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Arkeologiska tendenser och traditioner 

Utkast till en analys 

Av Leif Gren 

Lika länge som det har funnits någon form av 
arkeologi torde man ha uppmärksammat att 
forskningen faktiskt bedrivs med olika förut
sättningar och skilda mål. Olika arkeologer har 
haft olika frågeställningar och metoder. I mo
dern tid har man i regel betraktat arkeologin i 
ett evolutionistiskt perspektiv — äldre slags ar
keologi trängs ut av nyare i en kvalitativ utveck
ling. Man anser då vanligen att den äldre arke
ologin gradvis omformas till den nya (t. ex. Wil
ley & Sabloff 1975; Daniel 1975; Trigger 1978; 
Thomas 1979). Andra menar att det rör sig om 
tvära brott där det mesta av vetenskapens inne
håll byts ut (Hodder 1982 b); det är då vanligt 
att man talar om "paradigmskiften" (Binford 
1972; Skiffer 1976). 

Ett motsatt synsätt är att arkeologin kan in
delas i diakrona traditioner eller skolbildningar 
(Moberg 1969; Keller 1978; Mahler 1983). 
Man betonar då att det hela tiden finns traditio
ner som utvecklas internt utan att de olika tra
ditionerna smälter samman. Ytterligare ett 
synsätt är att den viktiga skillnaden är den mel
lan den etablerade arkeologin och amatörarke
ologin (Lindblom 1986). Åtskilligt fler sätt att 
klassificera arkeologin finns givetvis. 

Beträffande frågan om arkeologins utveck
ling ansluter föreliggande uppsats i stort till 
Carl-Axel Mobergs synsätt (1969). Arkeologin 
och fornforskningen i allmänhet anses då i hu
vudsak bedrivas inom tre olika traditioner med 
empirisk, antropocentnsk respektive romantisk inrikt
ning. Termerna "empir isk" och " romant i sk" 
fornforskning har dock hämtats från Schuck 
(1932—44 ö. a.). Även om det står klart att man 
inte bör använda begreppen ' 'arkeologin'' eller 
' 'arkeologerna'' i singularis är det också tydligt 
att: " . . . archaeologists have at least as much 
trouble analyzing their own culture as they do 
the culture of others" (Thomas 1979 s. 59). 

I detta sammanhang är det uppenbarligen 
ofrånkomligt att generalisera, med alla risker 

det innebär — dessvärre finns det rent generellt 
intet mellan generaliseringarna och den full
komliga oredan som ju också är en generalise
ring. Det skall genast framhållas att de tre an
tagna arkeologiska huvudriktningarna knap
past har några absolut renodlade företrädare. 
Varje utövande arkeolog eller fornintresserad 
av betydelse har något av alla tre tendenserna i 
sig, men i praktiken, och kanske i de flesta fall, 
torde någondera överväga. 

Att de olika tendenserna inte är några nya fö
reteelser, och att vissa förhållningssätt och 
problemställningar som idag är aktuella var 
lika viktiga för de första generationerna arkeo
loger skulle kunna illustreras med några olika 
citat, som förhoppningsvis även avspeglar den 
praktiskt genomförda arkeologin i respektive 
fall. Ehuru de olika citaten pekar i klart olika 
riktningar innebär det inte att de i sig välkända 
arkeologerna ifråga är de mest typiska företrä
darna för vardera riktningen: 

Häftdatecknaren har icke allenast uti Antiquiteterna 
en oumbärlig hjelpreda, utan igenfinner äfwen här 
källorna till hela den äldre Historien. Dä Sagorna 
och wäre öfrige gamle handlingar instämma med de 
ålderdoms minnesmärken, som ännu ibland oss fin
nas, sä bliver Historien otwifwelaktigoch Sanningen 
winner all den styrka, som kan fordras. Den som 
känner de gamlas bokstäfwer, och uttyder de gamle 
inscriptioner och pergaments-bref, har redan för oss 
öpnat ct stort förråd af upgifter och bewis. (Nils Hen-
ric Sjöborg 1797.) 

De veedjegeren Haderaf— hvad skal jeg kalde det 
— den Slags Forskning af Oldsager, hvor man be
gynder med Celtiberer, gaar derifra til Chineser och 
Egypter, saa et lille Spring lil Mexico og Florida og 
derpaa lill de nuvaerende Kalmucker, hvorved man 
kan udkramme en stor Del Laerdom men mere for-
virrer end oplyser. Lade vi Tid og sted borte läder sig 
alt, alt muelig forklare. Det kan vaere, at jeg heri er 
for prosaisk, for meget imod den tydske og flere Ste-
ders Skriveart, hvor der långt mere bliver seet paa 
Methoden og Fomemheden end paa Sägen Selv. 
Dömmekraft og god, sund Menneskcforstand vejer 
vel op imod Citater og zirlige Vendinger og Resulta-
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tet af Säger, Registre og Fortegnelser lade sig af den 
Kyndige uddrage men han holder sig til fäste Punk
ter. (Christian Jiirgensen Thomsen 1834.) 
. . . den enda metoden att inhämta säker och full
komlig kännedom om alla dessa verktyg, om sättet 
huru de varit skaftade och blifvit använda, samt om 
de arbeten som dermed förrättats m. m. är att efterse 
om dylika stenredskap ännu finnas i bruk hos nu lef
vande folkslag, samt att undersöka huru de hos dem 
användas. Ty finna vi hos dem fullkomligt lika red
skap, både till form och materia, så kunna vi deraf 
tryggt sluta till ett lika användande; och vi misstaga 
oss då icke heller, om vi derifrån sluta till ett i det vä-
sendtligaste lika lefnadssätt och en lika bildnings
grad hos de vilda folk, som ännu levfa och hos dem, 
som för årtusenden sedan upphört att finnas på jor
den. (Sven Nilsson 1843). 

Tendens och tradition istället for paradigm 

Samhällsvetenskapliga och humanistiska syn
sätt har under framför allt 1970-talet diskute
rats utifrån det omsider populära paradigm-
begreppet. Begreppet, som i upphovsmannen 
Thomas Kuhns bemärkelse (1962) endast avsåg 
naturvetenskapernas historia, syftar på de nor
mer och föreställningar som styr vetenskapen 
ifråga om vad man skall forska i, och hur man 
skall forska. Det förutsätts då att paradigmet till 
stora delar är omedvetet, och att det traderas. 
Vidare blir skillnaderna paradigmen emellan 
tydliga först då de konfronteras. 

