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Ett grundläggande teoretiskt problem 

Ett debattinlägg med anledning av Mats P. Malmers inlägg i Fornvännen 1980. 

I häfte fyra av Fornvännen årg, 75 finner 
Mats P. Malmer det nödvändigt att påpeka 
vissa brister i Arne B. Johansens teoretiska 
ståndpunkt. Detta är inte bara ett resultat av 
Johansens inlägg i Fornvännen 1979, efter
som kritiken bygger på att Johansens stånd
punkt mellan 1969 och 1979 har fjärmat sig 
från den som Malmer intog t. ex. 1963 och 
fortfarande intar. Man tycker sig emellertid 
märka att Malmer i sitt debattinlägg 1980 
på sina ställen uttrycker sig mer luttrat än 
1963 och kanske indirekt i strid med åsikter 
som finns i Malmer 1963. På s. 262 v. sp. i 
Fornvännen-inlägget finner jag ett exempel 
på detta: "Men när det är fråga om mera 
komplicerade grävningsobjekt kan ett deduk
tivt grävande efter en förhandsmodell vara 
farligt." 

Denna insikt om att komplexa källor kan 
vara svåra att bemästra kan tyda på en för
skjutning även i Malmers ståndpunkt, ty om 
man släpper tanken på deduktiv grävning, 
hur skall det då gå med definitionen av den 
sortens boplatser som det talas om i Malmer 
1963, s. 15 f.? Hur kominer man fram till 
vilka oberoende typologiska element (Malmer 
1963, s. 28) som skall användas och löper 
man inte till slut risk att halka in på en far
lig impressionism (Malmer 1963, s. 22) när 
man skall jämföra boplatstyper? 

Så långt kommen i inlägget skulle man 
alltså kunna vara böjd att tro att både Arne 
B. Johansen och Mats P. Malmer hade för
skjutit sina ståndpunkter och det till och med 
i någorlunda samma riktning. Men läser man 
inlägget till slut framgår det tydligt att 
Malmer anser sig sitta i orubbat teoretiskt bo. 

Inte desto mindre leder inlägget till tvivel 
om hur Malmer egentligen tycker att man 
bör förhålla sig till arkeologiska källor. Jag 
tror att de tvivel en läsare kan känna, kom
mer sig av en reell oklarhet hos Malmer om 

vilken kunskapsteoretisk grund en arkeologisk 
teori bör ha. En sådan oklarhet bör man 
naturligtvis försöka komma till rätta med. 

Oklarheter i cn teori tar sig ofta uttryck i 
att de begrepp varmed en forskare rör sig 
för andra framstår som oklara. En form av 
oklarhet kan t. ex. vara den som består i att 
sammansatta begrepp söker binda samman 
olika nivåer i en teori utan att det faktiskt 
finns någon förbindelse. 

Ett exempel på detta finner man i Malmer 
1980 i begreppsparet gräva induktivtjgräva 
deduktivt. Det är ett förvirrande begrepps
par där omedelbara skälet till förvirringen lig
ger i att induktion och deduktion är två slut-
ledningsformer, som hör hemma på en teore
tisk nivå, medan grävning är ett hantverk — 
en metod — ett praktiskt göromål. Det faller 
sig inte naturligt att överföra de teoretiska 
begreppen på den praktiska nivån. Det man 
gräver fram är inte i sig självt en slutledning 
och det är meningslöst att påstå att man grä
ver på ett slutledande sätt. Därför uppstår 
det problem när man vill söka att förstå vad 
det vill säga att gräva induktivt och deduk
tivt. Detta problem kan man dock tillsynes 
råda bot på genom att i stället tala om 
explorativ undersökning (grävning) eller 
hypotesprövande undersökning. I och för 
sig kan man tro att både Johansen 1969 och 
Malmer 1980 med deduktiv grävning just 
menar hypotesprövande och att de därför 
med induktiv grävning även skulle mena 
explorativ. Så tror jag emellertid inte att det 
förhåller sig, eftersom det ser ut som om det 
finns ett motsatsförhållande mellan induktiv 
och deduktiv. Se t. ex. Malmer 1980, s. 262, 
där det sägs att all tolkning av arkeologiska 
data självklart måste vara deduktiv. Det 
kunde ju i så fall se ut som om induktiv tolk
ning inte vore önskvärd. 

Nu står man där med oklarheten. På en 
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teoretisk nivå finns det troligtvis ett motsats
förhållande mellan induktion och deduktion 
— finns då inte detta motsatsförhållande 
kvar på den metodiska nivån i gräva induk-
tivt/gräva deduktivt? 

