även	  bidrar	  de	  med	  en	  inblick	  i	  förståelse	  av	  
problemet.	  Observationerna	  gav	  en	  bild	  över	  det	  nuvarande	  läget	  vilket	  gjorde	  det	  möjligt	  
att	  fördjupa	  resonemanget	  i	  intervjuerna.	  

Själva	  fältundersökningen	  kan	  anses	  vara	  kort,	  men	  den	  är	  väl	  dokumenterad	  och	  det	  
kändes	  inte	  nödvändigt	  att	  iaktta	  mer	  för	  att	  identifiera	  de	  grundläggande	  
informationsbehoven	  som	  den	  enskilde	  besökaren	  har.	  Det	  teoretiska	  bidraget	  i	  studien	  
belyser	  också	  problem	  som	  identifierats	  och	  det	  behövs	  då	  ingen	  fysisk	  närvaro	  på	  plats.	  
Vid	  ett	  fortsatt	  arbete	  krävs	  det	  mer	  närvaro	  på	  Björkö	  och	  mer	  undersökning	  om	  de	  
tänkta	  platserna	  som	  tas	  upp	  i	  resultatet.	  	  

Värt	  att	  nämna	  är	  valet	  av	  att	  inte	  intervjua	  besökare	  vilket	  grundar	  sig	  på	  att	  det	  är	  svårt	  
för	  dem	  att	  uttrycka	  vad	  de	  vill	  ha/behöver	  för	  information	  för	  att	  förstå	  platsen.	  Jag	  har	  
svårt	  att	  se	  vilka	  intervjufrågor	  som	  skulle	  kunna	  ge	  svar	  på	  mina	  forskningsfrågor.	  Valet	  
blev	  istället	  att	  observera	  för	  att	  få	  förståelse	  och	  data	  kring	  besökarens	  situation.	  Fortsatt	  
forskning	  kan	  anslutas	  till	  detta.	  	  

Insamlingen	  av	  data	  har	  skett	  på	  ett	  systematiskt	  sätt	  och	  finns	  dokumenterad	  i	  text	  och	  
fotografi	  vilket	  har	  varit	  själva	  grunden	  till	  analysen.	  	  	  
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6. Material  
	  
Kapitlet	  presenterar	  de	  material	  som	  framkommit	  under	  undersökningen	  och	  som	  i	  sin	  tur	  
legat	  till	  grund	  för	  analysarbetet.	  
	  	  	  

 
Det	  insamlade	  materialet	  har	  legat	  till	  grund	  för	  analysarbetet	  och	  har	  bidragit	  tolkningen	  
av	  undersökningen	  och	  resultatet	  av	  studien.	  Utöver	  empirin	  från	  observation,	  utprovning,	  
platsanalys	  och	  intervjuer	  har	  insamlat	  informationsmaterial	  varit	  en	  del	  av	  studien.	  	  

Observationerna	  dokumenterades	  med	  fältanteckningar,	  fotografier	  och	  
videoinspelningar.	  Fältanteckningarna	  renskrevs	  samma	  dag	  och	  innehöll	  bland	  annat	  
information	  om	  besökarnas	  rörelsemönster.	  Iakttagelser	  kopplat	  till	  de	  guidade	  turerna	  
och	  höstmarknaden	  dokumenterades.	  Under	  observationerna	  var	  fotograferingen	  en	  
viktig	  del	  eftersom	  de	  hjälpte	  till	  att	  fånga	  en	  helhet	  och	  har	  därmed	  varit	  en	  betydelsefull	  
del	  av	  analysarbetet.	  Fotografierna	  innehåller	  dessutom	  exakta	  tidslag.	  Även	  
videoinspelningar	  utfördes	  för	  att	  fånga	  in	  mer	  av	  människors	  rörelse,	  kroppsspråk	  och	  
ljud.	  Den	  praktiska	  utprovningen	  av	  Vägvisaren	  resulterade	  i	  fältanteckningar	  och	  
fotografier.	  Vägvisaren	  i	  sig	  har	  också	  fungerat	  som	  en	  del	  av	  det	  insamlade	  
informationsmaterialet	  som	  varit	  en	  del	  av	  analysen.	  	  Platsanalysen	  dokumenterades	  
skriftligt	  på	  plats	  och	  renskrevs	  samma	  dag.	  Precis	  som	  vid	  observationerna	  var	  
fotografering	  en	  viktig	  del	  av	  dokumentationen.	  Fotografierna	  blev	  en	  påminnelse	  om	  hur	  
jag	  tagit	  mig	  från	  bryggan	  till	  fornlämningsområdet,	  vilken	  position	  jag	  haft	  och	  vad	  jag	  
observerat.	  	  

Intervjuerna	  resulterade	  i	  ljudinspelningar	  som	  sedan	  blivit	  nedskrivna	  i	  loggboksform	  för	  
att	  urskilja	  det	  som	  är	  intressant	  för	  studien,	  men	  även	  för	  att	  uppmärksamma	  det	  som	  
handlar	  om	  gestaltning	  av	  information.	  För	  att	  kunna	  gå	  tillbaka	  i	  ljudfilen	  och	  lyssna	  på	  
hela	  sammanhanget	  igen	  antecknades	  tidslag.	  	  

Det	  informationsmaterial	  som	  finns	  tillgängligt	  för	  besökare	  i	  nuläget	  har	  varit	  en	  del	  av	  
det	  insamlade	  materialet.	  Under	  mina	  observationer	  på	  Björkö	  fick	  jag	  tillgång	  till	  två	  
kartor	  tryckta	  på	  samma	  papper,	  hämtad	  inne	  på	  Birkamuseet.	  Kartorna	  visar	  
världsarvsområdet	  Birka	  och	  Hovgården.	  Det	  finns	  inget	  tryckdatum	  men	  det	  är	  
Riksantikvarieämbetet	  som	  står	  som	  avsändare.	  Vägvisaren	  har	  också	  varit	  en	  del	  av	  det	  
insamlade	  materialet	  som	  inhämtades	  på	  ön.	  	  

Vid	  mitt	  första	  besök	  på	  Björkö	  införskaffades	  boken	  Birka	  och	  Hovgården	  (2009).	  Boken	  
ska	  på	  ett	  enkelt	  sätt	  sammanfatta	  forskningsläget	  kring	  Birka	  och	  Hovgården	  och	  särskilt	  
visa	  på	  resultat	  av	  senare	  års	  arkeologiska	  undersökningar.	  Boken	  innehåller	  både	  
information	  och	  kartor	  beträffande	  Birka	  och	  Hovgården.	  Boken	  kan	  användas	  som	  en	  
guidebok	  på	  Birka.	  	  

Aktörernas	  hemsidor	  har	  varit	  behjälpliga	  när	  det	  kommer	  till	  att	  skapa	  förståelse	  kring	  
aktörernas	  intressen	  och	  mål	  med	  Birka.	  En	  övergripande	  analys	  av	  
Riksantikvarieämbetet,	  Historiska	  museet	  och	  Strömmas	  hemsida	  om	  Birka	  genomfördes.	  
Relationen	  mellan	  informationen	  på	  hemsidan	  och	  själva	  ön	  hade	  en	  viktig	  roll	  vid	  
undersökningen	  av	  hemsidorna.	  	  
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Layout	  och	  tilltal	  var	  också	  en	  viktig	  del	  i	  att	  förstå	  de	  olika	  aktörernas	  intressen.	  För	  att	  
dokumentera	  sidorna	  använde	  jag	  mig	  av	  skärmdumpar	  som	  visade	  hur	  min	  skärm	  såg	  ut	  
just	  vid	  det	  tillfälle	  som	  sidan	  besöktes.	  Jag	  var	  även	  noga	  att	  vid	  dessa	  tillfällen	  anteckna	  
både	  datum	  och	  tid.	  Även	  Unescos	  hemsida	  undersöktes	  för	  att	  få	  ett	  internationellt	  
perspektiv	  på	  informationen	  om	  världsarvet	  Birka	  och	  Hovgården.	  Detta	  för	  att	  se	  vilken	  
information	  som	  utländska	  besökare	  kan	  möta	  då	  de	  andra	  hemsidorna	  riktar	  sig	  till	  den	  
svenska	  marknaden.	  	  

Det	  finns	  såklart	  mer	  material	  om	  Birka	  och	  dess	  historia	  som	  skulle	  kunna	  ha	  bidragit	  
med	  information	  till	  denna	  studie.	  	  Anledningen	  till	  valet	  av	  kartorna	  och	  Vägvisaren	  var	  
för	  att	  de	  erbjuds	  till	  besökare	  och	  endast	  finns	  att	  hämta	  inne	  på	  museet.	  	  Boken	  är	  liten	  
och	  smidig	  och	  är	  en	  av	  de	  senaste	  böckerna	  som	  handlar	  om	  forskning	  på	  Birka.	  Den	  
innehåller	  både	  information	  och	  kartor.	  Andra	  böcker	  som	  handlar	  om	  Birka	  är	  till	  
exempel	  Ambrosianis	  böcker	  om	  Birka	  vikingastaden,	  men	  formatet	  är	  något	  större	  och	  
serien	  innehåller	  fem	  volymer	  och	  böckerna	  är	  från	  1990-‐talet.	  Hemsidorna	  kändes	  som	  
en	  naturlig	  informationskälla	  eftersom	  det	  blir	  allt	  vanligare	  att	  använda	  sig	  av	  internet	  
för	  att	  få	  information.	  Att	  jämföra	  de	  olika	  hemsidorna	  har	  bidragit	  till	  att	  skapa	  förståelse	  
för	  aktörernas	  olika	  intressen.	  Arbetet	  med	  materialet	  har	  varit	  en	  pågående	  process	  
under	  arbetets	  gång,	  då	  materialet	  har	  genomarbetats	  flera	  gånger	  under	  analys	  och	  
tolkningsarbetet.	  	  

 
	   	  

Material	  
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7. Resultat  
	  
Kapitlet	  behandlar	  de	  resultat	  som	  framkommit	  från	  empirin	  genom	  analysen	  och	  som	  
presenteras	  i	  fyra	  teman.	  	  
	  
	  

7.1 Tema 1: Vad och hur kommunicerar platsen i sig? 
Ett	  arkeologiskt	  kulturlandskap	  är	  svårt	  att	  förstå	  om	  man	  inte	  har	  en	  viss	  förförståelse.	  
Oavsett	  om	  du	  som	  besökare	  vet	  att	  detta	  är	  en	  vikingatida	  miljö	  eller	  inte	  så	  berättar	  inte	  
landskapet	  speciellt	  mycket	  om	  sin	  historia.	  Det	  som	  går	  att	  se	  i	  landskapet	  är	  gravar,	  
delar	  av	  Borg	  samt	  Stadsvallen.	  Men	  för	  att	  veta	  detta	  måste	  besökaren	  ha	  någon	  form	  av	  
förförståelse,	  en	  förklaring	  över	  hur	  dessa	  objekt	  ser	  ut	  och	  vad	  de	  används	  till.	  
Stadsområdet	  och	  hamnen	  är	  inte	  synliga	  i	  landskapet,	  idag	  går	  det	  en	  liten	  grusväg	  som	  
är	  omringad	  av	  fårhagar	  över	  den	  plats	  där	  Birka	  låg.	  	  

Det	  som	  är	  mest	  synligt	  på	  ön	  är	  Ansgarskorset,	  som	  restes	  år	  1834	  till	  minne	  av	  Ansgar	  
en	  munk	  som	  kom	  för	  att	  kristna	  Birka.	  Korset	  är	  placerat	  på	  Borgberget	  och	  därifrån	  har	  
besökaren	  en	  fin	  utsikt	  över	  ön	  och	  Svarta	  jorden	  där	  Birka	  låg.	  Trots	  att	  korset	  inte	  är	  
från	  vikingatiden	  bidrar	  det	  till	  att	  visa	  att	  platsen	  är	  viktig	  och	  att	  den	  haft	  betydelse	  för	  
människor	  under	  en	  lång	  tid.	  Platsen	  är	  en	  skärgårdsmiljö	  men	  det	  är	  först	  när	  
information	  tillförs	  som	  besökaren	  har	  möjlighet	  att	  skapa	  om	  Birkas	  historia.	  Vilket	  i	  sin	  
tur	  kan	  leda	  till	  att	  ge	  människor	  ett	  större	  historiemedvetande.	  	  	  

Lena	  Johansson	  (personlig	  kommunikation	  2012)	  och	  Charlotte	  Hedenstierna-‐Jonson	  
(personlig	  kommunikation	  2012)	  uttryckte	  båda	  att	  det	  finns	  problem	  med	  att	  aktörerna	  
inte	  vet	  vad	  man	  vill	  förmedla	  med	  platsen	  och	  att	  det	  inte	  finns	  en	  långsiktig	  plan.	  Mycket	  
av	  verksamheten	  sker	  vid	  Ångholmen	  enligt	  Hedenstierna-‐Jonson	  (2012)	  har	  besökaren	  
då	  missat	  hela	  meningen	  med	  att	  åka	  ut	  till	  ön	  om	  besökaren	  inte	  tar	  sig	  ut	  i	  
kulturlandskapet.	  Hon	  menar	  att	  aktörerna	  måste	  lita	  på	  att	  platsen	  är	  tillräckligt	  
spännande	  i	  sig	  och	  att	  man	  inte	  behöver	  göra	  Birka	  till	  något	  som	  det	  inte	  är.	  	  

7.2 Tema 2: Vad och hur kommunicerar gestaltningsåtgärder som 
ska visa runt besökaren? 
För	  att	  förstå	  och	  känna	  sig	  trygg	  i	  en	  miljö	  krävs	  en	  förståelse	  av	  platsen.	  Förståelse	  kan	  
skapas	  på	  flera	  sätt,	  vanligt	  är	  att	  information	  tillförs	  som	  tillexempel	  en	  skylt	  som	  
förklarar	  var	  man	  är	  eller	  i	  vilken	  riktning	  man	  ska	  gå.	  Vid	  Entrézonen	  möts	  besökaren	  av	  
en	  skylt	  där	  det	  står	  att	  Birka	  och	  Hovgården	  är	  ett	  världsarv	  utnämnt	  av	  Unesco,	  
motiveringen	  ”Birka	  är	  ett	  av	  de	  mest	  unika,	  kompletta	  oförstörda	  exemplen	  på	  en	  
vikingatida	  handelsstad	  från	  tiden	  700-‐900	  e.Kr”	  återfinns.	  Besökare	  som	  läser	  skylten	  får	  
förståelse	  att	  detta	  är	  en	  vikingatida	  plats,	  utifrån	  denna	  information	  kan	  man	  tro	  att	  hela	  
ön	  fanns	  vid	  vikingatiden,	  det	  finns	  ingen	  karta	  som	  förklarar	  området	  man	  befinner	  sig	  
på.	  	  