Emellertid tycks man i paradigmdebatten 
inte närmare nu tagit fasta på paradigmens in-
kommensurabilitet. Det vill säga att om olika 
paradigm föreligger i en vetenskap skall deras 
utgångspunkter vara så olika att förståelse pa
radigmen emellan blir mer eller mindre obe
fintlig. Man kan dock finna uppfattningen att: 
"Det är nödvändigt för en fruktbar utveckling 
av vetenskapen — fruktbar ur såväl samhällets 
som vetenskapens egen synpunkt — att liera 
paradigm samexisterar"(Lindholm 1981 s. 64). 

Men i och med detta har man, av allt att 
döma, frångått eller inte förstått det mest in
tressanta i Kuhns ursprungliga paradigmbe-
grepp. Om man önskar fler paradigm än sitt 
eget innebär det att man har förståelse för, och 
ser något värde i de andra paradigmen. Man 
skulle exempelvis kunna säga att det föreligger 
olika paradigm först om vi jämför historiesynen 
hos Lindholm och von Däniken — ingendera 
skulle se något värde i den andres forskning. 
Företrädare för olika paradigm kan i Kuhns be

märkelse knappast ens kommunicera menings
fullt: 

They speak, that is, from what I have called incom-
mensurable viewpoints. . . . They cannot, that is, re-
sort to a neutral language which both use in the same 
way and which is adequate to the statement of both 
their theories or even of those theories' empirical 
consequences. 
(Kuhn 1970 s. 200f.) 

Skulle exempelvis inte en "tradit ionell" arkeo
log förstå vad en "kulturekologisk" arkeolog 
talar om? 

Eftersom paradigmbegreppet i den svenska 
debatten degraderats till något ungefär likty
digt med intresseområde eller delvetenskap 
skulle man kunna säga att åtminstone själva or
det förlorat sin mening. Från arkeologiskt håll 
har man menat att: "Det finns all anledning att 
vara försiktig vid användningen av paradigm
begreppet åtminstone inom arkeologi.'' — men 
framhåller samtidigt ". . . en tydlig antydan om 
att någon form av paradigmförändring har 
skett." (Furingsten 1982 s. 120 f.) Pekar man på 
detta vis på "antydningar", " tendenser" och 
" t r ende r " så rör det sig naturligtvis om något 
annat än Kuhn'ska paradigm. 

Det är tveksamt om paradigmbegreppet 
överhuvud taget är lämpligt i arkeologidebat
ten (Johansen 1982 s. 215). Därmed inte sagt att 
det ursprungliga begreppet är ointressant — 
problemet är bara det att man blåst upp margi
nella skiljaktigheter och stämplat dem som pa
radigm — som om man därvid hade förklarat 
något. Något som faktiskt liknar paradigmskif-
te inom arkeologin har i realiteten inte före
kommit sedan den gammaltestamentliga kro
nologin lyftes bort från den mer etablerade ar
keologin i början av 1800-talet. 

Paradigmbegreppet förutsätter att radikalt 
nya idéer uppstår, men, som Mats Malmer rik
tigt konstaterar, behöver ett nytt språkbruk inte 
innebära nya tankegångar (Malmer 1984 a 
s. 261). O m man, som Malmer menar, genom
skådar modeord och nya formuleringar visar 
det sig säkerligen att verkligt nyskapande inom 
såväl arkeologin som andra vetenskaper är mer 
sällsynt än vad man kanske tänker sig. 

Det torde för arkeologins vidkommande vara 
mer givande att försöka spåra fundamentala di
akrona traditioner än fiktiva synkront uppskju-
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tände paradigm. Förändrade idéer och synsätt 
skapas snarare av en komplicerad mångfald av 
faktorer som får genomslagskraft när tiden är 
"mogen" , än av den revolutionära effekten av 
unika snillens upptäckter. I detta avseende bör 
arkeologin betraktas ur det mer externalisliska 
synsätt som exempelvis Carl-Axel Moberg 
(1969, 1978) och Gutorm Gjessing (1974) före
träder istället för det internalistiska som har 
kommit till uttryck hos t. ex. Glyn Daniel (1975) 
och Ole Klindt-Jensen (1975). Det förstnämnda 
synsättet framhåller således vetenskapens ex
terna samband med den allmänna samhällsut
vecklingen, medan det senare betonar veten
skapens självständiga interna utveckling. 

Även om t. ex. Lewis Bindford gärna talar 
om paradigm är det givetvis felaktigt att säga 
att Bindford själv, eller vilken annan arkeolog 
som helst, är någon skapare av ett nytt arkeolo
giskt paradigm; han är snarare en ovanligt idé
rik och välformulerad nydanare i en gammal 
och etablerad tradition. 

Som David Hurst Thomas framhåller är ut
vecklingen inom arkeologin i hög grad kontinu
erlig: 

No matter how influential individual personalities 
may seem, the present state of archaeological theory 
would not be radically different had the major figures 
in the new archaeology pursued careers in different 
fields. (Thomas 1979 s. vi i.) 

Skillnaden är då att traditioner över en lång 
tidsrymd bevarar en mer eller mindre oföränd
rad kärna av idéer och förhållningssätt, även 
om mycket av traditionens sakinnehåll efter
hand byts ut. Dessutom kan traditioner gradvis 
övergå i varandra utan att för den skull smälta 
samman. En forskare, eller vem som helst, skul
le också kunna höra hemma i olika traditioner, 
tvärtemot vad som är fallet med paradigm. Yt
terligare en skillnad är att traditioner skulle 
kunna inbegripa sådant som inte hör hemma i 
den etablerade eller professionella vetenskapen 
— dvs. fornintresse och tendenser i betraktan
det av forntid överhuvud taget. 

Metod för att urskilja traditioner 

Vi kan försöka skilja ut de inledningsvis antyd
da arkeologiska traditionerna genom att belysa 
deras inbördes förhållande i några olika frågor. 

Det blir då fråga om att försöka skönja olika ten
denser: 

Redan rikedomen på och de talrika nyanserna i idéer 
och metoder försvårar överblicken och nödvändiggör 
en selektion. 'Nytt' och 'traditionellt' eller någon an
nan indelning av vetenskapliga åsikter kan for övrigt 
inte ordnas efter en kronologisk skala eller annan typ 
av intervallskala med konstanta klasser utan enbart 
innehållsmässigt efter en nominalskala med glidan
de övergångar mellan vanligen diskreta, odefiniera
de begrepp. (Selinge 1979 s. 22 f.) 