Mellan explorativ och hypotesprövande 
grävning finns det inget motsatsförhållande. 
Båda kan ledigt infogas i varandra till en 
grävningssituation. I alla grävningar av nå
gorlunda invecklade objekt ingår det därför 
såväl uppdagande som hypotesprövande 
grävning — mer eller mindre självklart och 
medvetet. 

Ej heller mellan induktion och deduktion 
finns det något motsatsförhållande. Detta 
beror dock inte på att induktiv går att be
trakta som cn synonym till explorativ eller 
att hypotesprövning är synonymt med deduk
tion, utan på följande: visserligen kan det 
finnas logiker som anser att induktion och 
deduktion är en sorts motsatta tankeproces
ser, men om detta överhuvudtaget är sant 
rör det inte induktion och deduktion i för
bindelse med arkeologisk teori. För arkeolo
ger är det fullt tillräckligt att med deduk
tion förstå en slutledning där man med ut
gångspunkt i premisser drar en slutsats som 
i förhållande till premisserna är logiskt sann. 
Skulle slutsatsen visa sig vara falsk är det 
premisserna som är falska och på falska pre
misser kan man inle dra en riktig slutsats. 
I inget av de två senare fallen kan det alltså 
bli tal om deduktion. Induktion är visserligen 
ett vidare begrepp, men det är ändå riktigt 
att säga att induktion är den typ av slutled
ning där man mot bakgrund av det man 
känner till, drar en slutsats om det man inte 
känner till, eller om det man inte kan ha 
säker kunskap om. 

En arkeologisk teori kan inte vara an
tingen induktiv eller deduktiv. Induktion in
går alltid i en teori lika väl som deduktion. 
Det är ju med induktion man skapar de 
premisser som deduktioncn bygger pä. Det 
finns säkert exempel på att vetenskapsteore
tiker i olika sammanhang funnit det mest 
lönt att bortse från induktionens betydelse i 
en teori, men det bör inte en arkeolog göra, 
alldenstund induktiva slutledningar är myc
ket vanliga i arkeologiska sammanhang. T a 

t. ex. de s. k. kämpgravarna på Öland och 
Gotland. En hypotes d e r teori om järnålders-
bebyggelse på de två öarna kan knappast 
uppställas om man inte betraktar dessa 
kämpgravar som hus. Något man dock inte 
med säkerhet kan veta att de varit. Den slut
sats man dragit om kämpgravar är ett av 
otaliga arkeologiska exempel på induktiva 
slutledningar. 

Husexeinplct är dock inte bara ett exem
pel på induktion, det är även ett exempel 
på en rimlig arkeologisk tolkning. Därför är 
det inte heller sant att tolkningen av arkeo
logiska data måste vara deduktiv. 

Oklarheten angående induktion och de
duktion fortplantar sig naturligtvis till be
greppet tolka. Vad skall det betyda? Visser
ligen ligger denna fråga utanför dem som 
Malmer diskuterar i sitt debattinlägg, men 
det är ändå viktigt att veta vad tolka skall 
betyda. Så vitt jag kan se är det svårt att 
ge begreppet cn rimlig betydelse om det sam
tidigt skall kunna förenas med Malmers teo
retiska ståndpunkt. 

Man kunde kanske ha närmat sig pro
blemen kring att tolka direkt. A andra sidan 
är det viktigt att veta vad man kan förbinda 
med induktion innan man går in på varför 
induktion överhuvudtaget är möjligt. Skälet 
till alt induktion är möjligt är ju ytterst en 
fråga om varför man vet vad ett fenomen 
är. Man måste med andra ord tolka ett fe
nomen som varande just en kruka, ett hus 
eller ett naturfenomen, innan man kan börja 
dra några induktiva slutsatser. 

Man kan säga att tolkningsfrågan är lätt 
avklarad när det gäller hus och krukor. Det 
vet ju alla vad det är. Det är på sätt och vis 
sant, men arkeologi är ju inte bara vetenska
pen om alla de källor som förekommer utan 
vetenskapen om mycket mer. Därför är den 
fråga som egentligen skall ställas till ett feno
men, frågan om vad det är källa till. Det är 
därför tolkningen blir ett problem med spe
ciell arkeologisk dimension. 

