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Arkeologisk positivism 
Av Mats P. Malmer 

Malmer, M. P., 1985. Arkeologisk positivism. (Archaeological Positivism.) 
Fornvännen 79. Stockholm. 

The main concepts of the "New Archaeology" can be traced back to the 
beginning of the 19th century, although in most cases they are expressed 
somewhat differently. A number of scholars representing the New Archaeolo
gy declare themselves positivists, although, especially to Marxist archaeolo
gists, positivism is out-of-date and logically preposterous. Opinions concer
ning the meaning of the term "positivism" differ widely. The present author 
maintains that archaeological data have an information value independent of 
the theory or model by which they have been derived. The hypotheses of 
explanation are not deduced from observed facts, but invented by the resear-
cher and should bc tested against facts. It is not sufficiently recognized that 
the material of archaeology has a nature all its own. The subjects of the 
natural scienees are mute and non-human. The subject of archaeology is mute 
and human. The subjects of other humanities are verbal and human. The 
Natural scientists must initiate the research process by formulating an hypo
thesis. The process of archaeological research must often begin in the same 
way. But the collection of data characteristic of archaeology — exeavation — 
in many cases cannot and should not begin with any hypothesis but: human 
beings have been active here. Archaeology must aim at objectivity: we must 
not suppress facts contradictory to our political ideology or our archaeological 
hypotheses. 

Mats P. Malmer, Arkeologiska institutionen, Stockholms universitet. S-106 91, Stock
holm, Sweden. 

— Visst träffar man folk med begåvning, sa Nikolaj det egendomligt att Malmer ironiserar över 
Nikolajevitj. Men just nu är allehanda cirklar och teoriinriktade arbeten, eftersom han i 
sällskap mycket på modet. Och varje slags flock- flera av sina tidigare (arbeten) uppford-
bildning är en tillflykt för obegåvningen, sedan är r a r läsaren till en teoretisk medvetenhet" 
det likgiltigt om det gäller trohet mot Solovjev eller (Furingsten 1983 s. 119). 
Kant eller Marx. f • , , • o 

J a g har aldrig någonsin ironiserat över teo-
Detta citat ur Pasternaks Doktor Zjivago kan riinriktade arbeten. J a g har ironiserat över att 
möjligtvis försvara sin plats av den anled- " teor i " har blivit ett modeord, vars blotta 
ningen, att den först nämnde av de anförda ut talande av många synes uppfattas som en 
tre tänkarna, Vladimir Sergejevitj Solovjev, i garanti för att det sagda står på höjden av sin 
sin doktorsavhandling av år 1874, Krisen i tids vetenskap. Man uttalar eller skriver ordet 
västerns filosofi, vände sig mot positivismen. " teor i " som om det var magi eller besvärjelse. 
Men citatet har en annan och viktigare aktua- En framstående arkeologisk kollega använ-
litet. "Cirklar och sällskap" kanske inte är så der i en uppsats orden " teor i" eller "teore-
mycket på modet, men ord är det desto mer. tisk" 16 gånger på den första halva sidan; det 
Det är riskabelt att inte använda rätt ord i ger en effekt som en tibetansk bönekvarn. 
rätt frekvens, det har visat sig även i Fomvän- Mången tycks ha föreställningen, att be-
nens eljest så insiktsfulla och balanserade dis- grepp av typen "teori" , "deduktion", "hypo-
kussion om arkeologins teori och data (Chris- tes" , "model l" , "falsifiering" inte var aktu-
tophersen 1982; Furingsten 1983; Herschend ella förrän orden blev det. En sådan föreställ-
1982; Johansen 1979, 1982 och 1983; Malmer ning visar språkets makt över tanken. Begrep-
1980; Welinder 1982). En debattör "finner pen har i själva verket alltid funnits inom 
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arkeologien, och det inte bara implicit (som 
det med ett nytt och ganska bra ord heter) 
utan explicit, fastän klädda i annan språk
dräkt . Hör till exempel på C.J. Thomsen 
(1836 s. 57): 

Vore samlinger ere endnu for nye og vore 
Erfaringer for faa, til at man i de fleste Tilfaelde 
med Sikkerhed kan uddrage Slutninger. Hvad vi 
derfor her ville framsaette, maa kun ansees som 
Formodninger, som netop ved Fleres Iakttagelser 
og Opmaerksomhed paa disse Gjenstande sikkert 
ville bedre oplyses og enten bekrasftes eller berigti-
ges. 

Orden Formodning, bekraefte och berigtige 
heter på modern arkeologi-svenska hypotes, 
verifiera och falsifiera. Men tanken är inte 
annor lunda än för 150 år sedan. 