När	  besökaren	  kliver	  i	  land	  på	  Björkö	  från	  Strömmas	  brygga	  skapas	  en	  naturlig	  riktning	  då	  
det	  finns	  en	  grusstig	  att	  följa.	  Stigen	  leder	  fram	  till	  Birkamuseet,	  restaurang	  och	  toaletter	  
passeras,	  det	  sitter	  skyltar	  på	  husen.	  Var	  fornlämningsområdet	  börjar	  är	  något	  oklart	  då	  
den	  skylten	  sitter	  placerad	  på	  en	  soptunna.	  	  
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De	  första	  vägvisningsskyltarna	  som	  besökaren	  möts	  av	  inne	  på	  fornlämningsområdet	  är	  
riktade	  mot	  varsin	  grusstig.	  Skylten	  till	  vänster	  visar	  Svarta	  jorden	  600	  m	  och	  till	  höger	  
Ansgarskapellet	  1500	  m.	  Svarta	  jorden	  är	  en	  arkeologisk	  beteckning	  och	  om	  man	  inte	  
tidigare	  fått	  förklarat	  för	  sig	  att	  det	  är	  där	  själva	  staden	  låg	  går	  det	  inte	  att	  förstå.	  Följer	  
besökaren	  skylten	  mot	  Svarta	  jorden	  är	  det	  dessutom	  svårt	  att	  veta	  när	  man	  kommit	  fram	  
eftersom	  ingen	  informations-‐	  eller	  destinationsskyllt	  finns.	  Därför	  behövs	  det	  en	  karta	  för	  
att	  veta	  sin	  position	  i	  landskapet,	  det	  krävs	  förberedelse	  av	  besökaren	  som	  måste	  ta	  del	  av	  
en	  karta	  innan	  besöket.	  Information	  måste	  tillföras	  utifrån	  för	  att	  orientera	  sig	  inom	  
området.	  	  

Vägvisaren	  kan	  användas	  för	  att	  orientera	  sig	  eftersom	  den	  utgår	  ifrån	  en	  karta	  och	  även	  
innehåller	  information.	  	  Men	  besökaren	  måste	  själv	  hitta	  informationsfoldern.	  Kartan	  i	  
foldern	  är	  från	  90-‐talet	  vilket	  betyder	  att	  vissa	  objekt	  som	  nya	  grindar	  inte	  finns	  med.	  Det	  
är	  svårt	  att	  uppskatta	  hur	  lång	  tid	  rundvandringen	  kommer	  att	  ta	  och	  till	  en	  början	  vet	  
man	  inte	  om	  punkten	  på	  kartan	  kommer	  vara	  utmärkt	  i	  landskapet	  och	  i	  så	  fall	  hur	  
punkten	  ser	  ut.	  Den	  största	  förvirringen	  uppstår	  då	  siffror	  skrivits	  till	  på	  stolpar	  och	  det	  
inte	  går	  att	  avgöra	  om	  stolpar	  står	  fel	  eller	  om	  kartan	  visar	  fel.	  Så	  länge	  det	  går	  att	  gå	  på	  
den	  stora	  stigen	  kändes	  det	  tryggt	  men	  när	  man	  är	  tvungen	  att	  lämna	  stigen	  blev	  det	  svårt	  
att	  avgöra	  vilken	  stig	  som	  följdes	  då	  flera	  fårstigar	  fanns	  i	  området.	  	  

En	  till	  typ	  av	  vägvisningsskylt	  finns	  inom	  fornlämningsområdet	  formad	  som	  en	  pil	  med	  
texten	  Hemlandet	  och	  full	  med	  mossa.	  Skyltarna	  liknar	  inte	  varandra	  och	  skapar	  på	  så	  sätt	  
ingen	  helhet.	  Att	  skylten	  är	  full	  av	  mossa	  ger	  intrycket	  att	  här	  sker	  det	  inte	  mycket	  
aktivitet	  och	  platsen	  prioriteras	  inte.	  Under	  mina	  observationer	  sågs	  fem	  personer	  som	  
rörde	  sig	  i	  området	  bortom	  Svarta	  jorden.	  Ett	  fåtal	  besökare	  tog	  sig	  ner	  till	  Svarta	  jorden	  
men	  de	  flesta	  höll	  sig	  till	  den	  guidade	  turen.	  	  	  

Från	  Borgberget	  går	  det	  att	  få	  en	  bra	  bild	  över	  hur	  ön	  är	  utformad,	  uppfattningen	  är	  att	  det	  
inte	  går	  att	  tappa	  bort	  sig	  i	  området	  eftersom	  det	  är	  ett	  öppet	  landskap.	  De	  flesta	  besökare	  
tar	  vandringen	  upp	  till	  berget	  men	  väl	  där	  är	  det	  få	  som	  tar	  sig	  vidare	  till	  Svarta	  jorden	  och	  
Hemlanden.	  Detta	  kan	  vara	  på	  grund	  av	  dålig	  vägledning	  samt	  bristande	  information	  om	  
fornämningsområdet.	  	  

7.3 Tema 3: Vad och hur kommunicerar gestaltningsåtgärder som 
beskriver platsens mening? 
För	  att	  en	  plats	  ska	  få	  en	  mening	  måste	  den	  betyda	  något	  för	  sina	  brukare.	  Genom	  att	  
tillföra	  information	  kan	  förståelse	  skapas	  och	  besökaren	  kan	  tolka	  platsen,	  vilket	  är	  ett	  
steg	  i	  att	  skapa	  mening.	  Den	  nuvarande	  informationen	  är	  till	  största	  del	  placerad	  utanför	  
fornlämningsområdet.	  Utifrån	  mina	  observationer	  presenteras	  iakttagelser	  där	  
informationen	  inte	  bidrar	  till	  en	  helhet	  och	  kan	  förbättras.	  	  	  

Museet	  på	  Björkö	  är	  tänkt	  att	  fungera	  som	  ett	  komplement	  till	  när	  man	  går	  runt	  i	  
landskapet,	  text	  och	  fynd	  samt	  modellerna	  ska	  förklara	  fornlämningsområdet.	  Men	  för	  att	  
kunna	  ha	  modellerna	  som	  inre	  bild	  till	  hur	  det	  kan	  ha	  sett	  ut	  måste	  museet	  besökas	  först.	  
Under	  mitt	  besök	  på	  Björkö	  2012-‐09-‐06	  började	  den	  guidade	  turen	  på	  svenska	  kl:	  11.45	  
en	  kvart	  efter	  att	  båten	  anlänt.	  Min	  uppfattning	  var	  att	  de	  flesta	  av	  besökarna	  avvaktade	  
vid	  samlingspunkten	  där	  den	  guidade	  turen	  skulle	  börja,	  istället	  för	  att	  besöka	  museet.	  	  

Resultat	  
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Att	  besöka	  museet	  på	  15	  minuter	  är	  knappast	  tillräkligt	  för	  att	  på	  ett	  meningsfullt	  sätt	  få	  
information	  om	  Birka.	  De	  besökare	  som	  valde	  att	  gå	  den	  engelska	  turen	  hade	  tid	  att	  
studera	  museet	  först	  men	  väl	  ute	  i	  landskapet	  blev	  det	  svårt	  att	  förstå	  miljön	  eftersom	  
platserna	  inte	  är	  utpekade	  mer	  än	  på	  lösa	  kartor	  som	  måste	  hämtas	  inne	  på	  museet.	  
Kartorna	  är	  också	  begränsade	  i	  vilka	  platser	  de	  tar	  upp	  och	  håller	  sig	  till	  att	  nämna	  större	  
områden.	  

Den	  största	  modellen	  i	  museet	  är	  En	  scen	  från	  en	  vårvinterdag	  i	  staden	  strax	  före	  år	  900	  
modellen	  föreställer	  Birka	  när	  det	  ligger	  is	  på	  sjön	  men	  museet	  är	  inte	  öppet	  vintertid.	  
Modellen	  levandegör	  en	  bild	  som	  är	  kall	  och	  smutsig	  som	  inte	  hjälper	  till	  att	  stötta	  
besökaren	  som	  vill	  förstå	  hur	  Birka	  såg	  ut	  på	  sommaren,	  den	  tiden	  på	  året	  som	  museet	  och	  
säsongen	  är	  igång.	  Modellbilden	  stämmer	  inte	  in	  med	  det	  miljömöte	  som	  sker	  på	  
sommaren.	  Det	  är	  bra	  att	  museet	  finns	  och	  att	  det	  går	  att	  läsa	  sig	  till	  mer	  information,	  men	  
möjligheten	  att	  läsa	  information	  finns	  överallt.	  Det	  är	  bara	  just	  på	  Björkö	  som	  det	  fysiska	  
mötet	  med	  platsen	  kan	  ske.	  Stannar	  besöket	  vid	  Entrézonen	  och	  museet	  missas	  själva	  
erfarenheten	  av	  att	  uppleva	  platsen	  i	  sig.	  	  	  	  	  

Rekonstruktionerna	  aktiverar	  flera	  sinnen	  och	  visar	  ett	  alternativ	  till	  att	  förmedla	  fakta.	  
Petersson	  (2003)	  tog	  upp	  rekonstruktion	  som	  den	  förmedling	  vilket	  ger	  möjligheten	  att	  
kliva	  in	  i	  och	  göra	  en	  resa	  till	  det	  förflutna.	  Rekonstruktion	  kan	  i	  bästa	  fall	  bilda	  en	  miljö	  
och	  utgöra	  en	  helhet,	  som	  ger	  alla	  sinnen	  spelrum	  (2003	  s.271).	  Men	  samtidigt	  ligger	  
dessa	  hus	  inte	  på	  den	  verkliga	  platsen	  där	  utgrävningarna	  av	  stadsområdet	  utfördes	  och	  
därför	  blir	  själva	  inramningen	  något	  fel.	  Information	  om	  husen	  återfinns	  på	  en	  skylt	  en	  bit	  
innan	  man	  kommer	  fram	  till	  rekonstruktionerna.	  Skylten	  förklarar	  experimentell	  
arkeologi	  och	  vilka	  metoder	  man	  använt,	  skylten	  är	  på	  svenska.	  För	  att	  husen	  ska	  
levandegöras	  blir	  en	  viktig	  del	  aktiviteter,	  upplevelsen	  blir	  bättre	  när	  flera	  sinnen	  
aktiveras	  som	  vid	  bakning	  av	  vikingabröd.	  Utan	  människor	  förblir	  rekonstruktionerna	  
livlösa.	  	  

De	  faktaskyltar	  som	  finns	  inom	  Entrézonen	  vill	  uppmana	  till	  lek,	  men	  texterna	  är	  inte	  
anpassade	  till	  barn	  utan	  riktar	  sig	  till	  medföljande	  vuxna.	  En	  del	  skyltar	  har	  placerats	  på	  
stubbar	  formade	  till	  en	  båt.	  Problemet	  blir	  att	  de	  är	  extremt	  lågt	  placerade	  vilket	  gör	  att	  
det	  blir	  svårlästa.	  Informationen	  hjälper	  till	  att	  skapa	  en	  förståelse	  kring	  hur	  man	  tänkte	  
på	  vikingatiden,	  men	  de	  förklarar	  inte	  området.	  	  

Guidningen	  på	  ön	  är	  den	  viktigaste	  informationskällan	  i	  nuläget.	  Utan	  guidningen	  är	  det	  
mycket	  svårt	  att	  förstå	  Birka	  i	  landskapet	  utan	  medtagen	  information.	  De	  guidade	  turerna	  
skiljer	  sig	  beroende	  på	  vem	  som	  håller	  i	  guidningen	  och	  hur	  många	  som	  finns	  i	  
besöksgruppen.	  När	  det	  är	  många	  besökare	  blir	  det	  svårt	  att	  höra	  och	  en	  stress	  infinner	  
sig	  då	  det	  finns	  en	  risk	  att	  guiden	  börjar	  tala	  innan	  man	  själv	  kommit	  på	  plats.	  Det	  finns	  
lite	  tid	  för	  reflektion	  och	  besökaren	  kan	  inte	  själv	  styra	  valet	  av	  information,	  möjligheten	  
att	  kunna	  agera	  fritt	  begränsas.	  Turen	  går	  inte	  ner	  till	  Svarta	  jorden	  utan	  håller	  sig	  runt	  
Borg.	  Vid	  observation	  var	  det	  två	  personer	  av	  sex	  som	  efter	  den	  engelska	  guidningen	  gick	  
ner	  till	  Svarta	  jorden.	  En	  halvtimme	  innan	  båtens	  avfärd	  var	  de	  flesta	  besökarna	  inom	  
Entrézonen,	  många	  samlas	  utanför	  museet	  där	  det	  finns	  möjlighet	  att	  sitta.	  	  
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Som	  tidigare	  nämnt	  fungerar	  Vägvisaren	  som	  vägledning	  men	  den	  innehåller	  också	  
information	  som	  kopplas	  till	  de	  punkter	  man	  stannar	  vid.	  Informationen	  är	  textbaserad	  
och	  lätt	  att	  förstå,	  den	  innehåller	  mest	  fakta	  och	  den	  uppmanar	  inte	  till	  deltagande	  eller	  
reflektion.	  Det	  finns	  ingen	  koppling	  till	  det	  liv	  människor	  lever	  idag.	  	  

7.4 Tema 4: Vem/vilka är det som kommunicerar, är avsändare till 
budskapen på Birka? 
Den	  informationsinsats	  som	  alla	  tre	  aktörerna	  är	  medproducenter	  till	  är	  Birkamuseet.	  
RAÄ	  står	  för	  utställningarna,	  Historiska	  museet	  tillför	  föremålen	  och	  Strömma	  är	  med	  och	  
driver	  samt	  bemannar	  museet	  och	  butiken.	  Strömma	  står	  som	  finansiär	  till	  
husrekonstruktionerna	  och	  är	  ansvariga	  för	  de	  guidade	  turerna.	  Vägvisaren,	  
vägledningsskyltarna	  samt	  faktaskyltarna	  vid	  Entrézonen	  står	  Riksantikvarieämbetet	  för.	  
Material	  som	  Strömma	  är	  avsändare	  till	  använder	  beteckningen	  ”Birka	  Vikingastaden”	  och	  
logotypen.	  	  Riksantikvarieämbetet	  har	  tagit	  fram	  beteckningen	  och	  logotypen	  men	  på	  
deras	  material	  återfinns	  bara	  ämbetets	  logotyp.	  Riksantikvarieämbetet	  använder	  sig	  inte	  
av	  ”Birka	  Vikingastaden”	  logotypen	  och	  vill	  hellre	  marknadsföra	  världsarvet	  som	  Birka	  och	  
Hovgården	  eftersom	  det	  utgör	  världsarvet.	  Det	  är	  svårt	  att	  urskilja	  vem	  av	  aktörerna	  som	  
ansvarar	  för	  de	  olika	  informationsinsatserna.	  	  

	   RAÄ	   Strömma	   Historiska	  museet	  
Museet	   X	   X	   X	  
Husrekonstruktioner	   	   X	   	  
Vägvisaren	   X	   	   	  
Faktaskyltar	  Entré	  
zonen	  

X	   	   	  

Vägvisningsskyltar	   X	   	   	  
Guidning	   	   X	   	  
Tabell	  1,	  fördelningen	  av	  den	  nuvarande	  informationens	  avsändare.	  