Efter Klas-Göran Selinges mönster förs resone
manget i det följande utifrån mer grundläggan
de motsatspar (Selinge 1979 s. 23). För att tyd
liggöra skillnaderna i varje fråga kan vi tänka 
oss en skala med två motpoler där de olika tradi
tionerna kan inordnas. Skalans mitt represen
teras av dem som inte är intresserade eller tar 
ställning i frågan: 

Frågeställning: 

tendens < indifferens > motsatt tendens 
För att på ett representativt sätt illustrera skill
naden mellan olika tänkesätt i olika traditioner 
anförs här en del citat även om det, som Merri-
lee Salmon påpekar, innebär en viss risk. Lös
ryckta citat behöver inte bevisa någonting efter
som man nästan alltid kan citera en auktoritet 
till stöd för vilken ståndpunkt som helst (Sal
mon 1982 s. ix f ) . Eftersom avsikten här är att 
försöka ringa in huvudtendenser i snart sagt allt 
västerländskt intresse, och ointresse, för forntid 
bör analysen av samband mera ses som ett heu-
ristiskt utkast än en slutgiltig beskrivning. 

Arkeologi och filosofiska traditioner 

Den enskilda vetenskapen befinner sig på ett 
förhållandevis konkret plan i relation till meta-
vetenskap och filosofi (Lindholm 1981 s. 66 f) . 
Med vetenskap avses närmast skapande av ve
tande. Metavetenskap omfattar "vetenskap om 
vetenskap" som vetenskapshistoria, vetenskaps
sociologi etc. Filosofi uppdelas i epistemologi 
(kunskapsfilosofi), ontologi (naturfilosofi) och 
värdefilosofi. Till epistemologin räknas allmän 
epistemologi som avser all kunskaps ursprung, 
och vetenskaplig epistemologi som syftar på 
frågor om vetenskaplig demarkation och meto
dologi. Ontologin berör frågor om tingens, 
människans och samhällets natur. Värdefiloso
fin omfattar frågor om moral och estetik. I detta 
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sammanhang begränsas resonemanget till filo
sofiska och metavetenskapliga frågor. 

Ehuru filosofiska traditioner sällan diskuteras i 
arkeologisk litteratur är det, som Gutorm Gjes
sing framhåller, nödvändigt att inte försumma 
frågor av så generell art: 
" . . . dersom arkeologien skal ha livsrett, må den söke 
seg fram til et helhetssyn, et holistisk syn, og da mä 
den lödde heilt ned til botnen for å undersöke sine fi
losofiske premisser. . ." (Gjessing 1974 s. 28). 

Vissa tendenser torde kunna förmärkas med 
avseende på olika filosofiska aspekter. Tanken 
är då att det i regel först är filosofin, eller snara
re de olika slagen filosofier, som mer explicit 
formulerar latenta idéer och föreställningar, 
och att filosofin i många fall avspeglar tankar i 
andra vetenskaper eller traditioner. Man skulle 
kunna säga att filosofin i ett kronologiskt per
spektiv förhoppningsvis intar den idémässiga 
tätplaceringen i ett intellektuellt "frontmoln". 
Efter filosofin diffunderar skilda idéer ner till 
olika praktiska vetenskaper, för att slutligen 
hamna hos gemene man. Det skall understry
kas att detta antagande inte utesluter att idéer
na redan från början fanns latenta hos gemene 
man; dock torde de i regel i första hand inte ex
plicit formuleras där. 

Man kan notera att viktiga idéer, såsom den 
att empirin kan brytas ned till atomära grund
enheter, diskuterades, liksom vid tidigare till
fällen i historien, inom den empiriska filosofin 
kring sekelskiftet fram till 1940-talet då den för
lorade sin aktualitet som en av de filosofiska hu
vudfrågorna. Inom kanske i första hand ameri
kansk arkeologi blev samma idé populär på 
1950—60-talen, för att sedan, i stort sett obero
ende av den amerikanska arkeologin, få ett 
starkt inflytande på svensk arkeologi från 1960-
talet i form av principen om typologiska ele
ment. Föreställningen har väl knappast för
svunnit, men den har i USA från och med 1960-
talet i hög grad trängts ut av kontextudla före
ställningar. 

Även om det i Sverige finns exempel på kon-
textuellt inriktad arkeologi, som det tidiga Al-
vastraprojektet och Agerödsprojektet, så synes 
idéerna inte ha vunnit bredare gehör förrän un
der 1970-talet. Dessa dynamiskt kontextudla 
antropocentriska idéer systematiserades inom 
den kontextudla filosofin redan vid sekelskif

tet, och var på 1920-talet utvecklade till en egen 
historievetenskap; man kan nämna den franska 
Annalesskolan med nyckelord som "struktur" , 
"t idsdimension" och "totalitet". 

Föreställningar och förhållningssättsom på 
1980-talet är högst moderna inom arkeologin 
— det kontextudla perspektivet — var alltså 
diskussionsämnet inom kontextuell filosofi för 
flera generationer sedan! Huruvida vi i framti
den får se dagens filosofiska debatt i omstöpt 
form inom arkeologin är en annan fråga, men 
det är nog inte uteslutet. 

Filosofiska traditioner 

Det västerländska filosofiska tänkandet har un
der de senaste århundradena i hög grad domi
nerats av två olika traditioner, en analytisk-
empirisk och en kontextuell—fenomenologisk (Jones 
1975 6 s. 250 ff). Grovt sett kan man säga att 
den förra tar sin utgångspunkt i naturen medan 
den senare tar sin i människan. Dessa olika tra
ditioner synes även, direkt eller indirekt, ha 
kommit till uttryck inom arkeologin. Man tor
de sålunda kunna associera de arkeologiska 
empirikerna till analytikerna, och antropocent-
rikerna till fenomenologerna. 

Den empiriska traditionen (eng. "empiri-
cism") har främst utvecklats i den anglosaxiska 
världen. Företrädare finns alltifrån Bacon på 
1500-talet till Hobbes och Locke på 1600-talet, 
Berkeley och Hume på 1700-talet. Under 1800-
1900-talen är det fortfarande mest britter bland 
analytikerna, som Moore, Russel och Ayer. 
Men bland andra framstående empiriker — i 
moden tid även kallade logiska positivister — 
märks den så kallade Wienkretsen med bland 
andra Schiick, Carnap, Neurath och i synner
het den tidige Wittgenstdn. 

