
...

...

...

...

Uppdragsarkeologisk information i samhället
Syftet med enkäten är att samla in information om hur organisationer och individer som fungerar som uppdragsgivare av uppdragsarkeologiska undersökningar (en som förväntas
beställa en undersökning/utredning i samband med markanvändning) finner informationen de får av arkeologerna relevant i deras arbete.
 
Enkäten är en del av forskningsprojektet "Arkeologisk information i det digitala samhället" (ARKDIS) lett av docent Isto Huvila (Institutionen för ABM, Uppsala universitet) och
finansierat av Vetenskapsrådet (Rambidrag 340-2012-5751). Syftet med projektet är att kartlägga konsekvenser och möjligheter vid digitaliseringen av information och
informationsarbete inom området arkeologi och det materiella kulturarvet.
 
Tillsammans med tidigare utredningsresultat om uppdragsgivarnas syn på arkeologisk information och uppdragsverksamhet, bidrar våra resultat till utveckling av
informationshantering inom området arkeologi.
Resultaten kommer att publiceras i en vetenskaplig tidskrift och ska finnas tillgängliga på den öppna webben. En länk till resultaten kommer att finnas på ARKDIS-projektets blogg på
http://arkdis-projekt.blogspot.se.
 
Enstaka svar hanteras konfidentiellt. Anonymiserad och redigerad version av datan kommer att arkiveras och tillgängliggöras på Svensk Nationell Datatjänst. Alla respondenter
kommer att hållas strikt anonyma. Enkäten genomförs i samarbete med ämnet Informationsvetenskap vid Åbo Akademi.
 
Mera information om projektet finns på http://www.abm.uu.se/research/Ongoing+Research+Projects/ARKDIS/
 
Har du frågor om enkäten eller projektet
 
Isto Huvila
docent
Institutionen för ABM, Uppsala universitet
tel. 073-6943762
förnamn.efternamn@abm.uu.se
 

Frågor om den uppdragsarkeologiska informationsprocessen

Frågorna som följer hänvisar till din organisation (eller dig som individ) som uppdragsgivare (beställare, samarbetspartner) av en uppdragsarkeologisk utredning/undersökning efter
länstyrelsen hade fattat beslut om att en utredning/undersökning ska genomföras före t ex markanvändning eller byggprojekt.

Vad är nyttan (finns det) med uppdragsarkeologisk verksamhet (utredningar,
undersökningar) för din organisation/avdelning (dig)? ?

Finns det någont som gör att den uppdragsarkeologiska verksamheten inte är informativt
för din organisation (dig)? ?

Din organisation (Du) stod som uppdragsgivare för (åtminstone) en arkeologisk undersökning eller förundersökning på åren 2013-2015. I fall det fanns flera uppdrag, tänk på ett typiskt fall när
du svarar.

Instämmer helt Instämmer delvis Tveksam Instämmer inte Instämmer inte alls Vet ej / Inget svar

Vi/jag är nöjd med processen med uppdragstagaren (arkeologerna)

Vi/jag är nöjd med processen med länsstyrelsen (kulturmiljöförvaltningen)

Vi/jag anser att kostnaderna vid processen var rimliga

Den enda nyttan min organisation/jag fick utav den uppdragsarkeologiska processen var
att vi/jag vi fick fortsätta med exploateringen (t ex byggprojektet).

Nyttan av arkeologisk information

Vad fick ni/Du utav den uppdragsarkeologiska processen dvs vad var det viktigaste
resultatet för er när processen var slut?

Om din organisation/du har stått som uppdragsgivare vid flertal uppdragsarkeologiska
utredningar/undersökningar, berätta gärna om skillnader mellan olika processer. ?

Har Du eller någon annan inom din organisation läst den arkeologiska
undersökningsrapporten?

I fall du har läst rapporten, hur nyttig rapporten var som helhet?

I fall er organisation har fått ta del av annan information levererat av arkeologerna (t ex.
GIS data, muntlig information), hur nyttigt denna information har varit



Kommentera gärna vilken/vilka
slags information har varit nyttigt
och mindre nyttigt, och om det
finns skillnader mellan olika typer.