Låt oss ta ett betydligt yngre exempel på 
hur snabbt språket förändras. I en i ordets 
alla goda bemärkelser modem avhandling he
ter det: "Hensikten med avhandlingen er å gi 
et praktisk eksempel på en deduktiv forsk-
ningsmåte. Det vil si at man utvikler en kla
rest mulig modell fer analysen begynner." 
(Johansen 1978 s. 9.) Jus t samma avsikt hade 
j ag med en avhandling femton år tidigare. 
Och i den modell jag utgick ifrån uppfattades 
den svensk-norska stridsyxekulturens första 
uppt rädande i Sverige som ett resultat av en 
invandring. Denna modell — eller hypotes — 
gällde det sedan att verifiera eller falsifiera. 
När j ag ville börja med det arbetet visade det 
sig att både material och arbetsredskap sak
nades. Data, begrepp och metoder — allt
sammans var otillräckligt enligt min mening. 
Otillräckligt för att en verklig hypotespröv
ning skulle kunna utföras. Mina försök att 
bringa data, begrepp och metoder i arbets-
dugligt skick krävde större delen av bokens 
volym. Resultatet blev ett arbetssätt som i 
princip icke skiljer sig från dagens. Bara orden, 
terminologin blev annorlunda. I stället för det 
aktuella ordet " teor i" användes (i enlighet 
med dåtida språkbruk) "metod". Termer 
som "dedukt ion", "verifiering" och "modell" 
ersattes ofta med ord av egen tillverkning; en 
viss form av kronologisk-bebyggelsehistorisk 
modell kallades exempelvis "produktionsdia
g ram" . 

De annorlunda orden var självfallet inget 

hinder. Arbetet med att försöka verifiera eller 
falsifiera invandringshypotesen kunde genom
föras (Malmer 1962 s. 677-878). Verifieringen 
gick trögt. Falsifieringen gick enligt min me
ning utmärkt . Invandringshypotesen visade 
sig vara orimlig ur både korologisk, typolo
gisk och kronologisk synpunkt. När invand
ringshypotesen sålunda falsifierats gällde det 
att formulera en ny hypotes. Den fick i stora 
drag den formen, att trattbägar- och stridsyxe
kultur är två stadier i en och samma sydskan
dinaviska bondekulturs ekonomiska, sociala 
och kulturella utveckling, och följaktligen icke 
kan vara samtidiga i den enskilda regionen. 

Denna min hypotes har man nu i 20 års tid 
utsatt för falsifieringsförsök i form av radio
metriska mätningar. Falsifieringama har hit
tills inte haft framgång: i C 14-år är stridsyxe
kulturen alltid yngre än trattbägarkulturen i 
samma område. 

Det hittills sagda torde vara nog för att visa 
att det finns modeord i arkeologin, ord med 
hög status, som används för att signalera att 
ens forskning är av hög kvalitet. Men det 
finns också ord med ett slags inverterad sta
tus, som används för att på snabbaste sätt 
s tämpla en förment eller verklig meningsmot
ståndares forskning som hopplöst förlegad, 
logiskt orimlig och moraliskt suspekt. Högt 
ställda krav på dylik infamitet fyller det nu
mera aktuella ordet positivism. En fackfilosof 
kan halvt skämtsamt tala om "det fula ordet 
positivism" (Halidén 1980 s. 104). En sam
hällsvetare påpekar, att när positivismen dis
kuteras vill ingen av debattörerna acceptera 
att han själv skulle vara positivist (Lindholm 
1980, s. 88). En marxistisk arkeolog förutsät
ter att "den borgerlige positivismen" skall 
"brytes ned" (Christophersen 1982 s. 144). 
Det för arkeologien specifika ordet "fyndposi-
tivism", som torde vara skapat av Carl-Axel 
Moberg (1978 s. 226), har jag aldrig sett an
vänt annat än i nedsättande bemärkelse. Att 
det dock finns forskare som har en annan 
uppfattning om positivismen skall framgå av 
det följande. 

Att skaffa sig en klar uppfattning om vad 
positivismen faktiskt står för är inte lätt. Posi
tivism är, har det påpekats, en term som bru
kats och missbrukats till den grad att den 
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nästan förlorat sin användbarhet. Positivism 
har i enklare förkunnelse fatt stå för det mesta 
som man tyckt illa om i vetenskapen (Lind
holm 1980 s. 88). Innan vi dock gör ett försök 
till något bredare orientering kan det vara 
skäl att framhäva ett viktigt drag i den positi-
vistiska vetenskapsteorien, nämligen tesen att 
det existerar ett teorineutralt observations
språk (Gärdenfors 1980 s 77 ff.; Johansson 
och Liedman 1981 s. 8 och 63). Denna tes, 
eller rättare sagt det kategoriska förnekandet 
av dess giltighet, har spelat en ganska stor roll 
i den arkeologiska teoridiskussionen. Axel 
Christophersen hävdar (1982 s. 144) att "ing
en p r imärda t a kan observeres uavhengig av, 
og eksisterer derfor heller ikke uavhengig av 
den eller de problemstillinger som i ferste 
instans aktivert kildematerialet". Och Arne 
B. Johansen säger (1974 s. 85) i ännu skarpa
re form, att "et foreliggende materiale aldri 
kan inneholde informasjon ut över de idéer 
det ble innsamlet etter". 