Riksantikvarieämbetet	  ansvarar	  för	  skötsel	  av	  mark	  och	  anläggningar	  samt	  delar	  av	  den	  
publika	  verksamheten	  som	  innefattar	  utställningarna	  på	  museet,	  publika	  presentationer	  
och	  publika	  arkeologiska	  utgrävningar.	  RAÄ	  ska	  vara	  pådrivande,	  inspirerande	  och	  
samlande	  i	  kulturarvsarbete	  (Huvudavtal	  2008).	  Alla	  aktörerna	  är	  medvetna	  om	  att	  det	  
finns	  problem	  med	  informationsinsatsen	  på	  Björkö.	  Det	  finns	  uttalat	  både	  i	  avtalet	  från	  
2008	  samt	  handlingsplanen	  från	  2007.	  RAÄ	  har	  inte	  tagit	  sitt	  ansvar	  i	  att	  informera	  
besökare	  på	  Björkö	  både	  vad	  gäller	  vägledning	  och	  fakta.	  Man	  har	  valt	  att	  vänta	  på	  ett	  
beslut	  om	  huruvida	  Statens	  fastighetsverk	  ska	  ta	  över	  eller	  inte	  och	  har	  därför	  inte	  ersatt	  
skyltar	  som	  blivit	  gamla.	  	  

För	  att	  visa	  på	  aktörernas	  förståelse	  kring	  förmedlingen	  av	  informationen	  om	  Birka	  
redovisas	  här	  intervjufrågorna:	  	  	  

• Hur	  ser	  din	  idealbild	  av	  gestaltning/presentation	  av	  Birka	  ut?	  Om	  ni	  inte	  behöver	  
tänka	  rent	  praktiskt	  eller	  ekonomiskt?	  

• Hur	  skulle	  värsta	  scenario	  se	  ut?	  Sämsta	  valet	  av	  gestaltning	  och	  val	  av	  
information?	  	  
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	   Drömscenario	   Mardrömsscenario	  
	  
Riksantikvarieämbetet	  

	  
”Önska	  helt	  fritt	  ett	  system	  som	  
berättar	  om	  platsens	  mångsidighet	  och	  
få	  med	  flera	  sidor,	  inte	  bara	  arkeologi.	  
Inte	  bara	  fynd	  vad	  man	  har	  hittat,	  utan	  
som	  berättar	  om	  människor	  och	  
platsen	  och	  gör	  att	  vi	  kan	  berätta	  en	  
berättelse	  som	  gör	  att	  vi	  kan	  koppla	  till	  
vår	  samtid	  idag.	  Att	  det	  sker	  nån	  form	  
av	  reflektion	  kring	  hur	  man	  hade	  det	  då	  
och	  hur	  man	  har	  det	  idag.	  Mångfald	  och	  
existentiella	  frågor	  om	  man	  kunde	  
väcka	  såna	  frågor	  hos	  besökaren	  på	  
Birka	  och	  Hovgården	  så	  att	  man	  inte	  
bara	  får	  den	  historiska	  arkeologiska	  
vetenskapliga	  sidan,	  utan	  man	  får	  med	  
sig	  något	  mer.”	  
	  
”…	  att	  man	  som	  besökare	  kan	  delta	  i	  
den	  mån	  man	  vill.	  Alla	  vill	  inte	  bli	  
aktiverade	  men	  det	  finns	  dom	  som	  vill	  
det.”	  
	  

	  
”Att	  inte	  göra	  någonting,	  det	  väcker	  en	  
viss	  frustration	  speciellt	  om	  man	  inte	  
har	  någon	  förförståelse	  kring	  hur	  man	  
kan	  se	  på	  ett	  arkeologiskt	  landskap.	  
Man	  kan	  åka	  dit	  och	  uppleva	  det	  som	  en	  
vacker	  plats	  men	  de	  allra	  flesta	  vill	  
också	  förstå	  vad	  det	  är	  man	  ser.”	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Historiska	  museet	  

	  
”Drömmen	  är	  att	  göra	  den	  
(infrastrukturprojektet)	  anpassad	  till	  
mobiler	  så	  man	  kan	  röra	  sig	  i	  
landskapet	  med	  GIS	  eller	  GPS	  och	  
kunna	  hitta	  till	  gravar,	  jag	  tror	  
fortfarande	  det	  kräver	  en	  förförståelse	  
av	  besökaren,	  alla	  vet	  inte	  hur	  en	  grav	  
ser	  ut…	  Jag	  tror	  inte	  att	  någonting	  kan	  
ersätta	  den	  bra	  guiden,	  det	  är	  det	  allra	  
bästa.	  Men	  för	  återbesök	  och	  för	  
självständiga	  så	  kan	  man	  göra	  mycket	  
som	  har	  med	  kulturmiljöer	  att	  göra…	  
men	  för	  att	  ta	  sig	  runt	  med	  de	  bästa	  
appar	  så	  måste	  det	  vara	  skött.	  Gräset	  
måste	  vara	  slått	  man	  måste	  ta	  hand	  om	  
hela	  miljön.”	  
	  

	  
”Värsta	  scenario,	  att	  man	  fortsätter	  som	  
man	  gör	  och	  att	  satsa	  pengar	  på	  
kortsiktiga	  saker.	  Prata	  ihop	  sig	  och	  
göra	  en	  sak	  och	  sen	  förvalta	  den.	  Våga	  
lita	  på	  att	  det	  som	  är	  där	  ute	  är	  bra”	  

	  
Strömma	  turism	  och	  
sjöfart	  

	  
”Låter	  som	  en	  klyscha	  men	  vi	  tror	  på	  
att	  aktivera	  alla	  sinnen	  men	  inte	  med	  
en	  quick	  fix…	  Det	  optimala	  vore	  om	  vi	  
kunde	  få	  alla	  besökare	  att	  komma	  in	  på	  
ett	  annat	  sätt,	  vi	  har	  en	  annan	  brygga.	  
Man	  gör	  som	  man	  gör	  idag	  med	  
logistiska	  själ.	  Man	  ropar	  väldigt	  tidigt	  
efter	  var	  är	  toaletten.	  Från	  museet	  
skulle	  det	  finnas	  en	  ställtid	  och	  att	  den	  
skulle	  vara	  lika	  stimulerande	  att	  om	  
man	  går	  på	  egen	  hand	  eller	  med	  guide.”	  

	  
”Det	  skulle	  vara	  att	  allt	  är	  statiska	  
samma,	  samma	  modellen	  den	  ser	  ut	  
som	  den	  alltid	  har	  gjort	  samma	  med	  
informationen	  och	  brist	  på	  den”	  
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”Vi	  tror	  att	  en	  design	  som	  aktiverar	  så	  
många	  sinnen	  som	  möjligt	  en	  design	  
som	  skapar	  interaktivitet	  när	  det	  är	  
lämpligt	  eller	  bra	  men	  också	  en	  
deltagarkultur	  att	  man	  själv	  får	  
möjligheten	  att	  skapa	  handling.	  Som	  
kan	  ta	  sitt	  avstamp	  i	  det	  fysiska	  besöket	  
men	  som	  kan	  fortsätta	  efter	  också.	  ”	  
	  

Tabell	  2,	  Dröm-‐	  respektive	  mardrömscenario	  beskrivet	  av	  de	  olika	  informanterna.	  	  

Vad	  gäller	  arbetet	  kring	  framtida	  informationsinsatser	  lyfter	  Riksantikvarieämbetet	  fram	  
att	  de	  ligger	  i	  deras	  treårsplan	  att	  ta	  fram	  information	  till	  besökare.	  	  

”Vi	  har	  valt	  att	  kalla	  det	  informationssystem	  för	  att	  inte	  bara	  kalla	  det	  skyltsystem.	  
Men	  det	  vi	  måste	  göra	  är	  en	  förstudie	  för	  att	  det	  är	  så	  stort,	  vad	  vill	  vi	  och	  vad	  ska	  vi	  
göra?	  Men	  jag	  tänker	  mig	  att	  det	  blir	  både,	  skyltar	  och	  trycksaker,	  karta,	  allmän	  
information	  som	  sen	  olika	  aktörer	  kan	  använda	  och	  komplettera	  med	  annan	  
information.”	  (Lena	  Johansson	  personlig	  kommunikation	  2012).	  

Charlotte	  Hedenstierna-‐Jonson	  (personlig	  kommunikation	  2012)	  från	  Historiska	  museet	  
tror	  inte	  att	  man	  kan	  ersätta	  den	  bra	  guiden	  men	  uttrycker	  sig	  ändå	  på	  följande	  sätt.	  

	  ”Man	  skulle	  behöva	  grävningar,	  guide	  och	  app,	  det	  tror	  jag”	  	  

Peder	  Ling	  (personlig	  kommunikation	  2012)	  lyfter	  fram	  tekniken	  som	  en	  framtida	  
informationsinsats	  på	  Birka.	  	  

”Virtuella	  museet	  skulle	  vara	  en	  tillgång	  när	  man	  inte	  kan	  ta	  sig	  till	  Birka	  men	  också	  en	  
tillgång	  vid	  besöket.	  Vi	  tror	  inte	  framtiden	  kommer	  ligga	  i	  montrar	  och	  svärd.	  Vi	  vill	  
gärna	  få	  mer	  andragångs	  besökare,	  vi	  vill	  få	  repeaters,	  fördjupad	  relation.”	  	  

	  

7.5 Sammanfattning resultat  
Utanför	  fornlämningsområdet	  finns	  museum	  och	  husrekonstruktioner.	  Men	  att	  koppla	  
dessa	  gestaltningar	  till	  den	  faktiska	  platsen	  där	  Birka	  låg	  blir	  svårt	  då	  Stadsområdet	  inte	  
utmärks	  mer	  än	  på	  kartor.	  Det	  finns	  inga	  informationsskyltar	  inom	  fornlämningsområdet	  
vilket	  begränsar	  besökaren	  till	  att	  om	  de	  inte	  förberett	  sin	  vistelse	  så	  måste	  besökaren	  gå	  
den	  guidade	  turen.	  Kommunikationen	  blir	  då	  muntlig	  och	  besökaren	  har	  svårt	  att	  påverka	  
utefter	  sina	  egna	  intressen.	  	  

De	  informationsbehov	  som	  uppstår	  för	  den	  enskilde	  besökaren	  vid	  fornlämningsområdet	  
är	  att	  kunna	  förstå	  var	  fornlämningsområdet	  börjar	  och	  dess	  utformning.	  Möjligheten	  att	  
orientera	  sig	  inom	  området	  och	  att	  det	  finns	  information	  om	  Birka	  och	  dess	  historia	  
tillgängligt	  oavsett	  tid	  på	  dygnet	  eller	  året.	  Att	  erbjudas	  fördjupning	  är	  också	  något	  
önskvärt.	  	  

	  

Resultat	  
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Resultatet	  visar	  att	  stödet	  för	  eget	  utforskande	  är	  otillräckligt,	  vilket	  är	  utgångspunkten	  
för	  den	  enskilde	  besökaren.	  Majoriteten	  av	  besökarna	  stannar	  vid	  fornborgen	  i	  
fornlämningsområdet	  eller	  vid	  Ångholmen,	  detta	  tyder	  på	  att	  besökarna	  inte	  vet	  vad	  
landskapet	  har	  att	  berätta,	  vilket	  betyder	  att	  informationen	  inte	  har	  väckt	  besökarnas	  
intresse.	  

Eftersom	  den	  nuvarande	  informationen	  är	  placerad	  på	  Ångholmen	  finns	  det	  en	  risk	  att	  den	  
delen	  av	  ön	  tar	  över	  upplevelsen.	  För	  enskilde	  besökaren	  är	  det	  extra	  viktigt	  med	  
fungerande	  vägledning	  så	  att	  man	  känner	  sig	  trygg	  på	  platsen	  men	  även	  att	  information	  
tillförs	  så	  att	  det	  går	  att	  förstå	  vad	  det	  är	  man	  ser	  i	  landskapet.	  Utan	  en	  karta	  hämtad	  inne	  
på	  museet	  eller	  på	  annat	  sätt	  är	  det	  svårt	  att	  orientera	  sig	  på	  ön.	  Som	  besökaren	  till	  ett	  
världsarv	  kan	  förväntningarna	  kring	  upplevelsen	  vara	  ganska	  höga	  eftersom	  ett	  världsarv	  
har	  blivit	  valt	  för	  att	  det	  är	  unikt	  och	  betydelsefullt	  för	  hela	  mänskligheten.	  Avsaknaden	  av	  
vägledning	  och	  information	  gör	  att	  den	  enskilde	  besökaren	  kan	  lämna	  ön	  utan	  att	  förstått	  
platsen	  och	  därför	  inte	  gett	  den	  någon	  historik	  mening.	  	  	  

Ett	  annat	  problem	  som	  identifierats	  är	  möjligheten	  till	  reflektion,	  att	  tillföra	  tillfällen	  att	  
kunna	  sitta	  ner	  och	  samla	  tankarna	  och	  vila	  benen	  är	  något	  som	  behöver	  undersökas.	  
Denna	  studie	  riktar	  in	  sig	  på	  informationsbehoven	  men	  detta	  är	  något	  som	  man	  bör	  se	  
över	  i	  kommande	  arbete	  för	  att	  göra	  upplevelsen	  av	  Birka	  så	  bra	  som	  möjligt	  för	  den	  
enskilde	  besökaren.	  Även	  informationen	  innan	  besökaren	  kommer	  fram	  till	  
fornlämningsområdet	  kan	  behöva	  undersökas	  för	  att	  den	  enskilde	  besökaren	  ska	  förstå	  
platsen	  så	  bra	  som	  möjligt.	  	  
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8. Förstärkning av platsen 
	  
Kapitlet	  redovisar	  ett	  resonemang	  om	  gestaltningen	  av	  information	  inom	  kulturmiljöer	  där	  
utgångspunkten	  är	  de	  informationsbehov	  som	  uppstår	  för	  den	  enskilde	  besökaren.	  Ett	  förslag	  
presenteras	  där	  fokus	  är	  hur	  informationen	  bör	  förmedlas	  för	  att	  stötta	  eget	  utforskande	  men	  
också	  hur	  informationen	  kan	  förmedlas,	  beroende	  på	  förhållanden	  som	  finns	  på	  ön.	  	  	  
	  