Frågor om arkeologisk information

Allmänt, upplever du att följande typer av arkeologisk eller arkeologi-relaterad information är nyttigt (användbart) i ditt arbete? (inte alls, i låg grad, delvis, i en mycket hög grad, informationstypen är
obekant för mig).

Inte alls I låg grad Delvis Mycket Obekant informationstyp Kan inte svara

Arkeologiska utrednings /undersökningsrapporter

Arkeologiska förundersökningsrapporter (beställda direkt av din organisation innan länsstyrelsens beslut)

GIS data skapad av arkeologerna

Data om fornminnen i Fornminnesinformationssystem (FMIS)

Information om var fornminnenas geografisk position och yta

Muntlig information från arkeologerna

Muntlig information från handläggaren på Länsstyrelsen

Länstyrelsens beslut (med bilagorna förfrågningsunderlag och undersökningsplan)

Hur ofta använder du följande typer av arkeologisk information
Inte alls Ibland Varje år Några ggr om året Månatligen Varje vecka

Arkeologiska utrednings /undersökningsrapporter

Arkeologiska förundersökningsrapporter (beställda direkt av din organisation innan länsstyrelsens beslut)

GIS data skapad av arkeologerna

Data om fornminnen i Fornminnesinformationssystem (FMIS)

Information om var fornminnenas geografisk position och yta

Muntlig information från arkeologerna

Muntlig information från handläggaren på Länsstyrelsen

Länstyrelsens beslut (med bilagorna förfrågningsunderlag och undersökningsplan)

Kommentera din användning av arkeologisk information

Vilka andra arkeologirelaterade informationskällor anser Du som nyttiga för din
organisation (dig) (t ex arkeologiska kartor, arkeologisk vetenskaplig litteratur, nyheter om
arkeologiska undersökningar/resultat, fysiska fynd, sampel)

Hur mycket följande faktorer påverkar din användning av information från arkeologer (i allmänhet, berätta om skillnader mellan olika typer av arkeologisk information nedan i kommentarfältet)
Instämmer helt Instämmer delvis Tveksam Instämmer inte Instämmer inte alls Vet ej / Inget svar

Informationen är inte relevant för min organisation

Bristen på tillgänglighet

Svårigheten att få tag i information

Jag har inte rättigheter att få information

Informationen finns bara i pappersdokument

Det finns bara digitalt information

Informationen är framställt på sådant sätt som gör den svår att använda för mig

Jag har bristande kompetens att använda informationen

Jag får inte information även om jag har rätt att få det

Jag känner inte vilken information finns

Jag vet inte hur jag skulle kunna få tag i information

Den själva informationen är inte användbart i mitt arbete

Jag måste prioritera och arbeta med annan information

Jag har inte en sådan teknologisk utrustning som krävs för att utnyttja information

Att få tillgång till information kostar för mycket

Att få tillgång till information tar för mycket tid

Informationen är av dålig kvalité

Informationen finns på sådana språk jag inte behärskar

Berätta om skillnader mellan faktorer och dess inverkan hos olika typer av arkeologisk
information (information din organisation/du får av arkeologer).

Finns det några andra betydande hinder?



Fastighetsförvaltning
Byggverksamhet
Energi
Skogs- och markförvaltning
Malmutvinning
Kommunal myndighet
Regional myndighet
Statlig myndighet
Privat markägare (privat person)

Annan bransch eller roll

Inga (0)
under 10
11-100
100-999
1000+

Skicka uppgifterna

Följande frågor gäller sådant arkeologisk information du använder mest.

Hur och i vilka arbetsuppgifter använder du arkeologisk information? På vilket sätt hjälper
informationen dig att åstadskomma målsättningar i ditt arbete?

Vad skulle hända om du inte hade tillgång till denna information?

På vilket sätt skulle digitalisering av denna information (om den inte redan finns digitalt
tillgänglig) påverka ditt arbete?

Frågor om din organisation

Bransch eller roll

Antal anställda

Skicka

Tack för din medverkan i enkäten!
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