Eftersom jag är ansvarig för publiceringen 
av åtskilligt arkeologiskt material och ett stort 
antal data måste jag inför de citerade deklara
tionerna uppenbarligen fråga mig om detta 
material och dessa data alltså saknar infor
mationsvärde för arkeologer som arbetar efter 
andra idéer än dem som var aktuella för mig 
själv vid insamlingstillfället. J a , eftersom min 
egen idévärld obestridligen successivt föränd
ras, så är kanske mina materialpublikationer 
numera ointressanta även för mig själv? 

En gång företog jag mig att mäta guldbrak
teaternas diameter, eller rättare sagt bild-
stämpeldiametern. Detta kan ju synas vara 
ett dåraktigt tilltag, eftersom det mesta på 
guldbrakteaterna borde vara intressantare än 
just diametern. Syftet med mätandet var 
emellertid att försöka verifiera — eller falsi
fiera — en av mina arkeologiska huvudteser, 
nämligen att bondekulturens Skandinavien är 
polariserat i ett rikare Danmark och ett fatti
gare Mellansverige och Sydnorge. Resultatet 
av mätningarna (Malmer 1963 s. 206) blev 
följande, uttryckt i medianvärden för olika 
områden ( G r u p p C : I I ) : 

Jylland 23 mm Gotland 18 mm 
Danska öarna 22 Västsverige 16 
Skåne-Blekinge 20 Sydnorgc 15 
Ostsverige 19 

Av denna jämnt sjunkande serie drog jag slut
satsen att min tes hade verifierats: Danmark 
är rikare och de nordliga områdena fattigare. 

Emellertid har man sedermera studerat 
guldbrakteaternas tillverkningsteknik (Arrhe
nius 1975 s. 102ff., s. 106) och funnit att 
s tämplarna gång på gång kopierats genom 
avgjutning i lera, som krymper något vid 
torkningen; därav den successivt minskande 
diametern. En sådan hypotes, som nu förefal
ler mig sannolik, föresvävade mig på intet sätt 
år 1963. 

Slutsatsen synes obestridligen bli, att datas 
informationsvärde icke är direkt beroende av 
den idé eller teori de insamlas efter. Data har 
faktiskt ett egenvärde, helt oberoende av den 
bakomliggande teorien. Data som insamlats 
lör att testa en hypotes kan mycket ofta an
vändas till att testa en helt annan hypotes. 

Eftersom denna punkt är så viktig — teore
tiskt lika väl som musealt och forskningspoli-
tiskt — kan det vara motiverat att granska 
ännu ett, och något annorlunda beskaffat fall. 
Arne B. Johansen diskuterar i ett samman
hang (1982 s. 218f.) begreppet "artefakt": 

Hva mener vi egentlig med dette? — En gjenstand 
som har fatt sin form modifisert av mennesket? 
Men da faller alle de gjenstande utenfor som har 
vaert av betydning lor folk, men som ikke er modifi
sert i formen — i hvertfall ikke slik at vi klarer å 
oppdage det. Mitt fortidsbilde er slik at jag lett kan 
forestille meg en rekke slike gjenstander av ulik 
betydningsgrad — og kvalitet. Da burde man også 
ta vare på slike gjenstander f.eks. under en bo-
plassgravning, og så analysere dem etterpå. 
— Men hvordan skulle Malmer klart å finne dem 
på Alvastra? Jeg tror ikke at hans energiske vilje til 
å undersoke og publisere 'på ett sådant sätt, att alla 
nu levande och framtida forskare i största möjliga 
utsträckning skall kunna få svar på sina frågor till 
materialet, vilken intresseriktning de än företräder' 
ville vaert ham til mye hjelp. Jeg har f. eks. den idé 
at folk hadde store mengder med lett tilgjengelig 
kastestein på eller i naerheten av sine boplasser. 
— Har Malmer sett etter dette, og har han samlet 
dem inn så jeg kan komme til Stockholm og studere 
dem? Jeg tror at Alvastrafolket 
samlet i hop kastestein av hoyst vekslende storrelse, 
vekt og form. Tror Malmer det samme? — Gjor 
han ikke det, har han heller ikke sett steinene som 
jeg behöver." 
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J a g måste erkänna att tanken på kaststen inte 
fallit mig in. Det är en ypperlig och stimule
rande tanke — men tyvärr, jag har inte tänkt 
den. Däremot har under Alvastra-projektets 
utgrävningar varje sten i schakten blivit tredi
mensionellt inmätt och — bearbetad eller 
obearbetad — tillvaratagen. Samtliga stenar 
kan studeras i Historiska museets magasin i 
Stockholm. Teorin bakom denna metod är 
följande. Sten förekommer inte naturligt i 
Alvastra-myren. Detta är ett lika ovanligt 
som för stenåldersforskningen gynnsamt för
hållande. All sten i Alvastra pålbyggnad är 
med visshet spår av mänskligt handlande och 
mänsklig tanke. Följaktligen bör all sten till
varatagas med adekvata fyndupplysningar 
för att kunna studeras noggrannare än som är 
möjligt eller ekonomiskt försvarbart att göra i 
fält. 