	  

Som	  framgår	  av	  denna	  studie	  finns	  det	  en	  hel	  del	  som	  skulle	  kunna	  förbättras	  för	  att	  
världsarvet	  Birka	  mer	  kan	  leva	  upp	  till	  Unescos	  Världsarvskonvention,	  som	  bland	  annat	  
säger	  att	  varje	  stat	  har	  skyldighet	  att	  både	  skydda,	  presentera	  och	  föra	  världsarv	  inom	  sitt	  
territorium	  vidare	  till	  kommande	  generationer,	  eller	  mer	  exakt	  uttryckt:	  

To	  ensure	  that	  effective	  and	  active	  measures	  are	  taken	  for	  the	  protection,	  
conservation	  and	  presentation	  of	  the	  cultural	  	  and	  natural	  heritage	  situated	  
on	  its	  territory,	  each	  State	  Party	  to	  this	  Convention	  shall	  endeavor,	  in	  so	  far	  
as	  possible,	  and	  as	  appropriate	  for	  each	  country/.../	  to	  take	  the	  appropriate	  
legal,	  scientific,	  technical,	  administrative	  and	  financial	  measures	  necessary	  
for	  the	  identification,	  protection,	  conservation,	  presentation	  and	  
rehabilitation	  of	  this	  heritage;	  and	  to	  foster	  the	  establishment	  or	  
development	  of	  national	  or	  regional	  centres	  for	  training	  in	  the	  protection,	  
conservation	  and	  presentation	  of	  the	  cultural	  and	  natural	  heritage	  and	  to	  
encourage	  scientific	  research	  in	  this	  field.	  

(Convention	  Concerning	  the	  Protection	  of	  the	  World	  Cultural	  and	  Natural	  
Heritage,	  Unesco)	  

Vad	  gäller	  Birka	  så	  framstår	  detta	  världsarv	  som	  förhållandevis	  väl	  skyddat,	  särskilt	  
betraktat	  i	  ett	  internationellt	  perspektiv.	  Presentationen	  och	  förmedlingen	  av	  platsens	  och	  
Birkas	  historia	  skulle	  däremot	  kunna	  förbättras,	  vilket	  också	  de	  ansvariga	  är	  överens	  om.	  
Men	  steget	  från	  ord	  till	  handling	  återstår.	  	  	  

I	  detta	  arbete	  är	  det	  särskilt	  den	  enskilda	  besökaren	  på	  Birka	  som	  står	  i	  fokus.	  Platsen	  
behöver	  förstärkning	  för	  att	  den	  enskilde	  besökaren	  ska	  ha	  en	  rimlig	  chans	  att	  närma	  sig	  
och	  begripa	  den	  unika	  miljön.	  Det	  som	  är	  utmärkande	  för	  den	  enskilde	  besökaren	  är	  att	  
den	  vill	  förstå	  Birka	  på	  egen	  hand	  och	  inte	  vara	  beroende	  av	  den	  guidade	  turen	  för	  att	  
förstå	  platsen.	  Förslaget	  som	  presenteras	  ska	  på	  ett	  så	  tillfredställande	  sätt	  som	  möjligt	  
täcka	  in	  de	  informationsbehov	  som	  uppstår	  för	  den	  enskilde	  besökaren	  vid	  
fornlämningsområdet.	  Med	  detta	  menas	  att	  gestaltningen	  av	  informationen	  ska	  hjälpa	  den	  
enskilde	  besökaren	  till	  eget	  utforskande	  genom	  vägledning	  och	  förståelsen	  av	  platsen.	  För	  
att	  så	  många	  enskilda	  besökare	  som	  möjligt	  ska	  förstå	  Birka	  handlar	  det	  om	  att	  skapa	  en	  
gestaltning	  som	  är	  tillfredställande	  på	  flera	  olika	  sätt	  och	  som	  samspelar	  med	  den	  enskilde	  
besökarens	  informationsbehov,	  men	  också	  miljön	  och	  vad	  som	  är	  möjligt	  att	  göra	  inom	  
fornlämningsområdet.	  	  
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De	  informationsbehov	  som	  uppstår	  för	  den	  enskilde	  besökaren	  vid	  fornlämningsområdet	  
är	  att	  kunna	  förstå	  var	  fornlämningsområdet	  börjar	  och	  dess	  utformning.	  Möjligheten	  att	  
orientera	  sig	  inom	  området	  och	  att	  det	  finns	  information	  om	  Birka	  och	  dess	  historia	  
tillgängligt	  oavsett	  tid	  på	  dygnet	  eller	  året.	  Att	  erbjudas	  fördjupning	  är	  också	  något	  
önskvärt.	  	  

Med	  vilka	  gestaltningsinsatser	  kan	  man	  då	  underlätta	  och	  i	  olika	  avseenden	  stärka	  
upplevelsen	  av	  världsarvsområdet	  Birka	  för	  den	  enskilda	  besökaren?	  Förslaget	  är	  tänkt	  
att	  ses	  som	  ett	  första	  steg	  i	  att	  utveckla	  framtida	  informationsinsatser.	  	  

8.1 Entrén  
Entrén	  in	  till	  världsarvet	  utgörs	  idag	  av	  en	  grind,	  vilket	  inte	  är	  särskilt	  inbjudande	  
eftersom	  det	  utgör	  ett	  hinder.	  Informationen	  om	  att	  man	  går	  in	  i	  världsarvet	  är	  placerad	  
på	  en	  soptunna.	  Entrén	  bidrar	  inte	  till	  att	  markera	  att	  platsen	  är	  viktig.	  Genom	  att	  markera	  
entrén	  kan	  området	  som	  är	  Birka	  tydligare	  visas	  och	  presenteras.	  Besökaren	  upplever	  då	  
att	  den	  faktiskt	  inträder	  i	  något	  särskilt	  och	  inte	  bara	  en	  vanlig	  skärgårdsmiljö.	  Har	  
besökaren	  inte	  förstått	  vad	  Birka	  är	  för	  något,	  så	  kan	  personen	  ändå	  förstå	  att	  detta	  är	  en	  
speciell	  plats.	  Genom	  att	  både	  säga	  och	  markera	  att	  det	  är	  en	  viktig	  plats	  blir	  det	  mer	  
tydligt,	  speciellt	  till	  enskilde	  besökaren	  eftersom	  den	  inte	  har	  möjlighet	  att	  ställa	  frågor	  till	  
någon	  guide.	  	  	  

Birka	  är	  inte	  detsamma	  som	  Björkö.	  Vattenlinjen	  låg	  under	  yngre	  järnåldern	  cirka	  fem	  
meter	  högre	  upp	  än	  idag.	  Entrén	  ligger	  därför	  en	  bit	  in	  på	  Björkö	  och	  besökaren	  tar	  sig	  till	  
Birka	  till	  fots	  och	  inte	  med	  båt.	  	  Entrén	  kan	  därför	  markeras	  genom	  en	  port	  så	  att	  
besökaren	  verkligen	  ser	  och	  upplever	  att	  den	  kliver	  in	  i	  fornlämningsområdet.	  Möjligheten	  
att	  ta	  bort	  grinden	  och	  ersätta	  med	  en	  färist	  finns	  och	  mötet	  med	  platsen	  kan	  då	  uppfattas	  
som	  mer	  välkomnande	  och	  även	  funktionellt	  då	  besökare	  kan	  glömma	  att	  stänga	  grinden.	  
Till	  personer	  som	  har	  svårt	  att	  gå	  över	  en	  färist	  kan	  en	  mindre	  grind	  placeras	  vid	  sidan	  av	  
entrén.	  För	  att	  skapa	  ett	  enhetligt	  formspråk	  kan	  inspiration	  från	  Birkamuseet	  hämtas.	  
Arkitekten	  Gunnar	  Mattsson	  ritade	  museet	  som	  byggdes	  1996.	  Det	  pelarburna	  taket	  vid	  
museets	  entré	  skapar	  känslan	  av	  att	  gränsen	  mellan	  ute	  och	  inne	  suddas	  ut.	  Pelarna	  och	  
takets	  form	  kan	  återanvändas	  i	  en	  mindre	  skala	  vid	  fornlämningsområdets	  entré.	  
Materialet	  i	  pelarna	  vid	  museet	  är	  gran	  och	  fasaden	  består	  av	  järnvitriolbehandlad	  
lockpanel.	  Den	  nya	  tänkta	  entrén	  vid	  fornlämningsområdet	  kan	  genom	  form	  och	  material	  
bygga	  vidare	  på	  museets	  formspråk	  och	  på	  så	  sätt	  skapas	  en	  helhet.	   	  

Entrén	  är	  det	  första	  som	  den	  enskilde	  besökaren	  möter	  när	  den	  går	  in	  i	  kulturmiljön,	  det	  
är	  därför	  viktigt	  att	  denna	  fångar	  besökarens	  uppmärksamhet.	  Vid	  entrén	  bör	  besökaren	  
bli	  hälsad	  välkommen	  och	  få	  en	  förklaring	  till	  varför	  platsen	  är	  skyddad	  samt	  en	  kort	  
introduktion	  till	  världsarvsområdet.	  En	  karta	  som	  visar	  området	  bör	  också	  finnas	  för	  att	  få	  
en	  förståelse	  över	  öns	  utformning	  och	  var	  man	  själv	  befinner	  sig.	  Texten	  på	  skylten	  
behöver	  ge	  svar	  på	  frågor	  som:	  vad	  var	  Birka,	  vem	  bodde	  där,	  varför,	  hur	  bodde	  man	  och	  
när?	  

Förstärkning av platsen	  



48	  
	  

Förstärkning av platsen	  

b	  a	  

Bild	  17,	  a)	  entrén	  in	  till	  fornlämningsområdet	  2012-‐09-‐08,	  där	  besökare	  glömt	  att	  stänga	  
grinden,	  b)	  idéskiss	  av	  entrén	  in	  till	  fornlämningsområdet.	  	  	  

Vid	  entrén	  kan	  även	  de	  olika	  alternativen	  som	  den	  enskilde	  besökaren	  har	  för	  att	  ta	  del	  av	  
informationen	  om	  Birka	  presenteras.	  Förslaget	  är	  en	  folder	  och	  en	  mobilapplikation	  till	  
smart	  phone	  (mobiltelefon)	  eller	  surfplatta.	  

8.2 Orienteringsstöd  
För	  att	  man	  ska	  känna	  sig	  trygg	  på	  en	  plats	  krävs	  det	  en	  förståelse	  för	  miljön.	  Om	  
besökaren	  ska	  kunna	  lära	  och	  ta	  del	  av	  informationen	  måste	  de	  fysiologiska	  behoven	  vara	  
tillfredsställda	  samt	  att	  upplevelsen	  av	  trygghet	  finns.	  Uppfattas	  något	  som	  farligt	  kommer	  
besökaren	  inte	  att	  delta	  (Veverka	  2011	  s.27-‐29).	  Den	  enskilde	  besökaren	  kan	  erbjudas	  
möjligheten	  att	  använda	  sig	  av	  en	  tryckt	  karta	  i	  foldern	  eller	  digitalt	  via	  
mobilapplikationen	  för	  att	  kunna	  orientera	  sig	  i	  fornlämningsområdet.	  Kartan	  i	  foldern	  
behöver	  vara	  tydlig	  och	  i	  färg	  för	  att	  kunna	  vissa	  de	  olika	  områdena	  som	  finns	  i	  
landskapet.	  För	  att	  den	  enskilde	  besökaren	  ska	  känna	  sig	  säker	  på	  att	  man	  kommit	  fram	  
till	  den	  avsedda	  platsen	  som	  presenteras	  i	  foldern	  kan	  platsmarkeringar	  placeras	  i	  miljön.	  
Idag	  används	  platsmarkeringar	  i	  Vägvisaren	  vilket	  betyder	  att	  möjligheten	  finns	  att	  
placera	  markeringar	  i	  landskapet.	  Målet	  är	  att	  påverka	  så	  lite	  som	  möjligt	  när	  
markeringarna	  placeras	  i	  miljön.	  Alternativ	  kan	  vara	  att	  placera	  markeringen	  där	  
utgrävningar	  redan	  utförts	  eller	  att	  de	  förankras	  i	  sten	  som	  inte	  kommer	  från	  
fornlämningsområdet.	  	  	  

Nuvarande	  markeringar	  har	  börjat	  tappa	  färgen	  och	  vissa	  är	  placerade	  så	  att	  de	  är	  svåra	  
att	  uppfatta.	  En	  del	  har	  flyttats	  från	  sin	  ursprungliga	  plats.	  Svårigheten	  är	  att	  hitta	  balans	  
mellan	  synligt	  och	  att	  inte	  störa	  miljön	  rent	  estetiskt.	  Eftersom	  det	  redan	  finns	  stolpar	  i	  
landskapet	  som	  vid	  fårstängslet	  blir	  markeringen	  tydigare	  om	  den	  har	  en	  avstickande	  
form	  eller	  färg.	  För	  att	  skapa	  ett	  helhetsintryck	  bör	  även	  platsmarkeringen	  ha	  samma	  
formspråk	  som	  Birkamuseet	  och	  den	  tänkta	  fornlämningsentrén.	  Materialet	  är	  gran	  och	  
dimensionen	  kan	  vara	  ca	  100mm	  x	  100mm.	  Höjden	  är	  något	  som	  kan	  behöva	  anpassas	  
beroende	  på	  var	  markeringen	  ska	  placeras,	  eftersom	  landskapet	  har	  olika	  förutsättningar	  
är	  det	  något	  som	  måste	  undersökas	  mer	  på	  plats.	  	  

Genom	  att	  tillföra	  färg	  kan	  markeringen	  bli	  tydligare	  och	  mer	  synlig	  för	  den	  enskilde	  
besökaren.	  Förslagsvis	  kan	  en	  röd	  färg	  användas.	  Rött	  kommer	  att	  kontrastera	  mot	  
omgivningen.	  För	  att	  göra	  det	  tydligt	  vilken	  platsmarkering	  man	  befinner	  sig	  vid	  kan	  
siffror	  placeras	  på	  stolpen	  och	  återkomma	  i	  foldern.	  Detta	  kan	  göras	  genom	  att	  forma	  en	  
metallist	  runt	  stolpen	  med	  utstansade	  siffror.	  Metallen	  bryter	  av	  mot	  trämaterialet.	  	  
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b	  a	  

Platsmarkeringarna	  är	  en	  del	  av	  upplevelsen	  och	  genom	  att	  se	  till	  att	  de	  är	  bra	  placerade	  
och	  hela	  uppfattas	  det	  som	  att	  de	  ansvariga	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  människor	  hittar	  
och	  förstår	  de	  olika	  platserna	  på	  Björkö.	  	  

Bild	  18,	  a)	  vägvisningsskylten	  vid	  Hemlanden	  som	  angripits	  av	  mossa,	  b)	  den	  nuvarande	  
platsmarkeringen	  till	  Vägvisaren	  som	  har	  svårt	  att	  sticka	  ut	  bland	  alla	  andra	  stolpar	  i	  
miljön.	  