För att förstå vad tolkning skall innebära 
i arkeologiska sammanhang tycker jag att 
man skall splittra begreppet i förklaring och 
förståelse. Med det menar jag följande: Att 
förklara något är att hänvisa ett fenomen att 
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falla under cn bestämd regel; att förstå något 
är att veta vad fenomenet är på ett sådant 
sätt att man skulle kunna använda sig av 
fenomenet för sina syften — dvs. för att upp
fylla sina intentioner. 

Om nu någon pekade på en kruka och 
samtidigt frågade mig: Vad är det? så skulle 
jag kunna förklara vad det är, t. ex. genom 
att visa att det är ett fenomen där några 
mätbara kriterier är uppfyllda. Jag skulle å 
andra sidan också kunna initiera en förståel
se av fenomenet genom att berätta i vilken 
avsikt det skulle kunna användas, t. ex. vid 
odling av växter inomhus. Naturligtvis kunde 
jag även svara: "Kruka!" och låta den som 
frågade ta hand om problemet. Gjorde jag 
det skulle kanske frågan vad är cn kruka? 
dyka upp. Då skulle jag kunna svara på två 
sätt, dels hänvisa till kriterierna, dels till 
de intentioner man kan förbinda med en 
kruka. När sedan frågan uppstår hur just jag 
kan veta om det där är en kruka eller ej, 
så visar det sig lätt att verifiera eller falsi
fiera kriteriekrukans existens, men inten
tionskrukans existens kan bara bevisas genom 
att man använder krukan på ett sätt som 
uppfyller användarens intentioner om kruka. 
Därvid blir man övertygad om att det är tal 
om en kruka. Man binds logiskt till begrep
pet. Att kriteriekrukan verkligen är en kruka 
kan man dock inte övertyga sig om. 

När det gäller en kruka är det dels ganska 
lätt att uppställa några mätbara kriterier, 
som när de är uppfyllda kan substituera den 
intentiondla förståelsen av kruka, dels är det 
för de flesta lätt att i grova drag förstå vad 
en kruka är. Inte desto mindre finns det na
turligtvis många krukor som inte längre av
slöjar något speciellt om de intentioner var
med de framställdes och för vars uppfyllande 
de kanske även lämpade sig. 

Alla samlingar av arkeologiska data — 
källor — kontexter är dock inte fattbara även 
om man kan beskriva de regler som karakte
riserar dem. Man kan t. ex. räkna ut vilka 
de vanligaste resultaten är om man kastar 
med tre tärningar som hittats tillsammans 

på en boplats, och man kan givetvis förklara 
varför just de ögon som kommer upp i ett av 
dessa resultat kommer upp, men någon för
ståelse blir det inte tal om förrän man kom
mer till insikt om de intentioner som tär
ningarna en gång kastades med. 

Det förhåller sig med andra ord så att 
kunskap om de regler som ligger bakom ett 
fenomen inte omedelbart leder till någon 
förtådse av fenomenet. Därtill kommer att 
vissa regler helt saknar förbindelse med 
mänskliga intentioner, även om de kan ut
göra en del av villkoren för mänskligt hand
lande, t. ex. naturlagar, medan andra regler 
i hög grad tillkommit just i kraft av mänsk
liga intentioner, t. ex. spelregler. 

Dessutom förhåller det sig så att intentio
nerna bakom vissa källor står oss nära, t. ex. 
krukor, medan intentionerna bakom andra 
är mer oklara, t. ex. okända föremål eller 
hällristningar. Till detta skall man lägga hela 
det komplex av mer eller mindre invecklade 
arkeologiska frågeställningar och de mer eller 
mindre givande källor som står till arkeo
logers förfogande. 

Det är mot bakgrund av dessa invecklade 
villkor för arkeologisk forskning som man 
kan ställa den grundläggande kunskapsteo
retiska frågan som i sin tur innebär det pro
blem som man måste ha en gemensam upp
fattning om, innan man kan börja bygga en 
arkeologisk teori. Jag skulle kunna tänka mig 
att ge problemet följande formulering: 

Hur kan man i förbindelse med arkeolo
giska källor veta att det man förstår är rim-
ligt? 

Det är i denna fråga som arbetet med en 
arkeologisk teori tar sin början. Om man i 
likhet med Malmer redan finner sig besitta 
en teori som t. ex. tagit ställning till sådana 
väsentliga begrepp som tolkning, likhet, 
objektivitet, entydighet osv. måste man kän
na till svaret och andra arkeologer måste nå
gonstans kunna hitta det klart utsagt eller 
implicit i teoriens utformning. Jag kan inte 
hitta svaret. 
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