Det första här diskuterade fallet — guld
brakteaternas bilddiameter — gällde insam
ling av data i ett museimaterial. Det andra 
fallet gällde det för arkeologin specifika och 
ytterst kritiska momentet att insamla data 
under en fältundersökning. I båda fallen har 
det lyckats att registrera data som kan använ
das för att testa — verifiera eller falsifiera — 
hypoteser som vid insamlingstillfället var 
okända eller ännu icke formulerade. Data har 
alltså obestridligen en kunskapspotential obe
roende av den teori eller modell efter vilken 
insamlingen skedde. 

Självfallet är det inte möjligt att insamla 
da ta på ett sådant sätt att samtliga forskare, 
nu och i framtiden, skall fa möjlighet att testa 
alla sina hypoteser, men det är ett mål att 
sträva efter. Ett vetenskapligt mål, därför att 
fornlämningsbeståndet har en viss, ständigt 
minskande volym (särskilt, naturligtvis, när 
det gäller en så sällsynt företeelse som Alvast
ra pålbyggnad). Och ett ekonomiskt mål, ef
tersom också de ekonomiska resurserna är 
begränsade: utgrävningsverksamheten blir 
billigare om data kan användas av ett stort 
antal forskare med olika inriktning. Billigare 
än om — som mina opponenter hävdar — 
data inget informationsvärde har utöver de 
mer eller mindre intelligenta idéer som besjä
lat utgrävaren på utgrävningsplatsen, oeh om 
denne följaktligen insamlat endast sådana da

ta som var intressanta för hans egen forsk
ningsriktning. 

J a g hävdar alltså, att så länge vi rör oss 
inom det arkeologiska faltet så existerar det 
en teorineutral kunskapspotential och i reali
teten säkerligen också ett teorineutralt obser
vationsspråk. Huruvida jag genom denna de
klaration stämplat mig själv som positivist 
undandra r sig mitt bedömande, särskilt med 
tanke på den oprecisa karaktär ordet antagit i 
de senare årets diskussion. Men det kan fin
nas skäl till en snabb blick i filosofiens histo
ria för att efterse om positivismen verkligen 
förtjänar det odelade förakt som det numera 
är modernt att ägna den. 

Positivismens grundläggare är som bekant 
Auguste Comte (1798-1857). Enligt honom 
är vetenskapens mål att med hjälp av det 
förflutna och det närvarande förutse det kom
mande (Nyman 1948 s. 453). "Positiv" bety
der det verkliga i motsats till det inbillade; 
vetenskapen skall ägna sig åt ämnen som är 
åtkomliga för vårt förstånd, inte åt metafysik. 
"Posi t iv" betyder vidare det nyttiga i motsats 
till det onyttiga, det säkra i motsats till det 
osäkra, och det precisa i motsats till det vaga. 
"Posi t iv" är slutligen motsatsen till negativ. 
Positivismen har som mål att organisera i stäl
let för att ödelägga (Lindholm 1980 s. 89; 
Naess 1962 s. 230ff.). Arkeologer har dess
utom anledning att särskilt observera att 
Comte kritiserade den samtida historieforsk
ningen därför att den fäste större avseende 
vid det enskilda än det allmängiltiga och på 
så sätt åstadkom "den osammanhängande 
anhopning av fakta som orättmätigt kallas 
historia". Positivisterna inskärpte att endast 
det vanliga, det regelbundna, det överallt 
förekommande kan säga något om grundläg
gande mänskliga förhållanden (Liedman 
1978 s. 16 f.). J a g tror att de flesta arkeologer 
delar den uppfattningen. 

Positivismen är en av ganska fa filosofiska 
riktningar som verkligen engagerat en bred 
allmänhet. I Stockholm bildades 1879, efter 
franskt mönster, "Positivistiska samfundet". 
Dess al lmänna målsättning var att lära män
niskor att "leva för andra" ; mera konkreta 
mål var arbetarklassens höjande, kapitalets 
socialisering, allmän politisk rösträtt, kyrkans 
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skiljande från staten och politiska tvisters av
görande genom skiljedom (Nesselmark 1952 
s. 160f) . 