Vägvisningsskyltarna	  inom	  fornminnesområdet	  skiljer	  sig	  i	  uttryck,	  vilket	  bör	  undvikas	  
om	  man	  vill	  skapa	  ett	  helhetsintryck.	  Vägvisningen	  vid	  Hemlanden	  syns	  dåligt	  eftersom	  
mossa	  har	  angripit	  skylten	  (se	  bild	  20a).	  Detta	  bidrar	  till	  känslan	  av	  att	  de	  ansvariga	  inte	  
bryr	  sig	  och	  att	  området	  inte	  är	  prioriterat.	  Skyltar	  som	  inte	  syns	  bör	  ersättas	  och	  på	  ett	  
sätt	  så	  att	  skylten	  bidrar	  till	  helheten.	  Trämaterialet	  och	  färgen	  rött	  kan	  återkomma	  på	  
vägvisningsskyltarna	  för	  att	  ge	  just	  ett	  enhetligt	  intryck.	  	  

En	  plats	  existerar	  när	  den	  blivit	  tilldelad	  mening.	  Tuan	  (1977)	  tar	  upp	  att	  en	  betydelsefull	  
plats	  inte	  behöver	  vara	  synlig.	  Inom	  fornlämningsområdet	  finns	  just	  platser	  som	  inte	  är	  
synliga	  i	  landskapet	  men	  som	  ändå	  har	  en	  intressant	  historia	  att	  berätta.	  Det	  finns	  olika	  
sätt	  att	  få	  kunskap	  och	  lära	  sig	  om	  en	  plats,	  för	  att	  lyckas	  med	  att	  tolka	  landskapet	  behövs	  
hjälp	  eftersom	  det	  annars	  är	  lätt	  att	  misslyckas	  med	  att	  hitta,	  se	  eller	  förstå	  Veverka	  (2011	  
s.19).	  På	  Birka	  finns	  till	  exempel	  Garnisonen	  och	  Stadsområdet	  som	  är	  svåra	  att	  se	  i	  
landskapet.	  På	  dessa	  platser	  har	  utgrävningar	  utförts	  och	  för	  att	  förstärka	  förståelsen	  av	  
platsen	  för	  den	  enskilde	  besökaren	  kan	  markeringsstolpar	  placeras	  för	  att	  tydliggöra	  vad	  
informationen	  tar	  upp.	  Stolparna	  kan	  placera	  så	  de	  markerar	  ett	  område	  som	  till	  exempel	  
utgrävningarna	  som	  gjordes	  vid	  Svarta	  jorden	  1990-‐1995.	  Stolparna	  kan	  ha	  samma	  
formspråk	  som	  platsmarkeringarna	  och	  kan	  istället	  för	  att	  sticka	  ut	  genom	  form	  få	  en	  
annan	  färg.	  Förslagsvis	  kan	  hörnen	  på	  stolparna	  målas	  svarta	  för	  att	  kontrastera	  mot	  
omgivningen	  men	  inte	  bli	  allt	  för	  dominanta	  i	  landskapet.	  Höjden	  kan	  anpassas	  beroende	  
på	  var	  de	  ska	  placeras.	  	  

	  

	  

	  

Bild	  19,	  idéskiss	  på	  platsmarkering	  till	  vänster	  och	  till	  höger	  
markeringsstolpe.	  
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Hemlanden	  är	  ett	  område	  där	  det	  är	  svårt	  att	  veta	  vilken	  stig	  som	  är	  markerad	  på	  kartan	  
(Vägvisare).	  För	  att	  stötta	  besökaren	  i	  att	  förstå	  miljön	  och	  uppleva	  en	  trygghet	  kan	  stigar	  
klippas	  eller	  att	  naturmaterial	  tillföras	  som	  bark.	  Syns	  stigarna	  tydligt	  i	  landskapet	  blir	  det	  
lättare	  för	  den	  enskilde	  besökaren	  att	  ta	  sig	  fram	  i	  landskapet	  och	  det	  blir	  också	  lättare	  att	  
tolka	  kartan.	  På	  vintern	  finns	  möjligheten	  att	  skotta	  eller	  ploga	  snön.	  

Mobilapplikationen	  behöver	  också	  vara	  utrustad	  med	  en	  karta	  som	  hjälper	  den	  enskilde	  
besökaren	  att	  orientera	  sig	  på	  ön.	  Besökaren	  kommer	  kunna	  se	  platserna	  som	  man	  vill	  
besöka	  och	  sin	  egen	  position	  i	  kartbilden.	  Detta	  är	  möjligt	  med	  hjälp	  av	  GPS.	  Att	  se	  sin	  egen	  
position	  i	  kartan	  kan	  stötta	  den	  enskilde	  besökaren	  att	  hitta.	  Med	  hjälp	  av	  GPS	  kan	  den	  
enskilde	  besökaren	  veta	  när	  den	  kommit	  fram	  till	  platsen	  som	  kartan	  avser.	  Väl	  framme	  
vid	  platsen	  kommer	  informationen	  fram.	  Detta	  gör	  att	  platsmarkeringar	  inte	  behöver	  
placeras	  ut	  i	  landskapet.	  	  

8.3 Vandringsstråk 
Ronström	  (2007	  s.109)	  menar	  att	  det	  är	  beskrivningarna	  om	  platsen	  som	  gör	  att	  ett	  
världsarv	  existerar	  och	  att	  det	  är	  det	  som	  besökaren	  har	  att	  värdera	  och	  uppleva.	  
Informationen	  om	  Birka	  är	  viktig	  för	  att	  den	  enskilde	  besökaren	  ska	  kunna	  förstå	  platsen	  
och	  på	  så	  sätt	  även	  kunnat	  ge	  platsen	  mening.	  Riksantikvarieämbetet	  (2007)	  vill	  att	  
världsarvsområdet	  ska	  vara	  tillgängligt	  för	  alla	  besökare,	  grupper	  så	  väl	  som	  enskilda.	  I	  
den	  här	  studien	  är	  det	  specifika	  för	  den	  enskilde	  besökaren	  eget	  utforskande	  och	  behovet	  
av	  att	  inte	  behöva	  gå	  den	  guidade	  turen,	  för	  att	  få	  förståelse	  och	  skapa	  mening.	  Den	  
enskilde	  besökare	  kan	  komma	  med	  egen	  båt	  på	  sommaren	  och	  på	  andra	  sätt	  på	  vintern	  
som	  skidor	  eller	  skridskor,	  vilket	  betyder	  att	  information	  om	  Björkö	  behöver	  vara	  
tillgänglig	  oavsett	  tid	  på	  dygnet	  eller	  årstid.	  Besöket	  ska	  inte	  heller	  påverkas	  av	  om	  
Birkamuseet	  är	  öppet	  eller	  stängt.	  Enskilda	  besökaren	  kan	  även	  komma	  med	  turbåtar	  som	  
t.ex.	  Strömmas	  båt,	  informationen	  behöver	  därför	  kunna	  anpassas	  till	  besökarens	  behov	  
vad	  gäller	  tidsåtgång	  på	  ön.	  Varför	  besökaren	  kommit	  till	  Birka,	  vilka	  förkunskaper	  och	  
intressen	  den	  har	  är	  något	  som	  är	  individuellt	  vilket	  betyder	  att	  den	  enskilde	  besökaren	  
består	  av	  många	  olika	  individer.	  	  

Foldern	  som	  finns	  tillgänglig	  vid	  den	  nya	  tänkta	  entrén	  innehåller	  Basturen	  ett	  
vandringsstråk	  som	  ska	  erbjuda	  en	  grundläggande	  förklaring	  av	  världsarvsområdet.	  
Foldern	  behöver	  vara	  tydlig	  med	  hur	  långt	  vandringsstråket	  är	  och	  vilken	  tidsåtgång	  som	  
är	  rimlig.	  Foldern	  behöver	  finnas	  tillgänglig	  i	  alla	  fall	  på	  svenska	  och	  engelska	  för	  att	  nå	  ut	  
till	  besökare,	  tyska	  kan	  också	  vara	  ett	  alternativ.	  Basturen	  riktar	  sig	  till	  enskilda	  besökare	  
som	  vill	  få	  en	  överblick	  över	  platsen	  och	  för	  dem	  som	  aldrig	  har	  varit	  på	  Björkö	  tidigare.	  
Basturen	  tar	  den	  enskilde	  besökaren	  till	  platser	  som	  kan	  ge	  förklaringar	  om	  Birka	  och	  vad	  
de	  olika	  platserna	  kan	  ha	  haft	  för	  betydelse	  under	  vikingatiden	  och	  senare.	  	  
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Förslag	  på	  platser	  som	  Basturen	  kan	  
ta	  upp	  är:	  	  

• Birkas	  hamn	  
• Stadsområdet	  
• Stadsvallen	  
• Hemlanden	  
• Borg	  
• Ansgarskorset	  
• Garnisonen	  

Platserna	  är	  en	  viktig	  del	  i	  Birkas	  
historia	  och	  de	  kan	  ge	  en	  överskitlig	  
bild	  av	  Birka	  och	  delar	  av	  dess	  
historia.	  

Bild	  20,visualisering	  av	  vilka	  platser	  Basturen	  kan	  presentera.	  	  

Vandringsstråket	  Basturen	  kan	  förslagsvis	  utformas	  på	  följande	  sätt.	  Den	  enskilde	  
besökaren	  har	  tagit	  sig	  till	  fornlämningsområdets	  entré	  och	  en	  kort	  introduktion	  om	  
världsarvet	  Birka	  och	  Hovgården	  finns	  presenterat	  på	  en	  skylt.	  Informationen	  kan	  handla	  
om	  att	  Birka	  var	  en	  köpstad	  under	  700-‐talet	  och	  att	  det	  skedde	  utbyte	  med	  handelsmän	  
från	  när	  och	  fjärran.	  Vilken	  sorts	  handel	  samt	  antalet	  människor	  som	  bodde	  på	  Birka	  är	  
intressant	  att	  få	  veta.	  Att	  kungen	  bodde	  på	  Adelsö	  och	  att	  vi	  än	  idag	  inte	  vet	  vem	  han	  var	  
behöver	  lyftas	  fram	  och	  en	  karta	  kan	  visualisera	  världsarvsområdet	  och	  visar	  vart	  
Hovgården	  ligger.	  Delar	  av	  introduktionen	  kan	  finnas	  med	  även	  i	  foldern	  för	  att	  det	  enkelt	  
ska	  gå	  att	  få	  del	  av	  informationen	  igen	  utan	  att	  behöva	  gå	  tillbaka	  till	  skylten.	  	  	  	  

Vid	  entrén	  kan	  den	  enskilde	  besökaren	  ta	  foldern	  som	  börjar	  med	  att	  förklara	  att	  man	  
befinner	  sig	  vid	  den	  vikingatida	  strandlinjen	  och	  att	  staden	  Birka	  ligger	  en	  bit	  fram	  vid	  
området	  som	  kallas	  Svarta	  jorden.	  Här	  kan	  man	  förklara	  begreppet	  Svarta	  jorden	  och	  be	  
den	  enskilde	  besökaren	  att	  ta	  sig	  till	  platsmarkering	  nummer	  ett	  som	  finns	  markerad	  på	  
kartan.	  

1. Förslagsvis	  kan	  första	  platsen	  och	  informationen	  handla	  om	  Birkas	  hamn,	  eftersom	  
det	  var	  den	  här	  vägen	  som	  handelsmännen	  kom	  till	  Birka.	  Här	  kan	  man	  berätta	  om	  
den	  pålspärr	  som	  finns	  i	  vattnet,	  utbyte	  av	  handelsvaror	  och	  med	  vem	  detta	  
utbytte	  skedde.	  Att	  både	  män	  och	  kvinnor	  kunde	  köpa	  och	  sälja	  varor.	  För	  att	  den	  
enskilde	  besökaren	  ska	  känna	  sig	  säker	  på	  att	  den	  kommit	  fram	  till	  platsen	  avsedd	  
på	  kartan	  finns	  den	  röda	  platsmarkeringen	  placerad	  vid	  stigen.	  	  	  	  
	  

2. Nästa	  plats	  blir	  Stadsområdet	  och	  förslagsvis	  kan	  det	  området	  från	  Ambrosianis	  
arkeologiska	  utgrävningar	  markeras	  med	  markeringsstolpar	  som	  presenterades	  
tidigare.	  Genom	  att	  markera	  platsen	  blir	  det	  enklare	  för	  den	  enskilde	  besökaren	  att	  
förstå	  storleken	  och	  placeringen	  av	  utgrävningen.	  Intressant	  att	  veta	  är	  att	  på	  den	  
lilla	  ytan	  hittades	  200	  000	  fynd	  och	  drygt	  fem	  ton	  benrester.	  Informationen	  kan	  
även	  handla	  om	  bostadshusen	  och	  deras	  placering	  och	  utformning.	  	  
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3. Stadsvallen	  är	  synligt	  i	  landskapet	  och	  behöver	  därför	  presenteras,	  vad	  den	  är	  
byggd	  av	  och	  vilken	  funktion	  den	  kan	  ha	  haft	  under	  vikingatiden	  är	  relevant	  
information.	  Även	  att	  stormännens	  hus	  låg	  precis	  innan	  för	  Stadsvallen	  kan	  
nämnas.	  Att	  samhället	  var	  hierarkiskt	  uppbyggt	  och	  att	  de	  var	  en	  stor	  skillnad	  
mellan	  fria	  och	  ofria	  människor	  kan	  lyftas	  fram.	  	  
	  

4. Väl	  utanför	  Stadsvallen	  ligger	  gravfältet	  Hemlanden.	  Här	  kan	  man	  nämna	  att	  det	  
finns	  fler	  gravfält	  som	  omgav	  staden	  men	  att	  Hemlanden	  är	  det	  största	  med	  1600	  
gravar.	  De	  olika	  gravsorterna	  kan	  förklaras	  som	  tillexempel	  kammargrav	  och	  
brandgrav.	  Exempel	  på	  fynd	  som	  hittats	  i	  gravar	  kan	  presenteras.	  	  
	  

5. Från	  Hemlanden	  kan	  den	  enskilde	  besökaren	  ta	  sig	  bort	  till	  Borg	  och	  
Ansgarskorset.	  Rester	  av	  Borg	  är	  också	  synligt	  i	  landskapet	  och	  behöver	  förklaras	  
så	  att	  den	  enskilde	  besökaren	  kan	  få	  en	  uppfattning	  av	  hur	  det	  kan	  ha	  sett	  ut	  på	  
vikingatiden.	  Hur	  Borg	  användes	  och	  varför	  den	  är	  placerad	  uppe	  på	  berget	  kan	  
förklaras.	  	  
	  

6. På	  berget	  står	  Ansgarskorset	  som	  restes	  1834	  till	  minnet	  av	  Ansgar	  och	  hans	  resor	  
till	  Birka	  på	  800-‐talet.	  Ett	  resonemang	  kring	  hedendomen	  och	  kristendomen	  kan	  
föras	  som	  koppling	  till	  korset	  och	  vikingatiden.	  Det	  är	  svårt	  att	  placera	  någon	  
platsmarkering	  precis	  vid	  korset	  eftersom	  det	  skulle	  påverka	  utsikten	  mycket	  men	  
korset	  kan	  fungera	  som	  sin	  egen	  platsmarkering	  eftersom	  det	  är	  så	  tydligt.	  	  
	  