Den moderna fenomenologin är i första hand 
formulerad av tjeck-österrikaren Husserl, men 
traditionen, som främst utvecklats på kontinen
ten, kan spåras ända till antiken. De flesta feno
menologerna förknippas med den existentialis-
tiska strömningen, som i hög grad kommit till 
uttryck inom kristendomen från Paulus, Au
gustinus på 400-talet, Luther till Kirkegaard på 
1800-talet. I modern tid är existentialismen 
känd genom såväl kristna, som Marcel, metafy
siker som Heidegger och ateister som Nietzsche 
och Sartre (MacQuarrie 1982 s. 34 ff). 
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Objektivitet — subjektivitet 

Bland de viktigaste och mer allmänna punkter
na där analytiker och fenomenologer skiljer sig 
åt skulle först kunna nämnas det epistemologi-
ska betraktelsesättet. Båda menar visserligen, i 
kraftig reaktion mot Kants skepticism, att verk
ligheten är direkt gripbar för medvetandet, dvs 
verkligheten är ingen konstruktion av medve
tandet. Men detta att verkligheten varseblivs 
genom medvetandet — med dess subjektivitet 
och sinnesorganens olika brister — är för ana
lytikerna ett skäl att försöka se och beskriva 
verkligheten "som o m " man kunde frigöra sig 
från människans subjektiva betraktande. Man 
skall alltså försöka ställa sig "utanför" männi
skan och sträva bort från de oklarheter som 
människans upplevelser och känslor medför 
och istället försöka se verkligheten med de ob
jektiva naturvetenskaperna som ideal (Jones 
1975 6 s. 218 ff.) — kunskap erhålls genom ob
servation. 

Den empiriske filosofen försöker finna förut
sättningarna för en absolut verklighetstrogen 
objektiv världsbild, 

Låt oss . . . notera att inga egocentriska ord förekom
mer i fysikens språk. Fysiken betraktar rum-tiden på 
iii opartiskt sätt som Gud kan antas betrakta den. 
. . . Såvitt jag kan se löser detta de egocentriska or
dens problem och visar att de inte i något avseende 
behövs för en beskrivning av världen, vare sig i den 
fysikaliska eller den psykologiska. (Russel [1940] i 
Marc-Wogau 1983 c s. 103, 109.) 

På motsvarande sätt avser den empiriska arkeo
login att man skall uppnå vetenskaplig klarsyn. 
Utan ett objektivt faktaunderlag kan forskaren 
inte formulera sina nödvändigtvis hundrapro
centigt subjektiva hypoteser, och än mindre tes
ta dem. Det subjektiva skall ersättas av en klar 
vetenskaplig metodik, vilket leder till välgrun
dade och säkra resultat. Den empiriske arkeolo
gen vill gärna bli associerad med naturveten
skapsmännen och understryker att ett veten
skapligt betraktande av forntida människor 
måste vara icke-etnocentriskt och fritt från vär
deringar: " T h e scientist task is to study these 
groups and their systems objectivdy, as the bio-
logist studies nonhuman species and the physi-
cist studies the qualities of matter. . ." (Rouse 
1972 s. 244). Arkeologi skall i princip bedrivas 
med minst lika stränga krav på bevisföring som 

i ett juridiskt mål: "Det viktiga är att vi efter
strävar objektivitet, det vill säga att vi inte un
dertrycker fakta som strider mot vår politiska 
ideologi eller våra arkeologiska hypoteser" 
(Malmer 1984as. 267). 

För fenomenologerna är den mänskliga sub
jektiviteten tvärtom just ett skäl för att koncen
trera sig på medvetandet. Samtidigt som analy
tikerna hyllar det objektiva idealet menar feno
menologerna att subjektiviteten inte endast är 
den rätta vägen till att beskriva verkligheten — 
det är faktiskt den enda tänkbara; kunskap er
hålls genom delaktighet (Goldstein 1961 s. 97 
ff). Vi kan aldrig komma ifrån det egna medve
tandet och de subjektiva sinnesorganen, därför 
skall verkligheten beskrivas så som människor 
upplever den; därigenom, menar man, blir ut
gångspunkten i realiteten mer empirisk än vad 
den blir för empirikerna själva (Natanson 1967 
s. 81 ff). 

Den fenomenologiske filosofen menar att så 
snart man överhuvud taget riktar uppmärk
samheten mot omvärlden är man subjektiv från 
en "naturl ig ståndpunkt", med föreställning
ar, omdömen, känslor, vilja etc. Man kan ju de 
facto inte intaga något slags gudomligt per
spektiv, utan är alltid hänvisad till att se omvärl
den utifrån det egnajaget: " I find the things be
fore me furnished not only with the qualities 
that be fit their positive nature, but with 
value—caracters such as beautiful or ugly, agree-
able or disagreeable, pleasant or unpleasant, 
and so forth . . ." (Husserl [1913] i Jones 1975 A 
s. 264.) Att varamänniska är också att vara sub
jekt; att tro något annat är endast att bedra sig 
själv. Strävan efter det objektiva tänkandet är 
därför ett slags självförnekelse där personen 
blir något fullkomligt likgiltigt, vilket objektivt 
sett är fullt i sin ordning. " M a n skall oför
skräckt våga vara människa och inte låta sig 
skrämmas eller vara så generad för det att man 
försöker bli något slags objektiv fantom" (Kir-
kegaard 1846 s. 186). 

För arkeologins vidkommande framhåller 
den subjektive arkeologen gärna att den fulla 
objektiviteten inte kan leda till några särskilt 
vittgående eller meningsfulla slutsatser. Empi
riska typologier som baseras på objektiva ke
miska eller fysikaliska mätningar kan aldrig 
vara tillräckliga för närmare kulturstudier ef-
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tersom man inte kommer att upptäcka alla data 
som är nödvändiga för motsvarande slutled
ningar; subjektivt spekulerande måste medges 
om man skall kunna komma vidare; ett arkeo
logiskt källmaterial kan varken tas fram eller 
struktureras förutsättningslöst. Vad man ob
serverar och dokumenterar beror alltid på vad 
man mer eller mindre subjektivt tror är viktigt, 
" T h e mere putting of archaeological data into 
lists instead of paragraphs does not make it 
more 'objektive', nor is this accomplished by the 
operations of adding, percentaging, or other 
mathematical operation" (Taylor 1948 s. 138). 

Beträffande naturvetenskap kan man möjli
gen vara någorlunda värderingsiri; annorlunda 
är det med humanistiska vetenskaper. En sub
jektiv arkeolog är kanske lika entusiastisk för 
naturvetenskapliga metoder som en av den ob
jektiva skolan, men betonar att människor inte 
kan hanteras på samma sätt som viljelös mate
ria. Redan att bestämma sig för att studera, el
ler inte studera, någon aspekt av mänskligt be
teende är att subjektivt ta ställning för vad som 
är värt att studera. 