Det är inte så alldeles lätt att inse varför 
Axel Christophersen (1982 s. 144) och hans 
meningsfränder kräver att "det positivistiske 
forskningsidealet" skall "brytes ned". Men 
kanske är det inte den klassiska positivismen 
man avser, utan neo-positivismen? Denna 
riktning (även kallad logisk positivism eller 
logisk empirism) grundades på 1920-talet, 
mellan de båda världskrigen, av en grupp 
filosofer och vetenskapsmän i Wien, av vilka 
kan nämnas Moritz Schiick och Rudolf Car-
nap; till samma riktning torde man också 
kunna räkna Bertrand Russell och (den tidi
ge) Ludwig Wittgenstein. Ett viktigt drag hos 
neopositivisterna var den skarpa åtskillnaden 
mellan vetenskap och metafysik, däribland 
den sorts metafysik som var förknippad med 
fascism och nationalsocialism. Konsekvenser
na av detta modiga ställningstagande uteblev 
inte. Den nazistiska förföljelsen drabbade filo
soferna fruktansvärt hårt. Schiick mördades 
1936 av en student, andra omkom i koncen
trationsläger, Carnap lyckades fly till USA 
(vonWright 1957 s. 21 f ) . 

Den logiska positivismen är utförligt skild
rad i lättillgängliga handböcker (förutom re
dan anförda arbeten kan nämnas Andersson 
1979). Det finns ingen anledning eller möjlig
het att här gå in på — exempelvis — dess 
naturvetenskapliga forskningsideal eller dess 
lära om förklaring, abstraktion, allmängiltig
het och opartiskhet, eller dess åtskillnad mel
lan fakta och värderingar, mellan känsla och 
förnuft, mellan vetenskap och personlighet 
och mellan vetenskaplig och utomvetenskap-
lig kunskap. Det räcker med att — återigen 
— påpeka vissa positivistiska forskares be
römda misstag att man med insamlade data 
som enda bas skulle kunna leta sig fram till en 
teori. Att det skulle förhålla sig så bestrides 
numera av alla, t .ex. från det mest auktorita
tiva håll: "Vetenskapliga hypoteser och teo
rier är inte härledda från observerade fakta, 
utan uppfunna för att förklara dem" (Hempel 
1979, s. 23). Frågan är dock, om icke idén om 
sig själva förklarande data upprunnit i någon 
vetenskapsteoretikers hjärna — jag har myc

ket svårt att föreställa mig att en med konkre
ta vetenskapliga problem arbetande forskare 
skulle tänka i sådana banor. Det kan — för 
arkeologiens del — räcka med att anföra ett 
så tidigt exempel som Sven Nilssons Skandina
viska Nordens ur-invånare — ett försök i komparati
va ethnografien (1838). Som framgår redan av 
titeln skalfar sig Sven Nilsson en förklarande 
hypotes med hjälp av etnografiskt material 
från indianer och eskimåer. 

Man kan inte säga att positivismen, eller 
neo-positivismen, i allt väsentligt förtjänar stu
dium, uppskattning och accepterande. Ty det 
är verkligen väsentligt att inse, att samtliga 
hypoteser är uppfunna av forskaren för att för
klara observerade data, inte härledda ur dem. 
Det är ju just det som menas med förklaring: 
att se det aktuella studieobjektet i jämförelse 
med och belysning av något annat. Detta är 
sä självklart att det inses av alla forskare — 
utom möjligen av vetenskapsteoretiker som 
gått vilse i sin egen logik (jfr Folin 1983). Men 
frånsett detta märkliga misstag synes positi
vismen — ny eller gammal — intellektuellt 
och moraliskt tilltalande, och inte alls värd 
det förakt som exempelvis en del yngre arkeo
loger så emfatiskt uttrycker. 

En verkligt allvarlig konsekvens av positi
vist-föraktet är, som jag tidigare påpekat 
(Malmer 1980 s. 260 och 263), att en del 
mindre besinningsfulla tänkare fatt för sig att 
all empirisk forskning numera skulle vara 
överflödig eller skadlig. Man dristar sig exem
pelvis påstå att "den empiriska och positivis
tiska forskningens 'uppdrag ' sedan länge (är) 
slutfört i humanor ia" (Lagerroth 1982). Mot 
detta har lyckligtvis med skärpa invänts, att 
man verkligen inte far tro att "humanisterna 
kan strunta i att konsultera verkligheten" 
(Liedman 1982), och att man visserligen kan 
kritisera vissa drag hos positivismen, "men 
därifrån är steget långt till att sopa undan all 
empiri som en suspekt hantering" (Frängs-
myr 1982 s. 2). — Arkeologien har för sin del 
särskilt drabbats av ordet "fyndpositivism". 
Ordets upphovsmän har säkerligen i bästa 
välmening velat erinra om det förtjänstfulla i 
at t försöka formulera åsikter om "fynden", 
och att testa de förra mot de senare. Men 
missförstånd har uppstått . Mången har trott 
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att det numera anses ovetenskapligt att bara 
"publicera material", och att det i varje fall 
är mera meriterande att formulera de lösaste 
hypoteser än att noggrant testa dem mot ett 
tillräckligt stort och källkritiskt genomarbetat 
material. Därav 1970-talets fornlämnings-
och föremålslösa arkeologi. Men också inom 
arkeologien synes nu en klarare medvetenhet 
växa fram, att vår vetenskap är empirisk (Fu
ringsten 1983 s. 126). 