7. Norr	  om	  borgen	  ligger	  området	  Garnisonen	  som	  undersöktes	  för	  första	  gången	  av	  
Stolpe	  på	  1870-‐talet	  han	  tolkade	  det	  då	  som	  en	  plats	  för	  likbränning.	  Men	  vid	  
senare	  utgrävningar	  hittades	  fynd	  som	  pilspetsar,	  fragment	  från	  vapen	  och	  sköldar	  
med	  mera.	  Vilket	  gjorde	  att	  platsens	  betydelse	  fick	  en	  ny	  tolkning,	  en	  garnison.	  	  
Senast	  utgrävningen	  gjordes	  2004.	  Garnisonen	  är	  en	  plats	  som	  passar	  in	  under	  
Basturen	  för	  att	  det	  är	  ett	  område	  som	  är	  intressant	  ur	  flera	  perspektiv	  eftersom	  
det	  berättar	  om	  livet	  på	  Birka,	  vad	  människor	  gjorde	  och	  vilka	  delar	  av	  världen	  
man	  hade	  utbyte	  med.	  	  
	  
Den	  informationen	  som	  idag	  finns	  tillgänglig	  för	  den	  enskilde	  besökaren	  om	  
Garnisonen	  finns	  i	  Vägvisaren	  och	  lyder	  ”I	  sluttningen	  utanför	  kungsporten	  har	  
man	  gjort	  fynd	  som	  visar	  att	  här	  har	  det	  funnits	  en	  garnison.	  Ett	  treskeppigt	  
långhus	  stod	  på	  terrassen.”	  Informationen	  måste	  hämtas	  på	  museet	  som	  har	  
begränsade	  öppettider.	  	  
	  
	  
	  
	  

	  

Bild	  21,	  störarna	  vid	  som	  
markerar	  stolphålen	  vid	  
Krigarnas	  hus.	  
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Efter	  utgrävningen	  2004	  placerades	  störar	  i	  stolphålen	  till	  den	  byggnad	  som	  man	  
hittade	  på	  platsen,	  även	  kallad	  Krigarnas	  hus.	  Störarna	  finns	  kvar	  men	  är	  svåra	  att	  
tolka	  för	  den	  enskilde	  besökaren	  eftersom	  de	  inte	  är	  omnämnda	  i	  den	  information	  
som	  är	  tillgänglig	  på	  ön.	  Störarna	  försvinner	  in	  i	  omgivningen	  och	  uppfattas	  som	  
ostadiga	  (se	  bild	  23).	  Störarna	  kan	  bytas	  ut	  och	  till	  markeringsstolparna	  som	  
presenterades	  tidigare.	  Informationen	  kan	  förklara	  vad	  en	  garnison	  är	  för	  något	  
och	  att	  stolparna	  markerar	  Krigarnas	  hus	  och	  att	  de	  är	  placerad	  i	  husets	  stolphål	  
som	  var	  en	  del	  av	  huskonstruktionen	  som	  man	  hittade	  vid	  utgrävningen	  2004.	  
Intressanta	  saker	  som	  kan	  presenteras	  är	  antalet	  krigar	  som	  bodde	  i	  området	  och	  
deras	  uppgifter.	  Under	  vilken	  tid	  huset	  existerade	  och	  att	  det	  till	  sist	  anfölls	  och	  
brändes	  ner.	  

Som	  avslutande	  text	  kan	  ett	  resonemang	  hållas	  kring	  varför	  Birka	  övergavs	  i	  slutet	  av	  900-‐
talet.	  Där	  olika	  perspektiv	  kan	  lyftas	  fram	  som	  att	  kristendomen	  fick	  allt	  mer	  fäste	  och	  att	  
Birka	  kan	  ha	  blivit	  ersatt	  av	  en	  annan	  stad,	  Sigtuna.	  	  

Platserna	  som	  presenteras	  kopplas	  tydligast	  till	  vikingatiden	  men	  även	  till	  1800-‐talet	  och	  
1900-‐talet	  genom	  arkeologin.	  Andra	  platser	  som	  kan	  nämnas	  i	  foldern	  är	  Björköby	  och	  
Ansgarskapellet.	  De	  platserna	  behövs	  inte	  för	  att	  ge	  den	  enskilde	  besökaren	  en	  översiktlig	  
förklaring	  över	  Birka	  men	  kan	  ändå	  vara	  intressant	  att	  veta	  mer	  om	  då	  de	  finns	  utmärkta	  
på	  kartor	  och	  syns	  i	  landskapet.	  Önskar	  den	  enskilde	  besökaren	  att	  ta	  sig	  till	  platsen	  så	  kan	  
den	  själv	  välja	  att	  göra	  det.	  	  

Detta	  ska	  ses	  som	  ett	  förslag	  till	  vad	  Basturen	  kan	  förmedla	  till	  den	  enskilde	  besökaren.	  
Eftersom	  texten	  ska	  tryckas	  i	  ett	  givet	  format	  måste	  den	  hållas	  kort	  men	  informativ.	  	  	  

8.4 Tematiserade vandringsstråk 
Som	  ett	  komplement	  eller	  fördjupning	  till	  Basturen	  kan	  en	  mobilapplikation	  (app)tillföras.	  
Appen	  kan	  bygga	  på	  informationen	  från	  Basturen	  och	  låta	  besökaren	  styra	  mer	  efter	  eget	  
intresse	  och	  kunna	  välja	  teman	  själv.	  Att	  presentera	  Birka	  i	  teman	  för	  den	  enskilde	  
besökaren	  går	  att	  ansluta	  till	  Tildens	  (2007[1957]	  s.34-‐35)	  princip	  om	  att	  det	  är	  bättre	  att	  
presentera	  en	  helhet	  istället	  för	  många	  delar.	  Det	  är	  bättre	  att	  besökaren	  kommer	  ihåg	  och	  
har	  fått	  förståelse	  för	  en	  helhet	  istället	  för	  en	  massa	  spridd	  information.	  En	  helhet	  hjälper	  
besökaren	  att	  förstå	  varför	  platsen	  har	  bevarats	  (Tilden	  2007	  [1957]	  s.69).	  	  

Förslag	  på	  teman	  som	  den	  enskilde	  besökaren	  skulle	  kunna	  välja	  är:	  

• Gravfälten.	  På	  Birka	  finns	  närmare	  3000	  gravar	  som	  är	  uppdelade	  på	  sju	  gravfält.	  
1100	  gravar	  har	  blivit	  undersökta	  av	  olika	  arkeologer	  under	  olika	  tidsperioder.	  
Fynden	  från	  gravarna	  kan	  bidra	  med	  kunskap	  om	  hur	  det	  var	  att	  leva	  på	  Birka.	  	  
	  

• Försvar	  och	  anfall.	  Vikingar	  målas	  ofta	  upp	  som	  ett	  folkslag	  som	  levde	  på	  
vikingatiden	  som	  hade	  hjälmar	  med	  horn	  och	  åkte	  med	  vikingaskepp	  på	  
plundringståg.	  Den	  bilden	  innehåller	  flera	  missförstånd.	  Hur	  har	  det	  blivit	  så	  att	  
vikingar	  framställs	  som	  blodtörstiga	  vildar	  och	  att	  alla	  som	  levde	  på	  vikingatiden	  
var	  vikingar?	  Att	  lyfta	  fram	  krigarnas	  roll	  i	  samhället	  kan	  hjälpa	  till	  att	  tolka	  Birka	  
och	  dess	  mening	  och	  ge	  en	  fördjupning	  om	  krigarna	  och	  deras	  liv.	  
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• Naturen/landskapet.	  Vad	  hände	  efter	  att	  staden	  övergetts.	  Hur	  har	  landskapet	  
formats	  efter	  yngre	  järnåldern?	  Vilka	  växter	  fanns	  förr	  och	  vilka	  har	  tillkommit	  på	  
senare	  år	  och	  vem	  tog	  dem	  till	  ön?	  Att	  kunna	  visa	  på	  skikten	  av	  historia,	  och	  lyfta	  
fram	  andra	  delar	  på	  Björkö	  som	  tillexempel	  Björköby.	  	  	  
	  

• Birkas	  skatter.	  Fynd	  som	  uppfattas	  som	  extra	  värdefulla	  och	  olika	  tolkningar	  kring	  
vilken	  betydelse	  fynden	  kan	  ha	  haft	  under	  vikingatiden	  kan	  vara	  intressant	  att	  veta	  
mer	  om.	  Som	  till	  exempel	  den	  stora	  silverskatten	  med	  ett	  20-‐tal	  hela	  föremål	  samt	  
450	  arabiska	  och	  bysantinska	  mynt	  som	  hittats	  vid	  Birka.	  
	  
	  

Med	  dessa	  teman	  vill	  jag	  visa	  på	  att	  det	  finns	  en	  möjlighet	  att	  ge	  fler	  perspektiv	  på	  Birka	  
och	  att	  det	  finns	  flera	  olika	  platser	  i	  landskapet	  som	  är	  intressanta	  att	  besöka.	  Att	  
personligen	  besöka	  en	  kulturhistorisk	  plats	  gör	  det	  möjligt	  att	  ta	  in	  så	  mycket	  mer	  än	  vad	  
en	  bok	  kan	  ge	  (Tilden	  2007	  [1957]	  s.25).	  Mötet	  med	  platsen	  bidrar	  till	  mer	  kunskap	  
eftersom	  flera	  sinnen	  aktiveras	  och	  det	  är	  lättare	  att	  förstå	  öns	  utsträckning	  och	  vilka	  
förutsättningar	  som	  fanns	  på	  vikingatiden.	  Tanken	  är	  att	  den	  enskilde	  besökaren	  ska	  
känna	  att	  det	  var	  här	  det	  hände,	  just	  på	  denna	  plats,	  vilket	  gör	  att	  ens	  historiemedvetenhet	  
kan	  öka.	  Det	  skapas	  ett	  möte	  mellan	  nutid	  och	  dåtid.	  

Till	  exempel	  kan	  temat	  för	  Gravfälten	  leda	  den	  enskilde	  besökaren	  till	  de	  sju	  gravfälten	  
som	  ligger	  utspridda	  på	  ön.	  Hemlanden	  som	  exempel,	  det	  är	  Sveriges	  största	  gravfält	  med	  
mer	  än	  1600	  gravar.	  Den	  guidade	  turen	  går	  inte	  ner	  till	  Hemlanden.	  Informationen	  om	  
Hemlanden	  kan	  utformas	  som	  en	  provokation	  och	  kopplas	  till	  besökarens	  egna	  liv	  vilket	  
också	  är	  en	  del	  av	  Tildens	  principer(2007	  [1957]	  s.34-‐35).	  Provokationen	  kan	  vara	  att	  Vi	  
ska	  alla	  dö!	  eller	  Vad	  är	  meningen	  med	  livet?	  	  Tanken	  är	  att	  man	  ska	  fånga	  besökarens	  
uppmärksamhet	  och	  viljan	  till	  att	  veta	  mer.	  En	  annan	  sak	  som	  kan	  påverka	  den	  enskilde	  
besökaren	  är	  just	  tanken	  att	  precis	  under	  fötterna	  ligger	  resterna	  från	  en	  annan	  människa,	  
som	  levt	  och	  upptäckt	  saker	  precis	  som	  vi.	  Livet	  och	  döden	  är	  något	  som	  alla	  människor	  
kan	  relatera	  till.	  Hur	  såg	  personens	  livsöde	  ut,	  vilka	  förutsättningar	  fanns	  det	  då.	  Vilka	  
tankar	  hade	  man	  om	  döden	  förr	  och	  vilka	  tankar	  finns	  det	  nu,	  vilka	  tankar	  har	  jag	  själv?	  
Att	  ta	  sig	  runt	  i	  landskapet	  blir	  en	  aktivitet	  och	  att	  utgå	  från	  platsen	  och	  det	  man	  ser	  blir	  en	  
viktig	  del	  av	  upplevelsen.	  	  

Temat	  Anfall	  och	  försvar	  kan	  bland	  annat	  innehålla	  en	  fördjupning	  av	  Garnisonen.	  Istället	  
för	  att	  bara	  nämna	  Krigarnas	  hus	  och	  dess	  storlek	  kan	  man	  gå	  in	  förklara	  tydligare	  husets	  
olika	  delar	  och	  vilka	  fynd	  som	  har	  hittats	  var	  och	  vilka	  slutsatser	  som	  kan	  göras	  utifrån	  
fynden.	  Krigarnas	  roll	  i	  samhället	  kan	  diskuteras	  mer	  och	  deras	  utbyte	  med	  andra	  
”länder”.	  Krigarnas	  vapen	  och	  strategier	  kan	  tas	  upp.	  Informationen	  måste	  struktureras	  på	  
ett	  tydligt	  sätt	  med	  olika	  kategorier	  där	  det	  finns	  möjlighet	  att	  först	  få	  en	  introduktion	  som	  
sen	  kan	  fördjupas	  vid	  intresse.	  För	  den	  som	  vill	  veta	  mer	  om	  Garnisonen	  kan	  möjligheten	  
till	  fördjupningsmaterial	  presentera	  som	  Historiska	  museets	  söksida	  och	  Charlotte	  
Hedenstierna-‐Jonsons	  avhandling	  om	  The	  Birka	  Warrior	  –	  the	  material	  culture	  of	  a	  martial	  
society.	  En	  möjlighet	  som	  finns	  om	  internetuppkopplingen	  skulle	  bli	  bättre	  är	  att	  länka	  till	  
Historiska	  museets	  söksida	  och	  visa	  bild	  och	  information	  om	  fyndet	  direkt	  på	  plats.	  Men	  
detta	  är	  inte	  möjligt	  i	  nuläget.	  	  
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Andra	  intressanta	  platser	  som	  har	  anknytning	  till	  temat	  Anfall	  och	  försvar	  kan	  vara	  
Borgen,	  här	  kan	  man	  gå	  in	  på	  Borgens	  användning	  och	  konstruktion.	  Smedjan	  vid	  
Garnisonen,	  där	  en	  fördjupning	  kring	  tillverkningen	  av	  verktyg	  och	  vapen	  kan	  föras.	  
Hamnen	  och	  Stadsområdet	  kan	  vara	  intressant	  eftersom	  Birka	  var	  en	  köpstad	  och	  
krigarna	  skulle	  se	  till	  att	  skydda	  staden	  och	  handeln.	  Grav	  Bj.1125B	  i	  Hemlanden	  som	  
anses	  ha	  varit	  en	  krigares	  grav,	  varför	  tror	  man	  att	  personen	  har	  varit	  en	  krigare?	  Vilka	  
fynd	  innehöll	  graven	  och	  vilket	  liv	  kan	  mannen	  ha	  levt?	  Detta	  är	  bara	  ett	  exempel	  på	  att	  
det	  går	  att	  utforma	  informationen	  efter	  teman	  och	  göra	  det	  möjligt	  för	  den	  enskilde	  
besökaren	  att	  ta	  sig	  runt	  i	  landskapet	  till	  specifika	  platser	  och	  få	  förklarat	  för	  sig	  vad	  det	  är	  
man	  ser	  i	  landskapet	  och	  vad	  det	  är	  man	  inte	  ser.	  	  

