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Vårkonferens i Svearikets vagga?
”Svearikets vagga” enligt somliga arkeologer, Gamla Uppsala, var platsen för Landskapsarkeologernas
vårkonferens i maj 2006. Gamla Uppsala är en av landets mest kända kulturmiljöer, med
sägenomspunna kungshögar från järnåldern, stenkyrka från 1100-talet, sevärt arkeologiskt museum
från 2000-talet, anrik restaurang Odinsborg där man ännu sägs kunna dricka vikingamjöd,
friluftsmuseum med 1800-talets bondeliv och ett landskap att ströva omkring i - kort sagt en sevärd
kulturmiljö värd en längre dagsutflykt! Om detta verkligen är Svearikets vagga har dock varit minst
sagt omtvistat - teorierna är många - men Gamla Uppsala passar otvivelaktigt bra in i mytbildningen
om ett förkristet maktcentrum långt före Sveriges tillkomst.

Landskapsarkeologer vid Gamla Uppsala. Från vänster: Gerhard, Lennart, Ingela och Sune.
Vårkonferensen behandlade flera ämnen. Ett intressant tema, som vi kan avslöja något om här, var
ämnet ”marknadsföring”. Vi gjorde bland annat en utvärdering av den hemsida du läser i just nu. Är
den bra, fyller den sin marknadsföringsfunktion, når den ut, hittar besökarna, kan den göras bättre?
Vilka är besökarna, hur många är ni, vad vill ni läsa?
Vi gick igenom besökare och besöksbeteende på denna hemsida med hjälp av framtagen statistik.
Det visar sig att ni besökare i första hand klickar er vidare till sverigekartan/världskartan och till
”aktuellt” (där du är nu) och att ca hälften av besökarna klickar sig vidare till ”våra tjänster”. Till
andra sidor klickar ni er fram mer sällan.
Hemsidan har nu legat ute ca fyra månader. En viktig fråga för utvärderingen är givetvis vilket målet
är för hemsidan, vi kom fram till två;

-

att den ska vara informativ för besökare med intresse för vår nisch
att den ska ge oss uppdrag

Vår ambition är alltså att besökare ska ha en anledning att återkomma till sidan och alltid kunna läsa
om något av intresse. Vi kommer därför regelbundet att lägga ut någon form av nyhetsbrev, kanske
varje eller varannan månad, tillsammans med kortare nyhetsnotiser.
Vi kom fram till att mer finns att göra för att nå ut med våra tjänster, men att hemsidan trots allt
fungerar bra. Hälften av besökarna, de som tittar efter ”våra tjänster”, är trots allt flera hundra på
några få månader.
Vi har fått några reaktioner. En universitetslektor som varit inne och tittat meddelade att ”det var
länge sedan jag fick en sådan trevlig geografilektion som när jag klickade runt på era kartor; tänk så
många platser jag aldrig varit på och hur mycket spännande som hänt överallt…”. Liknande
synpunkter har kommit från andra läsare. Strängt taget har alla reaktioner vi fått varit positiva. En
besökare, som hittat till ”våra tjänster”, har undrat om det verkligen är sant att vi fyra
landskapsarkeologer sammanlagt har jobbat vid landets centrala verk för kulturmiljöfrågor,
Riksantikvarieämbetet, i 100 år? Och varit avdelningsdirektörer där i ca 35 år? Och hunnit med allt
det där andra vi skrivit om?
Ja, vi får väl erkänna att vi har varit med en del, samlat på oss en viss erfarenhet och att vi faktiskt
hoppas att det är intressant för läsaren att ta del av en innehållsrik hemsida. Man klickar ju sig fram
till det man vill läsa om, ingen läser allt, man får ju välja. Det viktigaste för oss,
marknadsföringsmässigt, är ändå att skapa en bredare medvetenhet om att vi inte bara har en del
erfarenhet var och en, utan att det dessutom är ganska nytt och unikt att vi hittat en samarbetsform
och idé som gör att en rikstäckande samverkan inom landskapsarkeologi är en realitet.
Självklart finns möjligheter att göra hemsidan ännu bättre. Och att med den som bas göra andra
marknadsföringsinsatser. Regelbundna nyhetsnotiser och månadsbrev är redan omnämnt, en annan
inriktning för hemsidan kan vara att årligen göra något mer genomgripande förändringar i den.
Tills sist kom vi fram till att vi bör fråga läsarna. Vad vill du som läser detta egentligen helst läsa om
på vår hemsida? Är det intressant att läsa om vilka jobb vi har utfört? Eller vilka vi har på gång? Eller
vill du hellre läsa om vad vi tycker i kulturpolitiska frågor? Eller vad vi tycker om Svearikets vagga?
Eller något helt annat inom vårt landskapsarkeologiska område?
Välkommen med dina synpunkter! Vi tar gärna emot fler kommentarer och tips till
info@landskapsarkeologerna.se. Vi ska göra vad vi kan för att tillmötesgå dina synpunkter. Vår
ambition är ju att vår hemsida ska vara intressant att återvända till flera gånger per år.
Tackar på förhand!

Här studerar Gerhard och Sune
en av informationsskyltarna
vid Gamla Uppsala. Vi kunde
konstatera att skyltarna har
svårt att tåla väder och vind.
De behöver därför förnyas
ganska ofta.