Ingen lärosats i den intellektuella traditionen har till
fogat vär tid och vårt liv sådan skada som den utslitna 
frasen, att 'vetenskapen har ingenting att göra med 
värderingar'. Om endast religionen och litteraturen 
skulle få syssla med värderingar, vore del omöjligt atl 
fatta den mänskliga erfarenheten. (Kluckhohn 1951 
s. 3081.) 

Hur arkeologen än agerar, framhåller man, 
återgår detta agerande på hans eller hennes 
egen subjektivitet. Att försöka registrera abso
lut allting vore att dränka sig i ett kaos av me
ningslösa data; skall man se en mänskligt fatt
bar struktur och mening i ett material måste 
man göra ett urval: 

Dersom noen f. eks. setter likhetstegn mellom objek
tivitet og fullstendighet, kan man konstalere at den
ne objektivitet er umulig. . . . Konklusionen på mine 
lunderinger var att arkeologens valg alltid skjer ut fra 
det biide han har av den fortidigc situasjon der da-
taene oppstod. . . . Mine egne teorier eller forhånds
bilder er et produkt av akkurat min mentale kunsti-
tusjon. (Johansen 1982 s. 215 f.) 

Atomära beståndsdelar — kelheter 

I betraktandet av världen i största allmänhet 
menar analytikerna att allt i världen är upp
byggt av enskilda och separata enheter. Skall 

man förstå ett komplex måste man analysera 
det, dvs. man skall bryta ner det i sina bestånds
delar; då kan man se hur delarna samverkar och 
skapar helheten. 

So that, upon the whole world, there appears not, 
throughout all nature, any one instance of connexion 
which is conceivable by us. All events seem entirely 
loose and separate. One event follows another; but 
we can never observe any tie between them. They 
seem conjoined, but never connected. (Hume [1748] 
i Jones 1969, s. 318.) 

Vad man än studerar kan detta alltid visas bestå 
av något mindre ända ner till dementarpart i-
kdnivå; om man kan visa vad en struktur, dvs. 
något uppbyggt, består av har man nyckeln till 
att förstå helheten; man kanske rent subjektivt 
kan ana sig till hur något fungerar, men skall 
man vetenskapligt entydigt påvisa det faktiska 
förhållandet måste man kunna återföra alla 
slutsatser på empiriskt givna fakta. ' 'Att ett sak
förhållande består eller icke består, tillåter ing
en slutsats angående huruvida ett annat består 
eller icke består" (Wittgenstein [1921] i Marc-
Wogau 1983 c s. 180 f). 

För den objektive arkeologen är det av största 
vikt att undvika subjektiva moment och bryta 
ned källmaterialet i sina minsta, helst kvantifi-
erbara, beståndsdelar för att få ett otvivelaktigt, 
från empirin direkt härlett grundmaterial. Vis
sa empiriskt givna fakta kan inte kringgås på ett 
ärligt sätt ens av den mest renodlade subjekti-
vist. Därigenom blir det möjligt att på rent sats
logisk eller matematisk/statistisk väg genom
föra en objektiv analys utifrån materialets 
kvanta. Det objektivt insamlade och uppsorte
rade empiriska materialet kan sedan användas 
för att testa alla upptänkliga hypoteser på. Ar
keologin kan göra framsteg på ett objektivt sätt 
om den bemödar sig " . . . to provide basic data 
for a close examination of general principles, of 
causes, speed, inevitability and quantitative 
aspects of culture change över long periods of 
t ime" (Ford [1952] i Willey & Sabloff 1974 s. 
144.) 

Med tanke på att både arkeologin och arkeo
logerna utvecklas finns det naturligtvis desto 
större skäl lör att åtminstone de data som tas 
fram vid arkeologiska undersökningar blir på
litliga. "Da ta har faktiskt ett egenvärde, hell 
oberoende av den bakomliggande teorin" 
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(Malmer 1984a s. 262). Arkeologin bygger på 
likheter i källmaterialet, och skall man komma 
till hållbara slutsatser måste dessa kunna åter
föras på statistiskt säkerställda seriationen Den 
objektiva arkeologin karakteriseras av en strikt 
mätning av graden av likhet, ' 'Det kan röra sig 
om hundratusentals föremål med miljoner 
egenskaper, vilkas registrering och bearbetning 
kräver användning av datamaskin" (Malmer 
1970 s. 3). 

Fenomenologerna betraktar snarare världen 
som uppbyggd av helheter som inte kan brytas 
ned, i vart fall inte om man skall försöka förstå 
hur de fungerar. Man framhåller att tingen de
lar vissa egenskaper; om man förstår ett ting — 
eller en människa — kan man också få förståel
se för andra (Jones 1975 b s. 252). För fenome
nologerna finns det inte någon "minsta enhet" 
som världen är uppbyggd av. Det är naturligtvis 
omöjligt att konkret specificera något sådant; 
detta framhåller den senare Wittgenstein i sin 
kritik av sina tidigare verk — vad utgör exem
pelvis de "minsta enheterna" av en stol — är 
det bitarna den är sammansatt av, eller är det 
molekylerna, eller är det atomerna? Ar den vi
suella bilden av någonting sammansatt, och 
vad är i så fall dess "minsta enheter"? — " T h e 
correct answer is: 'That depends on what you 
understand by "composite".' (And that is of 
course not an answer but a rejection of the 
question.)" (Wittgenstein 1958 s. 21 f.) 

En arkeolog skulle kunna föra samma reso
nemang, exempelvis om en stenyxa — vilka är 
dess minsta enheter?; vilka kvanta skall utgöra 
grunden i en analys?: "Det er klart at form-
beskrivdsen av öksen overhodet ikke kan gjöres 
endelig og almengyldig. Eksempdvis kan det 
legges et ubegrenset stort antall plane snitt 
gjennom öksen." (Johansen 1974 s. 17.) Beto
ningen läggs istället på helheten; ett komplex 
bildar alltid ett mönster, och försöker man bry
ta ned komplexet i sina "a tomer" bryter man 
samtidigt ned mönstret. " T h e whole does not 
come from the parts but from the underlying 
structures. It is not adequate to separate every-
thing ideational into a separate subsystem." 
(Hodder 1982 b s. 213.) Om man utgår från nå
got slags atomära beståndsdelar kan man aldrig 
återskapa de ursprungliga sammanhangen ef
tersom varje beståndsdel är avhängig sin plats i 

helheten. " I t is my opinion that until we as ar
chaeologists begin thinking of our data in terms 
of total cultural systems, many such prehistoric 
'enigmas' will remain unexplained" (Binford 
[1962], 1972 s. 31). 