Tematiserade	  vandringsstråk	  kan	  också	  uppmana	  till	  återbesök.	  De	  olika	  temana	  kan	  
presenteras	  i	  foldern	  och	  på	  webben	  för	  att	  väcka	  intresse.	  En	  tanke	  är	  att	  stråken	  kan	  
finnas	  tillgängliga	  på	  webben	  för	  att	  kunna	  skrivas	  ut	  så	  att	  den	  enskilde	  besökaren	  som	  är	  
något	  förberedd	  kan	  tillföra	  karta	  och	  information	  utan	  att	  använda	  sig	  av	  teknik	  på	  Birka.	  
Museet	  skulle	  även	  kunna	  erbjuda	  besökare	  att	  låna	  surfplattor	  för	  att	  öka	  möjligheten	  till	  
eget	  utforskande	  även	  för	  de	  som	  inte	  har	  tillgång	  till	  tekniken	  eller	  har	  hunnit	  förbereda	  
besöket	  med	  annan	  information.	  	  

8.5 Sammanfattning förstärkning av platsen 
De	  informationsproblem	  som	  identifierats	  åt	  den	  enskilda	  besökaren	  vid	  
fornlämningsområdet	  är,	  svårt	  att	  orientera	  sig,	  otydlig	  entré	  samt	  bristande	  information	  
om	  Birka	  och	  dess	  historia.	  Dessa	  problem	  behöver	  åtgärdas	  för	  att	  den	  enskilde	  
besökarens	  informationsbehov	  ska	  tillgodoses.	  Behoven	  kan	  sammanfattas	  som,	  
förståelsen	  av	  att	  veta	  när	  fornlämningsområdet	  börjar	  och	  dess	  utformning.	  Möjligheten	  
att	  orientera	  sig	  och	  att	  det	  finns	  information	  om	  Birka	  tillgängligt	  oavsett	  tid	  på	  dygnet	  
eller	  året.	  Möjligheten	  till	  att	  få	  veta	  mer	  och	  kunna	  fördjupa	  sig	  inom	  vissa	  områden	  är	  
också	  eftertraktat.	  	  

Förslaget	  som	  ska	  ses	  som	  ett	  första	  steg	  i	  att	  utveckla	  gestaltningen	  av	  informationen	  
innehåller	  förbättringar	  som	  kan	  tillföras	  på	  Birka.	  Entrén	  in	  till	  fornlämningsområdet	  kan	  
förbättras	  genom	  att	  tydligare	  markeras.	  För	  att	  skapa	  en	  helhet	  kan	  formspråk	  och	  
material	  som	  återfinns	  på	  Birkamuseet	  användas.	  Själva	  gestaltningen	  kan	  utformas	  som	  
en	  port	  så	  att	  besökaren	  känner	  att	  den	  kliver	  in	  i	  något	  särskilt.	  Vid	  entrén	  hälsas	  även	  
besökarna	  välkomna	  och	  en	  skylt	  kan	  finnas	  tillgänglig	  med	  information	  om	  varför	  platsen	  
skyddas	  och	  en	  kort	  introduktion	  till	  världsarvsområdet.	  En	  karta	  som	  hjälper	  den	  
enskilde	  besökaren	  att	  orientera	  sig	  och	  få	  en	  uppfattning	  över	  öns	  utformning	  bör	  finnas	  
på	  skylten.	  	  

Vid	  entrén	  kan	  den	  enskilde	  besökaren	  välja	  om	  den	  vill	  gå	  Basturen	  som	  finns	  tryckt	  i	  
folder	  eller	  tematiserat	  vandringsstråk.	  Basturen	  ska	  ge	  en	  överblick	  av	  historien	  och	  
platsen	  om	  Birka,	  passande	  till	  enskilda	  besökare	  som	  är	  på	  Björkö	  för	  första	  gången.	  Vill	  
man	  istället	  gå	  ett	  tematiserat	  vandringsstråk	  eller	  komplettera	  Basturen	  med	  fördjupning	  
kan	  en	  applikation	  laddas	  ner	  till	  besökarens	  smart	  phone.	  Förslag	  på	  teman	  är,	  
Gravfälten,	  Anfall	  och	  försvar,	  Naturen/landskapet	  och	  Birkas	  skatter.	  Till	  dessa	  teman	  
finns	  intressanta	  platser	  som	  leder	  den	  enskilde	  besökaren	  runt	  i	  landskapet.	  	  
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Vägledningen	  fungerar	  antingen	  genom	  kartan	  i	  foldern	  eller	  med	  karta	  i	  mobiltelefonen.	  
För	  att	  det	  ska	  bli	  tydligt	  vilka	  platser	  som	  Basturen	  tar	  upp	  så	  placeras	  platsmarkeringar	  i	  
landskapet.	  De	  ska	  hjälpa	  till	  med	  vägledningen	  då	  det	  kan	  vara	  svårt	  att	  avgöra	  huruvida	  
man	  kommit	  fram	  till	  den	  plats	  som	  kartan	  avser.	  I	  applikationen	  kan	  GPS	  göra	  så	  att	  
besökaren	  vet	  när	  man	  kommit	  fram	  till	  den	  avsedda	  platsen.	  	  

Vid	  Garnisonen	  och	  Stadsområdet	  kan	  markeringsstolpar	  placeras,	  eftersom	  platserna	  inte	  
går	  att	  se	  i	  landskapet.	  Stolparna	  gör	  det	  enklare	  för	  den	  enskilde	  besökaren	  att	  förstå	  vad	  
informationen	  i	  foldern	  tar	  upp.	  Markeringsstolparna	  har	  samma	  formspråk	  som	  
platsmarkeringarna	  men	  kan	  ha	  en	  avvikande	  färg	  och	  höjden	  kan	  även	  anpassas	  till	  
området	  den	  placeras	  i.	  	  
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9. Diskussion  
	  
Kapitlet	  kommer	  att	  beröra	  avslutande	  tankar	  och	  reflektioner	  kring	  studien	  och	  det	  förslag	  
som	  presenterats.	  Förslag	  om	  vidare	  forskning	  att	  tas	  upp.	  	  
	  
	  

Intressant	  med	  studien	  är	  upptäckten	  av	  att	  aktörerna	  vet	  om	  att	  det	  finns	  ett	  problem	  
med	  gestaltningen	  av	  information	  samt	  vägledningen	  på	  plats	  och	  att	  det	  har	  varit	  så	  
under	  en	  tid	  på	  i	  alla	  fall	  sju	  år,	  då	  den	  senaste	  handlingsplanen	  skrevs	  2007.	  Ingen	  vill	  
riktigt	  ta	  ansvar	  för	  vad	  som	  förmedlas	  utan	  det	  har	  varit	  enklare	  att	  plocka	  bort	  skyltar	  än	  
att	  ersätta	  dem.	  Vad	  gäller	  de	  ansvariga	  aktörerna	  Riksantikvarieämbetet	  och	  Strömma	  
och	  deras	  intressen	  så	  påverkar	  det	  arbetet	  kring	  informationsinsatserna.	  Strömma	  har	  ett	  
legitimt	  kommersiellt	  intresse,	  medans	  Riksantikvarieämbetet	  har	  de	  kulturpolitiska	  
målen	  att	  leva	  upp	  till.	  Ett	  problem	  som	  finns	  är	  att	  avtalen	  mellan	  myndigheten	  och	  
företaget	  är	  korta,	  det	  handlar	  om	  femårsperioder.	  Det	  kan	  vara	  svårt	  för	  ett	  kommersiellt	  
företag	  som	  Strömma	  att	  tänka	  långsiktigt	  och	  investera	  pengar	  i	  ett	  projekt	  som	  de	  sen	  
kanske	  inte	  hinner	  få	  någon	  utdelning	  för.	  Senaste	  avtalsperioden	  mellan	  
Riksantikvarieämbetet	  och	  Strömma	  var	  mellan	  februari	  2008	  till	  oktober	  2012	  men	  
redan	  i	  det	  avtalet	  stod	  det	  att	  Riksantikvarieämbetet	  hade	  inriktningen	  att	  Statens	  
fastighetsverk	  skulle	  ta	  över	  förvaltningen	  av	  besöksmålen	  2009.	  Med	  den	  inställningen	  
finns	  det	  ingen	  anledning	  för	  Riksantikvarieämbetet	  att	  satsa	  arbete	  eller	  pengar	  på	  Birka	  
och	  Hovgården.	  Resultatet	  blir	  att	  ingen	  vill	  ta	  ansvar	  för	  att	  informationen	  blir	  tillgänglig	  
för	  besökarna	  och	  utvecklas.	  

Riksantikvarieämbetets	  minskande	  engagemang	  kring	  Birka	  och	  Hovgården	  kan	  också	  ses	  
i	  deras	  nya	  hemsida	  som	  lanserades	  1	  oktober	  2012.	  På	  den	  tidigare	  hemsidan	  fanns	  nio	  
olika	  underrubriker	  om	  Birka	  och	  Hovgården	  som	  tog	  upp	  bland	  annat	  utgrävningar	  och	  
husrekonstruktionerna	  med	  text	  och	  bild	  (www.oldraa.se).	  Mer	  än	  ett	  halvår	  efter	  att	  den	  
nya	  sidan	  publicerats	  består	  informationen	  endast	  av	  en	  sida	  med	  text.	  Det	  är	  oklart	  om	  
Riksantikvarieämbetet	  tänkt	  publicera	  mer	  information	  på	  sidan	  om	  Birka	  och	  Hovgården	  
men	  som	  studien	  visar	  så	  tar	  det	  mesta	  av	  arbetet	  kring	  Birka	  och	  Hovgården	  tid	  att	  
genomföra.	  	  	  	  	  

9.1 Förslaget 
Utifrån	  mina	  två	  forskningsfrågor	  har	  jag	  försökt	  att	  sätta	  mig	  in	  i	  vilka	  informationsbehov	  
som	  uppstår	  för	  den	  enskilde	  besökaren,	  vilka	  förutsättningar	  som	  finns	  på	  plats	  samt	  
aktörernas	  intressen	  för	  att	  till	  sist	  kunna	  föra	  ett	  resonemang	  kring	  hur	  man	  bör	  och	  kan	  
gestalta	  information	  i	  känsliga	  kulturmiljöer.	  De	  två	  forskningsfrågorna	  är:	  

Övergripande:	  
• Hur	  bör	  och	  kan	  information	  i	  känsliga	  kulturmiljöer	  gestaltas	  för	  att	  väcka	  

intresse,	  förklara	  och	  tolka	  platsens	  historia	  och	  mening?	  

Specifikt:	  	  
• Vilka	  informationsbehov	  uppstår	  för	  den	  besökare	  som	  på	  egen	  hand	  vill	  utforska	  

en	  kulturmiljö	  och	  hur	  kan	  dessa	  behov	  mötas?	  
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Genom	  observationer	  och	  utprovning	  på	  Björkö	  identifierades	  informationsbehov	  som	  
uppstår	  för	  den	  enskilde	  besökaren	  vid	  fornlämningsområdet	  som	  handlar	  om	  att,	  

• Förstå	  var	  fornlämningsområdet	  börjar	  och	  områdets	  utformning.	  	  
• Möjligheten	  till	  att	  orientera	  sig	  inom	  området.	  
• 	  Tillgänglig	  information	  om	  Birka	  och	  dess	  historia	  som	  gör	  det	  möjligt	  för	  eget	  

utforskande	  och	  förståelse	  av	  miljön,	  oavsett	  tid	  på	  dygnet	  eller	  året.	  
• Möjligheten	  till	  fördjupning.	  	  

Med	  hjälp	  av	  teori	  och	  empiri	  arbetades	  ett	  förslag	  fram	  som	  ska	  möta	  de	  
informationsbehov	  som	  uppstår	  för	  den	  enskilde	  besökaren.	  Förslaget	  ska	  ses	  som	  ett	  
första	  steg	  i	  att	  utveckla	  framtida	  informationsinsatser	  och	  i	  denna	  studie	  med	  fokus	  på	  
den	  enskilde	  besökaren.	  Foldern	  med	  Basturen	  kräver	  ingen	  förberedelse	  av	  den	  enskilde	  
besökaren	  utan	  informationen	  finns	  tillgänglig	  på	  plats.	  Fördelen	  med	  foldern	  och	  
mobilapplikationen	  är	  att	  de	  inte	  påverkar	  landskapet	  på	  samma	  sätt	  som	  en	  skylt	  skulle	  
göra.	  En	  skylt	  kräver	  mer	  visuell	  uppmärksamhet	  för	  att	  fungera	  i	  landskapet.	  En	  folder	  
har	  ett	  begränsat	  format	  vilket	  gör	  att	  urval	  av	  informationen	  måste	  göras	  men	  samtidigt	  
kan	  foldern	  utformas	  så	  både	  karta	  och	  informationen	  går	  att	  ta	  del	  av	  på	  samma	  sida,	  
vilket	  bidrar	  till	  att	  skapa	  en	  helhet.	  Informationen	  under	  Basturen	  ska	  vara	  en	  
introduktion	  till	  Birka	  och	  behöver	  inte	  vara	  allt	  för	  djupgående	  då	  den	  ska	  ge	  en	  överblick	  
över	  platsen.	  Foldern	  är	  tillgänglig	  efter	  besöket	  och	  kan	  sparas	  som	  ett	  minne.	  	  

Under	  intervjuerna	  tog	  alla	  informanterna	  upp	  att	  det	  finns	  nya	  möjligheter	  med	  teknik.	  
Min	  kunskap	  inom	  teknik	  är	  begränsad	  men	  under	  min	  vistelse	  på	  Björkö	  upplevde	  jag	  
problem	  med	  telefonsamtal	  som	  bröts	  och	  att	  det	  mobila	  bredbandet	  slutade	  att	  fungera.	  
Något	  som	  även	  Charlotte	  Hedenstierna-‐Jonson	  (personlig	  kommunikation	  2012)	  tog	  upp	  
som	  ett	  problem.	  För	  att	  kunna	  föra	  ett	  resonemang	  kring	  hur	  en	  tekniklösning	  kan	  
utformas	  kontaktades	  företaget	  Appanero.	  Företaget	  har	  lanserat	  över	  femtio	  mobilappar	  
på	  Appstore	  och	  Google	  Play	  både	  till	  sig	  själva	  och	  åt	  kunder.	  Vilket	  gör	  dem	  till	  ett	  av	  de	  
mest	  erfarna	  appföretagen	  i	  Sverige	  (www.appanero.se).	  Idag	  är	  mobiltäckningen	  på	  ön	  
dålig,	  detta	  leder	  till	  vissa	  begränsningar	  rent	  tekniskt.	  Att	  göra	  en	  applikation	  som	  är	  
webb-‐baserad	  kommer	  inte	  att	  fungera.	  Det	  kommer	  skapa	  frustration	  när	  täckningen	  
försvinner	  och	  appen	  inte	  går	  att	  använda.	  Det	  är	  viktigt	  att	  appen	  kan	  leverera	  till	  
besökaren	  eftersom	  upplevelsen	  annars	  blir	  negativ	  (Fredrik	  Maller	  personlig	  
kommunikation	  2012).	  	  