Mången läsare av senare års debatt har 
säkerligen fast sig vid det egendomliga förhål
landet, att det just inom arkeologien finns 
forskare som faktiskt tydligt förklarar sig vara 
positivister — och det utan att det synes upp
komma någon skarp frontlinje mellan just 
dessa forskare och de glödande anti-positivis-
terna. Stig Welinder förklarar sålunda i inled
ningen till A Stone Age Economy att arbetet 
bygger på "a fundamentally positivistic view 
on the archaeological research process" 
(Hulthén och Welinder 1981, s. 7). I Klas-
Göran Selinges mycket läsvärda översikt över 
den nya arkeologien understrykes (1979, s. 
40) den "positivistiska grundsynen på källma
terialet" hos företrädarna för denna. En ex-
plicit bekännelse till positivismen ger ett av 
neo-arkeologins centrala arbeten: "The logi
cal position of archeology with respect to the 
limitations of the archeological record should 
be a strongly positivistic one: The informa
tion is there, it is the investigator's task to 
devise means to extract i t" (Watson, LeBlanc 
and Redman 1971 s. 113). Ytterligare en pre
cisering av den innebörd neo-arkeologema 
lägger i termen positivism ger följande citat: 
" T h e positivist view is that phenomena do not 
have inherent or primary meanings to be dis
covered. Rather, any phenomenon, or set of 
phenomena, is assigned meaning by the hu
man mind, and it may be assigned as many 
different meanings as the investigator chooses 
to give i t " (Hill and Evans 1972 s. 252). Alla 
neo-arkeologer hävdar, att antingen man tyc
ker sig kunna urskilja naturliga grupperingar 
i materialet eller ej, så måste arkeologen sub
jektivt bestämma hur han vill avgränsa, defi
niera, sina typer, och detta synes i själva ver
ket vara det viktigaste innehållet i vad de 
benämner den positivistiska modellen. Precis 

samma inriktning har jag för min del kallat 
den rationalistiska (Malmer 1963a s. 20f. och 
120f., 1967 s. 376). Den motsatta inställning
en, att forskarens uppgift är att notera i mate
rialet a priori existerande typer, har både 
neo-arkologema och jag kallat den empiricist-
iska (Malmer 1967 s. 376f; Hill och Evans 
1972 s. 233). "För min del bekänner jag mig 
helhjärtat till den rationalistiska riktningen", 
skrev j ag då (Malmer 1963b s. 93), och jag 
har självfallet inte ändrat åsikt: "Världen och 
det arkeologiska materialet har förvisso egen
skaper, men någon mening har de icke. Me
ning lår materialet först i och med att forskar
en konstruerar en modell" (Malmer 1980, s. 
263). Och jag har alltid delat neo-arkeologer-
nas förvissning om materialets stora kun
skapspotential: The information is there. 

Orsaken till olika arkeologers egendomligt 
skilda uppfattningar om vad termen positivism 
betyder är alltså klar. Hill och andra neo-ar
keologer har hos klassisk och logisk positivism 
fast sig vid de berömvärda dragen, alltså den 
optimistiska tron på materialets kunskapspo
tential, och det rationella och antimetafysiska 
sättet att arbeta: detta kallar de "positivism". 
Arne B. Johansen och Axel Christophersen 
har däremot inriktat sig på positivismens på
fallande svaghet, alltså åsikten att hypoteser
na är härledda ur observerade fakta och att 
— enkelt uttryckt — materialet sålunda för
klarar sig självt: detta kallar de "positivism". 
Självfallet är det olyckligt att ett i debatten 
ofta använt ord som "positivism" skall ha två 
helt olika betydelser. Ett sätt att lösa knuten 
vore att för den forskningsriktning, som — 
om jag nu rätt kan överblicka fältet — både 
neo-arkeologerna, Arne B. Johansen, Axel 
Christophersen och jag själv tillhör, bruka 
samma ord som jag använde för tjugo år se
dan, alltså rationalism. Den forskningsriktning 
vi alla tar avstånd ifrån heter i gängse språk
bruk empiricism. 

Diskussionen om begreppet positivism in
bjuder osökt till en breddning. Är det överhu
vudtaget riktigt att till arkeologin överflytta 
begrepp från andra vetenskaper? Har man 
verkligen klart definierat arkeologiens särart? 
Utan att i grunden känna sin egen vetenskap, 
och i första hand då det material den är av-
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sedd att utforska, kan man omöjligen ur and
ra vetenskapers begreppsapparat utvälja det 
som den egna vetenskapen vore bäst betjänt 
av. 

