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RAMAR 
I februari 2007 påbörjade jag min postdoktorala traineeanställning vid Riksantikvarieämbetet i Stockholm. Anställningen 
resulterade omgående i en tillsvidareanställning vid myndigheten  och forskningen mynnade planenligt ut i att jag 2011 
blev docent. Projekttiden var tänkt att löpa ut i februari 2012, men på grund av tilltagande tjänstgöring förlängdes den 
med ytterligare ett år inom ramen för min tillsvidareanställning, alltså med finansiering av Riksantikvarieämbetet. 
Projektet kommer således formellt att avslutas först i februari 2013. Nedan följer en kortfattad sammanfattning av den 
forskning och de vetenskapliga arbeten som genomförts under traineeanställningen fram till början av 2012. 
 
MIN FORSKNING 
Den forskning jag bedrev under den aktuella femårsperioden följde i stort projektplanens intention, såväl innehållsligt 
och uppläggningsmässigt. Syftet som angavs var att analysera och jämföra de bevarandeideologiska mål som uttryckts 
inom Riksantikvarieämbetet och dess organisatoriska föregångare sedan tidigt 1600-tal. Faktorer jag tittat på var hur 
argumentationen fördes samt vad det var som under perioden påverkade perspektivförskjutningar liksom samtida 
meningskiljaktigheter. Centrala frågeställningar var på vilka vis och i vilken grad interna (institutionella och individuella) 
och externa (politiska, ideologiska, sociala och ekonomiska) faktorer påverkade minnesvårdens bevarandemål och 
lagstiftning, men även dess organisation och praktik. 
Ett viktigt arbete bestod i att analysera de diskussioner som förts i samband med instiftandet av nya lagar och 
förordningar (såsom förarbeten, lagändringsförslag liksom kritik av rådande lagstiftning) med anknytning till kulturarvet 
samt att utröna hur dessa ideal omsatts organisatoriskt och i praxis (se skrifter 4, 19, 22, 25). De mer centrala lagarna 
och förordningarna tillkom i tur och ordning 1666, 1684, 1828, 1867, 1920, 1942, 1960 och 1988. Antal lagar och 
förordningar och lagstiftningens långa historia gör Sverige unikt i en internationell jämförelse - flertalet länder fick sina 
första kulturminneslagar runt sekelskiftet 1900. Därutöver har studien även innefattat ytterligare ett stort antal 
förordningar och lagar som direkt eller indirekt knyter an till kulturarv. 
Under projektets gång har jag vidare genomfört ett antal fallstudier i syfte att utröna hur bevarandeideologier under 
särskilda perioder kommit att färgas av samtida politiska, sociala, ideologiska och ekonomiska faktorer. Exempel på 
sådana perioder är nationalismens framväxt under tidigt 1800-tal (skrift 4), 1809 års skiljande mellan Sverige och 
Finland (skrifter 3, 8, 23), professionaliseringen av kulturarvssektorn från 1600-talet och framåt med betoning på 
perioden sekelskiftet 1900 (skrifter 6, 11, 27) samt dagens hantering av bevarandefrågor inom offentlig förvaltning 
(skrifter 9, 17, 18, 21). Jag har även genomfört några specialstudier med fokus på hur bevarandeideologier, 
värdeargumentationen och den kulturminnesvårdande organisationen har förändrats sett över en längre tidsperiod, från 
1600-talet fram till idag (skrifter 2, 5, 24). I samband med detta har jag även tangerat ett av mina tidigare forskningsspår 
som handlar om den arkeologiska fältpraktikens historia för att se hur nya värdeargument och bevarandeideologier 
påverkat det praktiska fältarbetet (skrifter 7, 10, 12, 13, 16, 20, 26). 
 
FÖRMEDLING OCH PUBLICERING 
Utöver identifiering och bearbetning av källmaterial har det vetenskapliga arbete sedan 2007 i huvudsak bestått i att 
sammanställa och förmedla mina resultat i skrift liksom muntligen i samband med konferenser och seminarier. Texterna, 
totalt ca. 20 stycken av varierande karaktär och omfattning, utgör allt från artiklar, rapporter, recensioner, 
utställningsfoldrar till redaktionellt arbete med antologier (se Skrifter). Därutöver har jag författat och är i färd med att 
författa några ännu opublicerade bok- och artikelmanus, inklusive en sammanfattande monografi av mitt huvudprojekt 
(se Skrifter).  
Min forskning har jag presenterat på flera nationella och internationella konferenser och seminarier (se Konferenser och 
seminarier). På tal om förmedling bör även nämnas att jag i min tjänst på Riksantikvarieämbetets Informationstorg och 
hemsida producerat några utställningar som direkt knyter an till min forskning.   
 