Lösningen	  blir	  en	  offline-‐app	  som	  går	  att	  använda	  utan	  internet.	  Appen	  måste	  laddas	  ner	  
till	  mobiltelefonen	  vilket	  kräver	  internetanslutning,	  detta	  går	  att	  lösa	  genom	  att	  till	  
exempel	  erbjuda	  besökaren	  internet	  via	  bredbandsuppkoppling	  vid	  Ångholmen.	  Eftersom	  
appen	  måste	  laddas	  ner	  till	  mobiltelefonen	  kan	  den	  inte	  innehålla	  allt	  för	  mycket	  data.	  Det	  
finns	  en	  gräns	  för	  bland	  annat	  Iphone	  att	  en	  app	  över	  20MB	  inte	  kan	  laddas	  hem	  till	  
mobilen	  utan	  att	  anslutas	  till	  Wi-‐fi.	  Augmenten	  reality	  (AR)	  som	  kan	  visa	  digitala	  objekt	  i	  
den	  verkliga	  miljön	  kommer	  inte	  gå	  att	  använda	  i	  det	  nuvarande	  läget,	  eftersom	  det	  
behövs	  mycket	  data	  för	  att	  åstadkomma	  detta.	  	  

Applikationen	  skulle	  i	  framtiden	  kunna	  länkas	  till	  Historiska	  museets	  projekt	  där	  fynd	  från	  
Birka	  digitaliserats.	  Då	  projektet	  färdigställts	  och	  om	  stabilare	  internet	  blir	  tillgängligt	  på	  
Björkö	  kan	  detta	  bli	  möjligt.	  	  

Diskussion	  
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För	  att	  kunna	  använda	  mobiltelefonen	  måste	  telefonen	  ha	  batteri.	  En	  möjlighet	  för	  att	  öka	  
chansen	  att	  besökaren	  kan	  använda	  sig	  av	  applikationen	  är	  att	  erbjuda	  laddningszon	  vid	  
museet.	  Där	  besökaren	  kan	  ladda	  sin	  telefon	  för	  att	  kunna	  ta	  sig	  runt	  i	  landskapet.	  	  

Appen	  kan	  översättas	  till	  flera	  olika	  språk	  och	  den	  är	  även	  tillgänglig	  före	  och	  efter	  
besöket.	  Applikationen	  gör	  det	  möjligt	  för	  besökaren	  att	  välja	  tema	  själv	  och	  det	  behöver	  
inte	  tillföras	  skyltar	  eller	  platsmarkeringar	  i	  miljön.	  Det	  som	  kan	  uppfattas	  som	  negativt	  är	  
skärmen	  storlek	  och	  att	  solljus	  kan	  påverka	  kontrasterna	  på	  skärmen.	  Appen	  kan	  inte	  
heller	  anpassas	  till	  alla	  smart	  phones	  modeller	  utan	  ett	  urval	  måste	  göras.	  	  

Forskningen	  kring	  appar	  och	  kulturmiljöer	  är	  något	  som	  behöver	  ses	  över	  mer	  men	  i	  
nuläget	  är	  upplevelsen	  att	  en	  applikation	  skulle	  bidra	  med	  att	  täcka	  in	  delar	  av	  de	  
informationsbehov	  som	  den	  enskilde	  besökaren	  kan	  ha	  om	  platsen	  och	  dess	  historia.	  	  

9.2 Förslag till fortsatt forskning 
Birka	  är	  speciellt	  på	  flera	  sätt	  Riksantikvarieämbetet	  och	  Strömma	  verkställer	  världsarvet	  
Birka.	  De	  har	  olika	  intressen	  och	  eftersom	  miljön	  är	  just	  ett	  världsarv	  finns	  det	  vissa	  lagar	  
som	  måste	  följas,	  detta	  bidrar	  till	  komplexiteten	  med	  att	  levandegöra	  platsen.	  För	  att	  få	  en	  
förståelse	  kring	  aktörernas	  intressen	  användes	  intervjuer	  och	  hemsidor.	  Även	  om	  
informanterna	  var	  väldigt	  öppna	  i	  sina	  svar	  gav	  det	  mest	  en	  bild	  över	  vad	  de	  själva	  tyckte,	  
en	  fördjupning	  och	  undersökning	  med	  flera	  informanter	  kunde	  gett	  ett	  mer	  tydligt	  
resultat.	  Detta	  och	  en	  studie	  av	  den	  enskilda	  besökares	  erfarenheter	  och	  önskemål	  kring	  
olika	  tekniska	  lösningar	  kan	  vara	  en	  del	  av	  fortsatt	  forskning.	  I	  studien	  har	  området	  
avgränsats	  till	  fornlämningsområdet	  Birka,	  information	  som	  möter	  den	  enskilde	  
besökaren	  tidigare	  på	  Björkö	  vid	  till	  exempel	  gästhamnen	  behöver	  också	  ses	  över	  för	  att	  
göra	  upplevelsen	  så	  bra	  som	  möjligt.	  Att	  studera	  hela	  världsarvet	  och	  få	  med	  Hovgården	  är	  
också	  önskvärt	  för	  att	  skapa	  ett	  världsarv.	  	  	  	  

9.3 Studiens utformning och bidrag 
Innan	  studien	  hade	  jag	  aldrig	  varit	  på	  Birka.	  Mina	  erfarenheter	  med	  att	  arbeta	  med	  
kulturmiljöer	  och	  förmedlingen	  av	  historia	  var	  väldigt	  liten.	  Teoriavsnittet	  kan	  därför	  
anses	  som	  något	  obalanserad	  mellan	  kulturmiljöer/historia	  och	  design.	  Med	  min	  
bakgrund	  inom	  informationsdesign	  finns	  det	  tidigare	  kunskap	  som	  kanske	  inte	  redovisas	  
speciellt	  tydligt.	  Målet	  har	  varit	  att	  förena	  förmedling	  av	  historia	  och	  informationsdesign	  
vilket	  syns	  i	  Tildens	  (2007[1957]	  sex	  principer.	  Det	  teoretiska	  bidraget	  kan	  ses	  som	  
sammankopplingen	  mellan	  olika	  kunskapsområden	  som	  vanligtvis	  inte	  samverkar.	  Jag	  
kommer	  med	  min	  erfarenhet	  från	  informationsdesign	  och	  sammanför	  det	  med	  
historiebruk,	  kulturgeografi	  och	  interpretation.	  Teori	  har	  på	  så	  sätt	  bidragit	  till	  ett	  
perspektiv	  på	  hur	  man	  kan	  se	  på	  förmedlingen	  av	  kulturmiljöer,	  vilket	  kan	  ge	  kunskap	  i	  
hur	  man	  praktiskt	  utför	  informationsinsatser.	  	  

Studien	  har	  inte	  gjorts	  på	  uppdrag	  av	  någon	  aktör	  utan	  undersökningen	  har	  varit	  mitt	  
egna	  projekt	  där	  jag	  själv	  har	  identifierat	  problemen.	  Detta	  har	  gjort	  att	  mycket	  av	  
undersökningen	  har	  handlat	  om	  att	  förstå	  Birka	  och	  kontexten	  som	  platsen	  befinner	  sig	  i.	  
Att	  identifiera	  och	  resonera	  kring	  undersökningens	  två	  utmaningar	  bidrar	  till	  att	  förstå	  
komplexiteten	  med	  att	  arbeta	  med	  kulturmiljöer	  och	  hur	  dess	  historia	  kan	  gestaltas.	  
Utmaningarna	  har	  varit	  aktörernas	  intressen,	  möjligheten	  att	  skydda	  men	  också	  
levandegöra	  platsen	  för	  besökare.	  	  	  
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Valet	  av	  metoder	  föll	  sig	  naturligt	  då	  studien	  är	  av	  kvalitativ	  karaktär,	  genom	  att	  motivera	  
och	  förklara	  genomförandet	  av	  metoderna	  hoppas	  jag	  att	  en	  förståelse	  över	  
arbetsprocessen	  har	  uppstått	  och	  att	  resultatet	  uppfattas	  som	  trovärdigt.	  Observationerna	  
genomfördes	  i	  ett	  tidigt	  skede	  av	  studien	  och	  det	  fanns	  då	  ingen	  uttalad	  forskningsfråga.	  
Detta	  gjorde	  att	  jag	  försökte	  ta	  in	  så	  mycket	  som	  möjligt	  som	  rörde	  förmedlingen	  av	  Birkas	  
historia.	  Fördelen	  med	  detta	  var	  att	  jag	  inte	  hade	  något	  specifikt	  problem	  att	  undersöka	  
utan	  fick	  själv	  identifiera	  problem.	  Nackdelen	  var	  att	  informationsbehov	  kan	  ha	  blivit	  
förbisedda	  eftersom	  jag	  själv	  inte	  var	  tillräckligt	  bekant	  med	  platsen	  och	  dess	  kontext.	  
Genom	  att	  vara	  den	  enskilde	  besökaren	  kunde	  jag	  sätta	  mig	  in	  i	  hur	  upplevelsen	  för	  dem	  
är	  och	  vilken	  information	  som	  kan	  behövas	  för	  att	  förstå	  platsen.	  	  	  

Med	  tanke	  på	  studiens	  omfång	  och	  tidsram	  är	  det	  rimligt	  att	  denna	  studie	  kan	  ses	  som	  ett	  
första	  steg	  i	  utvecklingsarbetet	  kring	  framtida	  informationsinsatser.	  För	  att	  skapa	  ett	  mer	  
färdigt	  koncept	  som	  kan	  realiseras	  på	  en	  gång	  hade	  det	  behövts	  en	  mer	  avgränsande	  
undersökning	  som	  mer	  handlat	  om	  att	  genomföra	  informationsinsatsen	  än	  att	  identifiera	  
informationsbehov.	  Då	  skulle	  teorier	  som	  mer	  fokuserar	  på	  praktiskt	  utförande	  kunna	  
användas	  och	  en	  mer	  detaljerad	  utformning	  kring	  text	  och	  layout	  presenterats.	  	  
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Bild	  7a-‐b.	  Skärmdump,	  Riksantikvarieämbetets	  hemsida	  www.raa.se	  
Bild	  8a-‐b.	  Skärmdump,	  Historiska	  museet	  hemsida	  www.historiska.se	  
Bild	  9.	  Skärmdump,	  Strömma	  vikingastaden	  hemsida	  www.stromma.se/sv/Birka	  
Bild	  10a-‐b.	  Skärmdump,	  Strömma	  vikingastaden	  hemsida	  www.stromma.se/sv/Birka	  
Bild	  11.	  Fotografi,	  modell	  vintertid	  
Bild	  12.	  Fotografi,	  husrekonstruktioner	  
Bild	  13a-‐b.	  Fotografi,	  vägvisaren	  
Bild	  14.	  Fotografi,	  faktaskylt	  
Bild	  15.	  Fotografi,	  guidad	  tur	  
Bild	  16a-‐b.	  Fotografi,	  entrén	  fornlämningsområdet	  
Bild	  17a.	  Fotografi,	  entrén	  in	  till	  fornlämningsområdet,	  b.	  Idéskiss	  på	  entrén	  
Bild	  18a.	  Fotografi,	  vägvisningsskylt	  Hemlanden,	  b.	  Platsmarkering	  Vägvisaren	  
Bild	  19.	  Idéskiss	  på	  platsmarkering	  och	  markeringsstolpe	  
Bild	  20.	  Illustration	  av	  Basturen,	  karta	  www.arkeobild.se	  
Bild	  21.	  Fotografi,	  störarna	  vid	  Krigarnas	  hus	  
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11.Bilaga 

Bilaga 1 Intervjufrågor 
Position	  i	  företaget,	  arbetsuppgifter.	  	  

1. Vad	  är	  ditt/företagets	  uppdrag	  vad	  gäller	  Birka?	  
	  

2. Varför	  engagerar	  ni	  er	  i	  gestaltning/presentation	  av	  Birka?	  	  	  
Personligt	  intresse,	  samt	  företagets/myndighetens	  intresse?	  

	  
3. Hur	  tycker	  ni	  samarbetet	  mellan	  de	  olika	  aktörerna	  fungerar,	  vad	  fungerar	  

bra/dåligt?	  Vilka	  för	  och	  nackdelar	  finns	  det?	  
	  

4. Kulturpolitiskt	  mål,	  främja	  ett	  levande	  kulturarv	  som	  bevaras,	  används	  och	  
utvecklas.	  Hur	  tycker	  ni	  man	  ska	  anpassa	  det	  på	  Birka?	  Hur	  går	  bevara	  och	  
användas	  ihop?	  

	  
5. Hur	  tycker	  ni	  att	  dagens	  gestaltning	  av	  informationen	  fungerar	  i	  den	  inre/mellan	  

zonen?	  Utöver	  den	  guidade	  turen.	  Hur	  ska	  besökare	  få	  information	  om	  de	  kommer	  
när	  det	  inte	  är	  säsong?	  	  

	  
6. Hur	  anser	  ni	  att	  gestaltningen/presentationen	  av	  Birka	  bör	  utvecklas?	  	  	  

	  
7. Vad	  anser	  ni	  är	  viktigt	  att	  lyfta	  fram?	  	  

	  
8. Vad	  krävs	  för	  att	  genomföra	  det?	  

	  
9. Hur	  bör	  ansvaret	  för	  genomförandet	  fördelas?	  	  

	  
10. Vilka	  hinder	  finns	  för	  genomförandet?	  

	  
11. Hur	  ser	  din	  idealbild	  av	  gestaltning/presentation	  av	  Birka	  ut?	  Om	  ni	  inte	  behöver	  

tänka	  rent	  praktiskt,	  ekonomiskt,	  legalt.	  
	  

12. Hur	  skulle	  värsta	  scenario	  se	  ut?	  Sämsta	  valet	  av	  gestaltning	  och	  val	  av	  
information.	  	  

	  
13. Vet	  ni	  när	  logotypen	  togs	  fram,	  vem	  valde	  den.	  Vad	  tycker	  ni	  om	  att	  kalla	  Birka	  för	  

vikingastaden?	  Ger	  det	  rätt	  bild	  av	  vad	  Birka	  var,	  påverkar	  det	  besökarens	  
förväntningar.	  

	  
14. Motiveringarna	  till	  världsarvet	  är	  bl.a.,	  ett	  av	  de	  mest	  unika,	  kompletta	  oförstörda	  

exemplen	  på	  en	  vikingatida	  handelsstad.	  Mina	  tankar	  går	  då	  till	  att	  det	  finns	  spår	  
av	  staden	  synligt.	  Vad	  tror	  ni	  om	  det?	  	  


