
Rösaring
Typ av arrangemang: Vandring i fornlämningsområde
Arrangör: Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
Väder: Sol
Antal besökare: 45 personer
Antal enkätsvar: 22 respondenter

Betyg på programmet
Detta

arrangemang
Alla

arrangemang
Det arkeologerna berättade om engagerade verkligen 93 88

Programmet var omväxlande och väl disponerat 90 83

Gavs ordentligt med tid för frågor och svar 94 91

Gav anledning till reflektion och eftertanke 90 86

Fått ny kunskap om hur människor levde förr i tiden 83 80

Nöjd-Deltagar-Index
Detta

arrangemang
Alla

arrangemang
Jag har sett fram emot att besöka Arkeologidagen 76 77

Jag är mycket nöjd med dagen 95 91

Jag rekommenderar gärna ett besök på Arkeologidagen 95 93

Jag kommer gärna tillbaka nästa år 92 94

Hur Fick du veta om Arkeologidagen? Hur har du tagit dig hit?
- Genom min hembygdsförening 5% - Promenerat 0%
- Genom min Arkeologiska förening 23% - Cyklat 5%
- Visste att den brukar hållas den här dagen 9% - Åkt bil 95%
- Tips från vänner 14% - Åkt buss/tåg 0%
- Såg annons/affisch 36% - Annat nämligen 0%
- Råkade passera förbi 0%
- Annat, nämligen 14%

Varför är du intresserad av arkeologi? Är du här tillsammans med någon?
- Yrkesintresse 7% - Familjen 57%
- Vill veta mer om min hembygds historia 0% - Förening, grupp 0%
- Få känsla för hur människor levde förr 14% - Vänner, kollegor 0%
- Allmänt intresserad av historia och arkeologi 57% - Ensam 43%
- Tillhör allmänbildningen 14% - Annat 0%
- Annat 7%

Ålder Kön
- 10-19 år 0% - Man 41%
- 20-29 år 0% - Kvinna 36%
- 30-49 23% - Ej svarat 23%
- 50-65 år 45%
- >65 år 18%
- Ej Svarat 14%



Några kommentarer till resultatet.

Undersökningen är utförd som en kvalitetsmätning, där resulatet mäts på en tiogradig skala.

KKKvvvaaalll iii ttteee tttsssbbbeeetttyyygggeeennn   bbbyyyggggggeeerrr   pppååå   pppooosssiiittt iiivvvttt   fffooorrrmmmuuullleeerrraaadddeee   pppåååssstttåååeeennndddeeennn,,,    vvviii lllkkkaaa   iiinnnttteeerrrvvvjjjuuupppeeerrrsssooonnneeennn   tttaaarrr   ssstttääälll lllnnniiinnnggg   ttt iii lll lll    pppååå   eeennn   ttt iiiooogggrrraaadddiiiggg
ssskkkaaalllaaa   oooccchhh   aaannngggeeerrr   iii    vvviii lllkkkeeennn   gggrrraaaddd   hhhaaannn///hhhooonnn   iiinnnssstttääämmmmmmeeerrr    iii    pppåååssstttåååeeennndddeeettt ...

1 = instämmer inte alls. 10 = instämmer helt och hållet.     0 = Vet ej.

Ju högre värde, desto bättre betyg. För tolkning av kvalitetsbetygen använd nedanstående
betygsomdömen:

Tabell Betygsskala
Betyg OOOmmmdddööömmmeee

1-39 Kritisk inställning, underkänt
40-69 Blandade känslor. Indifferens.
70-74 Godkänt, ganska nöjda
75-79 Nöjda
80-89 Professionell klass
90-100 Perfekt kvalitet

Den lägsta betygsnivån 1-39 står för en kritisk inställning. De allra flesta respondenterna gör ett aktivt
ställningstagande genom att inte instämma i det aktuella påståendet. I detta kan ligga en överdrivet
kritisk inställning till arkeologidagen som styr svaren i negativ riktning.

Betygsnivån 40 – 69 betyder att besökarna hyser blandade känslor för Arkeologidagen. Detta innebär
att man har en uppfattning där positiva och negativa element väger ungefär jämt. Betyget kan också
stå för indifferens; man är tämligen ointresserad av Arkeologidagen eller har vaga kunskaper, och
undviker därför att avge ett omdöme som innebär ett klart ställningstagande. Resultatet ger också
uttryck för en stor spridning av besökarnas uppfattning.

Betygsnivån 70-74 innehåller svar från besökarna där de positiva inslagen överväger något, vilket
betyder att det fortfarande råder spridning bland svaren. Nivån får betyget godkänt, vilket står för att
respondenterna är ganska nöjda med utbytet.

På nästa betygsnivå 75-79 överväger de positiva inslagen och respondenterna är ganska eniga om att
utbytet är gott. Respondenterna är som helhet nöjda.

Betygsnivån 80-89 innebär att en övervägande majoritet av besökarna är nöjda eller mycket nöjda
med Arkeologidagens prestationer. Betyget står för en professionellt utförd tjänst.

I den allra högsta betygsskalan 90-100 är alla medlemmar överens om att den aktuella prestationen
förtjänar betyget perfekt kvalitet. Inte sällan uttrycker detta betyg en okritisk inställning; man har en
genuint positiv attityd till Arkeologidagen, som överskuggar ev. negativa inslag.

Resultatet är lätt att tolka. Alla värden pekar entydigt på en mycket positiv inställning till
Arkeologidagen och att besökarna uppskattar programmen. Det är en mycket låg spridning i
svaren, vilket betyder att deltagarna är alla överens i sin uppfattning. Tydligen väcker
ämnesområdet arkeologi i kombination med hembygdshistoria mycket varma och engagerade
känslor.

Reultaten presenteras först övergripande i form av några sammanfattande diagram och
redovisas sedan per arrangör, där även de öppna svaren finns att läsa.



Kommentarer:

Vad uppskattade du mest?
- Att guiden var så bra
- Trivsam och trevlig stämning i mkt spännande miljö
- Guidens, Börje Sandén, engagerande berättande och beskrivningar
- Att lyssna till intressant föreläsning i vacker natur, Börje Sandén god berättare
- Lättsamt och intressant
- Miljön
- Björe Sandéns kunskap och engagemang
- Börje Sandéns guidning
- Den otroliga kunskap som vi fick till oss som göra att man troligen kommer tillbaks senare
- Kombinationen väder natur och information
- Börje Sandéns intressanta och engagerade guidning vid Rösaring
- Väl berättat!
- Engagerad guide som berättade om upptäckter och olika utgrävningar som gjorts
- Att vår guide var en engagerad o intresserad berättare
- Den engagerade mötesledaren, Börje Sandén

Tips och idéer för nästa år?
- Pågående utgrävning
- Nej, det ni har är ett vinnande koncept
- Stäket t ex Borgen
- Promenad söderut fr Rösaring-Leran där det finns gravar o stensträng på höjden-grustaget vid Gustavsberg
- Experimentell /arkeologi - hur gjorde man rent tekniskt/praktiskt
- Info finns på hemsida. Mer medial uppmärksamhet 1-2 veckor innan tror jag är bra. Stod en artikel i DN
samma dag många har troligen planerat annat då