FORSKNINGS- OCH VETENSKAPSRELATERADE ARBETEN 
Inom ramen för mitt vetenskapliga arbete har jag varit opponent på en doktorsavhandling framlagd på Institutionen för 
historiska studier, Göteborgs universitet. Vidare har jag refereegranskat artiklar för vetenskapliga tidskrifter; fungerat 
som sakkunnig/granskare av forskningsansökningar; ingår sedan 2008 i en organisationskommitté för en 
föreläsningsserie där Kungl. Vitterhetsakademien och Riksantikvarieämbetet är två av flera huvudparter; anordnat 
seminarier och workshops; blivit styrelseledamot vid Svenska Arkeologiska Samfundet samt medlem i International 
Union of the Prehistoric and Protohistoric Sciences och tillika svensk representant i dess nystartade kommission 
Historiography (History of Archaeology).  
I syfte att berika såväl min egen forskning som ämbetets verksamhet har jag i möjligaste mån kopplat min forskning till 
aktuella arbeten inom myndigheten. Av denna anledning har jag å ena sidan ingått i ett större avdelningsövergripande 
projekt (med fokus på värderings- och urvalsfrågor) och därtill fungerat som sakkunnig i diverse aktuella frågor och 
utredningar. Å andra sidan har en stor del av tjänstgöringen rört forskningsfrågor, såsom utveckling av ämbetets 
(arkivets och bibliotekets) forskningsstöd och kontaktverksamhet med forskarsamhället.  
 



 
VETENSKAPLIGA ARBETEN  
OCH MERITER 
 
 
MERITER 
Docent, i arkeologi vid Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet från och med den 1 september 2011 (se bifogad 
fil).  
 Kungl. Gustav Adolfs Akademien, pris ur Torsten Janckes minnesfond den 6 november 2011 (se bifogad fil). 
 
FÖRTROENDEUPPDRAG 
Svenska Arkeologiska Samfundet. Styrelseledamot sedan 2011. 
International Union of the Prehistoric and Protohistoric Sciences. Fr.o.m. i år svensk representant i den nystartade 
kommissionen Historiography (History of Archaeology).  
 
FORSKNINGSFRÄMJANDE VERKSAMHET 
Vetenskapliga bedömningsuppdrag 
Sakkunnig vid granskning av forskningsansökningar: 
Vetenskapsrådet - extern granskare av ansökningar 2009. 
Riksantikvarieämbetets FoU-medel - årsvis intern granskning av forskningsansökningar. 
 
Referee av vetenskapliga arbeten  
Jag har refeeregranskat artiklar i följande tidskrifter: 
Norwegian Archaeological Review  
Current Swedish Archaeology 
Lychnos 
Det kan även nämnas att jag mycket tack vare de vetenskapliga arbeten som genomförts under den senaste 
femårsperioden nu även fungerar som reviewer för den digitala open accesstidskriften Journal of Ancient Studies som 
publiceras av the Excellence Cluster Topoi.  
 
Opponent på doktorsavhandling 
Adriana Muñoz, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet, 10 september 2011. Avhandlingens titel: From 
Curiosa to World Culture. The History of the Latin American Collections at the Museum of World Culture in Sweden. 
 
Övrigt 
Ingick mellan åren 2007-2009 i Biblioteksgruppen som hade för avsikt att främja utvecklingen av Vitterhetsakademiens 
bibliotek (Riksantikvarieämbetet). 
För att ytterligare utveckla det pedagogiska arbetet avslutade jag under 2011 en kurs i högskolepedagogik på 10 poäng.  
Värderings- och urvalsprojektet: Avdelningsövergripande projekt på Riksantikvarieämbetet under perioden 2008-2010. 
Syftet med projektet var att fördjupa hur kulturarvssektorn värderar och väljer ut vilket kulturarv som ska bevaras. I 
projektet har vi bland annat författat texter, genomfört workshops och analyserat hur man inom RAÄ arbetar med 
värdering och urvalsfrågor, mm. 
Undervisat på Institutionen för arkeologi och antikens historia, Stockholm, om arkiv och arkeologi för mastersstudenter, 
2007-10-04, samt sporadisk väg- och handledning av studenter och doktorander samt andra personer i sina 
forskningsarbeten med betoning på Riksantikvarieämbetets arkivmaterial, 2007-2010. 
 