Observationsspråk — associationsspråk 

Från analytisk synpunkt är det en nödvändig 
förutsättning med ett objektivt observations
språk om man skall kunna beskriva verklighe
ten. Genom att närma sig formella vetenskaper 
som matematik och logik kan man komma ifrån 
de vilseledande grumligheter som det normala 
vardagsspråket alltid förr eller senare leder till. 
Med hjälp av ett enhetligt språk menar man 
också att alla vetenskaper kan förenas i en slags 
enhetsvetenskap (Hanfling 1981 s. 69 ff, 113 ff). 

I vetenskapligt arbete är det av största vikt att 
man inte infekterar språket med metafysiska 
antaganden eller förutfattade meningar. Inom 
logiken existerar inte någon moral; vetenskaps
mannen kan bygga upp logiken som han vill, 
men ". . . he must state his methods clearly, and 
give syntactical rules instead of philosophical 
a rguments" (Carnap (1937); i Jones 1975 6 s. 
235). "Vad som alls låter sig sägas, kan sägas 
klart; och vad man icke kan tala om, därom 
måste man tiga" (Wittgenstein [1921] i Marc-
Wogau 1983 c s. 178). 

Inom arkeologin använde man tidigare en 
rad subjektivt tillkomna termer som ofta visat 
sig vara helt vilseledande. En objektiv veten
skap kräver ett värderingsfritt språk som inte le
der in på diverse villospår. " D e typbeteckning
ar som nu skapas har nästan undantagslöst en 
nyktert associationsiri form: Typ 3, Grupp D:4 
eller något liknande.' ' (Malmer 1970 s. 2.) Den 
seriöst menade arkeologin måste noga dra upp 
skiljelinjer mot varje slags etnocentrism eller 
självprojicerade fantasier: "Jag hävdar alltså, 
att så länge vi rör oss inom det arkeologiska fäl
tet så existerar det en teorineutral kunskaps
potential och i realiteten säkerligen också ett te-
orineutralt observationsspråk" (Malmer 1984a 
s. 263). 

Från fenomenologisk synpunkt är strävan ef
ter något särskilt vetenskapligt språk inget all
varligt problem — tvärtom uppmuntrar man 
snarare ett flödande språk med många mer eller 
mindre lösa infall och associationer för att bäst 
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kunna överföra idéer och föreställningar. Ord 
har ju ändå ingen mening i sig, utan är endast 
bärare av idéer och föreställningar. Språket är 
ett slags trög totalitet som ständigt är under ut
veckling; det förenar likaväl som det skiljer. Det 
avspeglar gruppens och individens förhållande 
till sig själv och omvärlden. Varje ord är rentav 
unikt, med en egen betydelse för var och en. Att 
tala innebär inte att överföra ord till samtals
partens hjärna genom örat, utan snarare att an
vända ljud för att fästa dennes uppmärksamhet 
på en allmän yttre språklig egendom: " T h e 
sentence is an actual totalisation where every 
word defines itself in relation to the others, to 
the context and to the entire language. . ." 
(Sartre 1960 a s. 98 f). 

Eftersom innebörden av arkeologiska termer 
alltid tilldelas dem bör betoningen läggas på 
sammanhanget — kontexten. Mänskliga sam
manhang är komplexa, därför blir även be
skrivningar av dem komplexa. Osammansatta 
fakta kan förmedlas entydigt med hjälp av ett 
rent formellt språk, som en dator gör, men in
sikter och förståelse låter sig inte enkelt formali-
seras. En arkeolog kan låta språket anpassa sig 
till sitt sammanhang; "Denne vide språkbru
ken har jeg valgt for å gi associasjonsmuligheter 
for flest mulig arkeologer. . . . Precis og stabil 
språkbruk er ikke noe mål i seg selv.'' (Johansen 
1982 s. 214 f.) 

Att det finns likheter mellan analytisk/empi
risk filosofi och empirisk arkeologi å ena sidan, 
och kontextudl/fenomenologisk filosofi och an-
tropocentrisk arkeologi å den andra synes stå 
klart. På väsentliga punkter är det samma tan
kar och förhållningssätt som går igen. Om man 
betänker att de olika traditionerna är väletable
rade var och en på sitt håll är det kanske inte 
helt förvånande, snarare tvärtom — ingen ve
tenskap lever i något intellektuellt vacuum. 

Den romantiska traditionen inom fornforsk
ningen synes inte ha någon dragning till vare 
sig empiriskt eller fenomenologiskt länkande. 
Tendenserna för de arkeologiska traditionernas 
förhållande till de ovan nämnda filosofiska tra
ditionerna blir dessa: 

Analytisk/empirisk Konlextuell/fenomeno-
ftlosofi logisk filosofi 
Empiriker < R o m a n t i k e r > Antropocentriker 

Den romantiska traditionen inom fornforsk
ningen hänger förstås samman med romantisk 
filosofi. Intresset för forntid och historia var i 
äldre tid, alltsedan antiken, övervägande ro
mantiskt och/eller målinriktat politiskt. Men 
det är kanske först i och med nyromantiken i 
slutet av 1700-talet som de romantiska idéerna 
mer tydligt formuleras. Som ett svar på upplys
ningstidens kosmopolitiskt revolutionära enga
gemang intar vanligen romantikerna en natio
nellt konservativ eller direkt reaktionär håll
ning. Där upplysningsfilosofin tenderade åt 
rationell materialism strävade romantikerna 
inte bara mot idealism utan rentav mot mysti
cism. Om upplysningsfilosofin mer eller mind
re optimistiskt hade velat omdana verklighe
ten, så slog romantikerna över i pessimistiskt 
inåtvänd eskapism där filosofin förvandlades 
till poesi. 

Nyromantiken grundlades i första hand i 
Tyskland av poetfilosofer som Goethe, Fichte, 
Herder och Schelling. Från romantisk syn
punkt är det helt förkastligt att utgå ifrån objek
tet eller tingen eftersom det, som Fichte säger, 
endast leder till dogmatism — som tillvarons 
grund sätts istället subjektet, människan, och 
det är fantasin som skapar verkligheten (Aspe
lin 1977 s. 185 ff). Detta leder till nyromanti
kens panteistiska föreställning; naturen är 
omedveten ande och anden är omedveten na
tur, eller med Schellings ord: "Det som sättes 
utanför medvetandet är till sitt väsen detsamma 
som det, vilket även sättes i medvetandet" 
(Schelling [1800] i Aspelin 1977 s. 193). 