Det arkeologiska fältet är mycket långt och 
mycket brett. Man kan jämföra med histo
rieforskningen: i tidigt utvecklade länder 
sträcker sig de skriftliga källorna 5000 år till
baka i tiden. Men arkeologiens artefaktmate-
rial täcker, mycket försiktigt uppskattat, 1 
miljon år. Det betyder att arkeologin har att 
utforska 99,5 % av den arbetande och ska
pande människans tid, medan historieveten
skapen och övriga humanoria svarar för 
0 , 5 % . Men arkeologien har också samma 
bredd som summan av alla andra humanisti
ska vetenskaper, ty förhistorisk konst, reli
gion, geografi, ekonomi e t c , och förhistoriskt 
samhällsliv är det också arkeologiens sak att 
utforska. (Jag understryker för säkerhets skull 
att i det sagda ej ligger någon implicit värde
ring. J a g har endast explicit uttryckt vad bå
de arkeologer och andra humanister vanligen 
glömmer bort. Jfr Malmer 1971.) 

En annan viktig aspekt på arkeologien är 
arten av material och data. Vetenskaperna 
kan ju indelas i två stora grupper: å ena sidan 
naturvetenskaperna (inklusive teknik, e t c ) , 
och å andra sidan humanoria (inklusive juri
dik, teologi, e t c ) . Men vart h ö r d a arkeologi
en? 

Det karakteristiska för naturvetenskaperna 
är att deras material är stumt, absolut stumt. 
Alla kan förstå, att vill man la något ut av 
detta material, så måste man formulera en 
hypotes, och testa den mot data. Bara på det 
sättet kan man verbalisera det naturveten
skapliga materialet, få det uttryckt i tecken, 
symboler, ord och meningar. 

Men det humanistiska materialet — märk 
väl med undantag för arkeologiens artefakter 
(och den bildande konsten, som jag här för 
korthetens skulle måste bortse från) — består 
från begynnelsen nästan uteslutande av ord. 
Data talar redan till oss, ropar från alla rikt
ningar. Även här är självfallet enda sättet att 
bedriva vetenskap att formulera en hypotes, 
att ställa en fråga. Då kommer den förvirran
de strömmen av ord att tystna, och data kom
mer att svara på vår fråga. 

Men vad karakteriserar den förhistoriska 
arkeologiens material? Det är alldeles stumt, 
precis som det naturvetenskapernas material. 
Men samtidigt är det, precis som humanioras 
verbala material, uttryck för mänskliga idéer, 
känslor och handlingar. Det arkeologiska ma
terialet är alltså faktiskt av ett tredje slag, jäm
sides med det naturvetenskapliga och det ver
balt humanistiska: 

Naturvetenskapernas material är stumt och 
icke-mänskligt. 

Arkeologiens material är stumt och mänsk
ligt. 

ö v r i g a humanistiska vetenskapers material 
är verbalt och mänskligt. 

Vad innebär då detta för arkeologiens arbets
sätt? I många fall kan och måste vi naturligt
vis, precis som naturvetenskaperna och ver-
bal-humaniora, formulera en hypotes, och 
därefter insamla data för att kunna verifiera 
eller falsifiera hypotesen. Men i många fall är 
detta inte tillräckligt, och särskilt inte i det för 
arkeologien specifika fallet, nämligen data
insamling genom utgrävning. Vår förmåga 
att formulera utarbetade och fruktbara hypo
teser underskrider långt vad som skulle behö
vas för att göra ett stort och komplicerat ma
terial rättvisa, ett material som dessutom är 
okänt när hypotesen skulle formuleras. Att 
formulera en smal, specifik hypotes innan 
man börjar en utgrävning kan ibland vara 
både teoretiskt, ekonomiskt och antikvariskt 
berättigat. Men i andra fall kan en sådan 
hypotes — om man verkligen tar den på all
v a r — hindra att relevanta data insamlas. 

En fruktbar parallell till den arkeologiska 
utgrävningen är brottsplatsundersökningen. 
Det räcker inte att detektiven kommer till 
brottsplatsen med den enda hypotesen att 
personen X är skyldig till brottet. Brottsplats
undersökaren måste ha en hypotesflora så rik 
att det vore nästan omöjligt att uttrycka den i 
ord. Han måste helt enkelt samla fakta induk-
tivt. Han måste tro på möjligheten av en teo
rilös — förutsättningslös — observation. El
ler, bättre uttryckt: Brottsplatsundersökarens 
enda teori måste vara: Här har människor age
rat. Och den teorin är den rätta, den enda 
möjliga, också vid många arkeologiska ut-
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grävningar. I den icke formulerade hypote
sens ställe kan vi placera oss själva. 