PUBLIK VERKSAMHET 
Utställningar 
“The Making of European Archaeology”, en ambulerande utställning producerad av det europeiska samarbetsprojektet 
ARchives of European Archaeology, i vilken jag tillsammans med Åsa Gillberg varit medproducenter och bidragit med 
text- och bildmaterial, 2008. 
”Lagarbete. Märkesår för 1828 års fornminnesförordning och 1988 års kulturminneslag”, en utställning om de svenska 
kulturminneslagarnas historia som jag producerade för Informationstorget, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 2008. 
”Sverige och Finland - En antikvarisk historia”, en utställning som undertecknad producerade i samband med Märkesåret 
1809 för Informationstorget, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 2009. 
”Sverige och Finland - En antikvarisk historia”, tillika en webbutställning i samband med Märkesåret 1809 på 
Riksantikvarieämbetets hemsida. 2009. 
<http://www.raa.se/cms/extern/aktuellt/sverige_och_finland_en_antikvarisk_historia/finska_fornlamningar_svenska_fornf
orskare_i_1800_talets_finland.html>. 
 
KONFERENSER OCH SEMINARIER 
Organisering 
Ingår i en organisationskommitté där vi sedan 2008 planerar och genomför den offentliga föreläsningsserien Forum för 
kulturarvsforskning, som arrangeras i samarbete mellan Kungl. Vitterhetsakademien, Riksantikvarieämbetet, Statens 
historiska museer och Stockholms universitet.  
Inom ramen för projektet Värdering och urval (se ovan) har vi anordnat två stycken workshops för anställda på 
Riksantikvarieämbetet. 
Kulturarvsforskningens trender, förutsättningar och vilkor: En seminarieserie och tillika kompetensutvecklingsprogram för 
bibliotikarier och arkivarier vid myndigheten (utvecklat tillsammans med en kollega), där jag föreläst om aktuell 
kulturarvsforskning (dess trender, förutsättningar och vilkor).  
 



Deltagande med inlägg 
ARchives of European Archaeology: 4th AREA IV Meeting, Rome, Italy, including conference Relitti riletti /Reread 
wreckage: Transformation of Ruins and Cultural Identity, 2007. 
ARchives of European Archaeology: 5th AREA V Meeting, Freiburg Germany, including AREA conference, Speaking 
materials. Sources for the History of Archaeology, 2007. 
Presentation av mitt projekt på Riksantikvarieämbetets FoU-seminarium i Röda rummet på Historiska museet, 26/9 
2007. 
Presentation av mitt projekt på Institutionen för arkeologi och antikens kultur (nuvarande Institutionen för historiska 
studier), Göteborgs universitet, maj 2007.  
Dilettantkulturer og dilettantisme i Norden. Tverrfaglig symposium ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø, 
28-29 februari 2008. 
Arkeologimötet i Lund 24-25 april 2008, arrangerades i samverkan mellan Svenska Arkeologiska Samfundet och 
Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet. 
En vetenskaplig satsning på ABM-sektorn. Forskartjänster vid arkiv, bibliotek och museer. Plats: Riksantikvarieämbetet 
Östra Stallet, Storgatan 41, Stockholm, 2009. 12 mars. 
Att återupptäcka det glömda - aktuell forskning om forntidens förflutna i Norden. Arkeologihistorisk konferens på AF-
Borgen i Lund, 27-29 oktober 2010 (sessionsledare). 
Tema rapportering - Vad blir kvar efter grävningen? Konferens anordnad av Riksantikvarieämbetet på Historiska 
museet, Stockholm, 14-15 mars 2011 
Därutöver har jag presenterat min forskning på Historiska institutionen, Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi 
och antikens kultur, Stockholms universitet, och vid ytterligare några tillfällen på Riksantikvarieämbetet i Stockholm. 
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