Den romantiska fornforskningen och nyro
mantiken utvecklades gemensamt på kontinen
ten under slutet av 1700-talet (Wendt 1955 s. 
109 ff; Eggers 1959 s. 31). Ungefär samtidigt 
uppstod den i Norden i växelverkan med såväl 
det litterära fornsvärmeriet (Mjöberg 1967 s. 
98 ff), som den mer praktiska fornforskningen 
(Hildebrand 1937 s. 132 ff). 

Nyromantikens grundtankar, som den sub
jektiva fantasins betydelse, reaktionen mot ra
tionell objektivitet, den panteistiska känslan, 
den beständiga folksjälen, etc. återkommer ofta 
i tämligen oförändrad form i den romantiska 
fornforskningen: 

Vad vet vi vad som ryms i jorden? Vad som får hästar 
att vända? Vad sanning en sägen rymmer? Vilka la-
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gar och kraftfält vi icke kan förstå men som vi ändå 
anar finns där och länkar oss till det förgångna? 
(Stälsjö 1983 s. 85.) 

Alla författare, som fallit för sjöns mystik, har ofel
bart glidit tusentals år tillbaka i tiden och dunkelt 
anat, att här står de nära våra hedniska förfa
der. . . . Måste det inte djupt i folksjälen hos de under 
de kristna pålagornas ok dignande, enkla männi
skorna finnas kvar ett svagt minne av en mera tole
rant gud. (Key 1977 s. 10, 49.) 

Hos såväl empiriker som antropocentriker 
finns inte endast ett avståndstagande mot all et-
nocentrism och eskapism utan i epistemolo-
giskt hänseende också en påtaglig rationalism 
och strävan mot säker kunskap; alltså tvärtemot 
nyromantikens ersättande av filosofi med poesi. 
Tendenserna blir således: 

Upplysningsfilosofi Romantik 
Empiriker < > Romantiker 
Antropocentriker 

Vetenskaplig demarkation 
O m vi betraktar en epistemologiskt förknippad 
fråga som den om vetenskaplig demarkation 
kan vi se viktiga skillnader. Empirikerna ställer 
generellt mycket höga krav på källkritik; an
tingen genom verifierings- eller falsifieringsre-
sonemang. Verifiering, som ligger i linje med 
de logiska positivisternas program, förutsätter 
att man kan visa att frågan som skall testas är 
meningsfull; t. ex. kan antagandet att "de pale
olitiska människorna hade en högre livskvalitet 
än de neolitiska" inte verifieras eftersom det 
inte är meningsfullt då man inte entydigt kan 
säga vad livskvalitet är. För att finna meningen 
i ett antagande måste man utreda alla definitio
ner som det bygger på till man nått en kärna 
som inte behöver verifieras vidare, utan som 
kan visas vara uppenbar. Problemet är dock att 
man verifierar med hänvisning till andra anta
ganden, dvs. man hamnar i en oändlig kedja av 
antaganden som måste verifieras (Jones 1977 b 
s. 246). 

Verifieringsprincipen är inte strikt tillämp-
bar i arkeologiska sammanhang, utan det är 
kanske snarare falsifieringsprincipen som fått 
stå som föredöme för vad som skall skilja veten
skap från metafysik. Falsifiering innebär att 
man avsiktligt försöker motbevisa en uppställd 
teori, och om empirin inte talar mot teorin kan 
den betraktas som korroborerad, dvs. det är 

sannolikt att den är riktig. För att en teori skall 
betraktas som vetenskaplig krävs att den i prin
cip är falsifierbar. Svagheten med falsifie
ringsprincipen är att i stort sett vilken teori som 
helst kan skyddas, eller " immuniseras", från 
falsifiering genom diverse bortförklarande till-
lägg (Mårtensson 1980 s. 42 ff). Bland arkeolo
ger är detta inte något ovanligt, " . . . their at
tempts to immunize their assumptions in this 
way have become their reconstructed histories 
of the pas t" (Binford 1983 s. 78). 

Aven om falsifieringsprincipen blivit aktuali
serad av Karl Popper (1934) har själva tanken 
funnits i arkeologiska sammanhang långt tidi
gare. Verifierings- eller falsifieringsresone-
mang är grundläggande för såväl antropocent-
risk arkeologi (t. ex. Thomas 1979 s. 68 ff.) som 
empirisk arkeologi (t. ex. Malmer 1984 a s. 261). 

Inom romantisk arkeologi utvecklas där
emot ingen särskild källkritisk teori — tvärtom 
sätter man hellre sin tilltro till känsla och van
ligt förnuft: "Denna historiska gåta har vi löst 
utan att åberopa en enda humanistisk lärobok, 
utan källkritisk analys och utan andra lärome
del än kartan och en bi l" (Key 1977 s. 40). "Ja, 
det hela låter ju vansinnigt men då skillnaden 
mellan vansinne och snillrikhet ofta är hårfin så 
varför inte få fantisera" (Stålsjö 1983 s. 57). 

Eftersom både empiriker och antropocentri
ker försöker uppställa demarkationskriterier 
för vetenskapliga metoder, och då motsvarande 
ambitioner i stort sett saknas hos romantiker
na, blir tendenserna inom källkritiken dessa: 
Hög ambitionsnivå Låg ambitionsnivå 

för källkritik för källkritik 
empiriker < > romantiker 
antropocentriker 

Förhållandet teori/empiri 

Ytterligare en epistemologiskt betingad fråga 
avser förhållandet mellan teori och empiri. Pro
blemet kan indelas i två olika ideal: den indukti
va respektive den deduktiva metoden. Den in
duktiva metoden, som snarast är att förknippa 
med de arkeologiska empirikerna, innebär att 
man går från det enskilda till det mer generella. 
Man försöker dokumentera ett material så ob
jektivt och förutsättningslöst som möjligt, och 
först därefter ger man sig in på närmare slut
satser. 
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En empiriker är väl medveten om att idéer el
ler teorier inte är medfödda, som Platon före
ställde sig, utan att teorier med verklighetsan
knytning är underordnade empirin. Tanken 
överensstämmer med positivisternas ideal om 
att olika specialister bidrager med ett antal veri
fierade "byggstenar" av fakta — " T h u s stone 
will be carefully added to stone and a safe buil
ding will be erected at which each following ge
neration can continue to work" (Carnap [1937] 
i Jones 1975 * s. 223). 