Karl Popper berättar en dråplig historia 
(Magee 1974 s. 32) om "mannen som ägnade 
sitt liv åt naturvetenskapen, skrev upp allt 
som han kunde iaktta och testamenterade sin 
ovärderliga samling iakttagelser till Royal So
ciety för att användas som induktivt materi
a l " . Och Popper fortsätter: 

För tjugofem år sedan sökte jag klargöra samma 
poäng lör en grupp naturvetare bland studentenia 
i Wien. Jag började en föreläsning med följande 
tillsägelse: 'Ta fram penna pch papper, gör nog
granna iakttagelser och skriv upp allt vad ni 
iakttar' De frågade givetvis vad det varjag önskade 
att de skulle iaktta. Naturligtvis är tillsägelsen: 
"Iaktta!" absurd . . . Iakttagelsen är alltid selektiv. 
Den förutsätter ett val av föremål, en bestämd 
uppgift, ett intresse, en synpunkt, ett problem. 

Poppers pedagogik är utmärkt, ty han talade 
till naturvetare. Fältarkeologer (och brotts
platsundersökare) bör notera, att dokumenta
tion av spår av mänskligt agerande i en viss 
naturmiljö är en selektiv iakttagelse. Popper 
har för övrigt i andra sammanhang mycket 
blygsamma krav på graden av specifikation 
hos den teori som måste föregå iakttagelsen, 
exempelvis när han påpekar, att även barnet 
som öppnar ögonen för första gången börjar 
med vissa föreställningar om omvärlden 
(Holmberg 1983 s. 14). Jus t det. Barnet har 
bara sin mänskliga uppfattningsförmåga, och 
den behåller vi hela livet, ett bättre veten
skapligt instrument än någon i ord formule
rad hypotes att skilja artefakter från natur. 

I föreliggande uppsats har jag valt att posi
tivt deklarera min ståndpunkt, snarare än att 
negativt kritisera mina meddebattörers tex
ter. I ett fall tror jag dock att jag bör diskutera 
just textställen. Arne B. Johansen (1982 s. 
221) har fast sig vid ett uttalande av mig, att 
jag "vil arbeide 'som om en fullkomlig objekti
vitet vore möjlig'. Denne doble konjunktiv 
gjentar Malmer forövrig på samme side (s. 
262). Betyr det at han tross alt tviler på sin 
evne å oppdage det uventede?" Axel Chris
tophersen (1982 s. 146) finner min mening 
"kryptisk": "Hva betyr dette? Enten er full 
objektivitet mulig, og da arbeider man ut fra 
disse mulighetene, eller också er objektivitet 

ikke mulig, og da må man ta konsekvensene av 
en slik erkjennelse". 

Trots Christophersens stränga tillsägelse 
måste jag framhärda. J a g förutsatte att mina 
läsare skulle förstå hänsyftningen på Hans 
Vaihingers "Die Philosophie des Als O b " 
(1911), fiktionalismens huvudverk. Vaihinger 
— som brukar betecknas som positivist — 
torde vara en av 1900-talets mera intressanta 
filosofer. J a g uppfattar honom som samtida 
(han avled 1933) — och ändå är han tydligen 
okänd för mina meddebattörer. 

Många vetenskaper arbetar med fiktioner, 
och även i vardagslivet spelar fiktionerna en 
stor roll, som var och en inser vid en smula 
eftertanke. Ett exempel på en vetenskaplig fik
tion är det kemiska atom-begreppet. Många 
forskare har funnit det självmotsägande, men 
man har som bekant funnit det praktiskt att 
resonera som om det funnes atomer. Fiktionen 
skiljer sig från hypotesen genom att den vark
en kan verifieras eller falsifieras; däremot mo
tiveras ("justifieras") den av att den är värde
full for forskningen, eller i många fall direkt 
nödvändig. 

I min artikel (1980 s. 262f.) avsåg jag — 
självfallet — att även om en fullkomlig objek
tivitet icke kan tänkas existera, så bör vi arbe
ta som om den funnes. Precis som samhällets 
lagar eftersträvar rättvisa, trots att en full
komlig rättvisa uppenbarligen icke existerar. 

Det alternativ till objektivitet i forskningen 
som jag i första hand värjer mig mot har jag 
klart angett: det är den politiskt färgade sub
jektivitet som präglade mellaneuropeisk ar
keologi under 1930-talet, och som ständigt 
hotar att komma tillbaka, fast nu ofta med 
omvända politiska förtecken. Enligt Christo
phersen (1982, s. 142) är arkeologens centrala 
frågeställning denna: "Hva vil vi ha kunn
skap om, og hvilken kunnskap vil vi ha?" 
Mitt svar är klart: Vi vill ha kunskap om allt: 
mer kunskap om det centrala och mindre 
kunskap om det banala. J a g tror inte att vi 
blir särskilt oeniga om vad som är centralt, 
men skulle så vara är det bara bra. Det vikti
ga är att vi eftersträvar objektivitet, det vill 
säga att vi inte undertrycker läkta som strider 
mot vår politiska ideologi eller våra arkeolo
giska hypoteser. 
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