För arkeologins vidkommande löper denna 
process av faktatillväxt p. g. a. det vanligen 
sparsamma och fragmentariska källmaterialet 
tämligen långsamt. Därför är det särskilt viktigt 
att man tar fram det arkeologiska källmateria
let på ett sådant sätt att det bevarar sitt värde för 
framtiden; man kan ju inte på förhand veta vad 
som kommer att vara av närmare intresse: " . . . 
när det är fråga om mer komplicerade gräv
ningsobjekt kan ett deduktivt grävande efter 
förhandsmodell vara farligt. . . . Utgrävning 
och annan datainsamling bör vanligen och i 
princip vara induktiv." (Malmer 1980 s. 262.) 
Vid en arkeologisk undersökning får därför 
fornlämningen ifråga dokumenteras så att den 
kan rekonstrueras in i minsta detalj. 

Dessa stränga krav, i kombination med stän
digt nya och förfinade dokumentations- och 
analysmetoder, leder följaktligen till en tvekan 
då nya arkeologiska undersökningar blir aktu
ella; en undersökning innebär ju att källmateri
alet i sig förstörs. Man kan alltså inte avgöra när 
den samlade empirin är tillräcklig för att medge 
en generell slutsats. 

Beträffande framtagandet av arkeologiskt 
källmaterial framhåller empirikern ständigt 
också slumpens oerhörda betydelse — empirin 
väljer oss lika mycket som vi väljer den, dvs. det 
samlade kända källmaterialet är någorlunda 
representativt relativt det totala ännu okända, 
och inte "framfiltrerat" enbart efter arkeolo
gens tycke och smak. 

O m empirikern fasar för ett kaos av verklig
hetsfrämmande idéer, är antropocentrikern 
lika förskräckt inför ett kaos av obegripliga eller 
meningslösa data. Inom antropocentrisk arke
ologi utgår man alltså vanligen från en deduktiv 
eller snarare cykliskt deduktiv/induktiv metod. 

Deduktiv metod innebär att man går från det 

mer generella till det enskilda. Man formulerar 
en hypotes och prövar den sedan mot empirin. 
Därvid återverkar empirin induktivt på den ur
sprungliga hypotesen som alltefter omständig
heterna får modifieras eller förkastas — "Slike 
idéer for datainsamling må selvsagt ikke bli til 
permanente dogmer. Man anvender dem som 
leteredskaper inntil de er tilstrekkclig belyst, og 
så skifter man aksiom.'' (Johansen 1982 s. 224.) 
Tanken är att denna växdverkande metod för
hållandevis snabbt skall åstadkomma en veten
skapligt uppåtgående "kunskapsspiral" (Tho
mas 1979, s. 73). Man bör emellertid, som Bin
ford (1983 s. 107) framhåller, inte förväxla 
deduktiv metod med allmänt omdöme; meto
den skall snarare vara en implikation av ett 
framtaget teorikomplex. 

Risken med den deduktiva metoden är att 
om man formulerar en alltför snäv hypotes kan 
det leda till att man förbiser relevanta data 
(Malmer 1984a s. 266). Den deduktivistiska ar
keologen påpekar dock att det a priori inte kan 
finnas någon metod för att finna det man inte 
letar efter. Ett annat problem är att två helt oli
ka hypoteser kan få stöd i samma empiriska ma
terial (Salmon 1982 s. 41). Om man dessutom 
snävt deduktivt utgår från förutsägbara lag-
bundenheter tenderar man även att förbise 
generativa, ickestatiska, kulturella samman
hang, och enbart se till mekaniska eller fysiska 
aspekter av mänskligt beteende (Hodder 1982 a 
s. 5 fl). 

Även om man inom romantisk arkeologi 
knappast för någon metodologisk debatt kan 
man skönja ett klart ställlningstagande för ett 
deduktivt resonemang (t. ex. Key 1977 s. 15). 
Tendenserna i förhållandet teori/empiri: 
Induktiv metod Deduktiv metod 

empiriker < > antropocentriker 
romantiker 

Ontologi och värdefilosofi 

Empirikerna undviker i regel ontologiska och 
värdcfilosofiska frågor. Även om man antar att 
människan har en i längre tidsperspektiv be
ständig natur vänder man sig med skärpa mot 
det mer löst teoretiska och mindre empiriska 
betraktandet av människan: 

Inom stora delar av komplexet etnografi-socialantro
pologi har ju artefäktmaterialet sedan årtionden ofta 
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frånkänts vetenskapligt intresse, och anses duga en
dast som lättsamt illustrationsmaterial i framställ
ningar för en mindre tänkande allmänhet. (Malmer 
1980 s. 260). 

Beträffande ontologin — läran om tingens na
tur, däribland människan och samhället — 
finns hos antropocentrikerna vanligen tydligt 
uttalat antagandet att människor, män och 
kvinnor, fundamentalt är lika globalt och över 
en längre tidsrymd, dvs en egalitär människo
syn. Detta medför att antropocentrikerna gär
na hämtar exempel från etnologin och i synner
het socialantropologin när man vill utreda eller 
åskådliggöra olika arkeologiska problem. 
Egentligen betraktar man arkeologin, jämte 
närstående humanistiska vetenskaper, som en 
delvetenskap i en mer övergripande antropolo
gi (Keesing 1981 s. 3). 

Genom att studera pågående processer kan 
man få förståelse för det som tidigare har inträf
fat — på samma sätt kan antropologins nutida 
observationer överbrygga klyftan till arkeolo
gins antaganden om forntida människor, 
"This is why archaeology is anthropology or it 
is nothing" (Thomas 1979 s. 99). Att närmare 
precisera vilka processer i naturen som är kon
stanta och vilka som är variabla undviker man 
emellertid helst. De antropologiska vetenska
perna studerar gemensamt människan som art 
och fenomen: "Vad gör människan, vad gör 
människan inte, vad finns det för exempelskala, 
vad finns det för exempel på olika grupper, olika 
kombinationer av väsentligt olika mänskliga 
beteenden?" (Moberg 1969 s. 204.) 

Romantikerna uppehåller sig med förkärlek 
vid olika "folk", som göter, geater, gutar, svear, 
e t c , och i fornskrifterna korresponderande per
songalleri. Att pussla ihop rätt "folk" med rätt 
kungar, hjältar och landområden ses som en av 
de viktigaste uppgifterna. I vissa fall försöker 
man rentav kartlägga "folk" ända ner på 
"klannivå", och hur dessa vandrat omkring 
under historiens lopp (Key 1977 s. 20 ff). Ge
nom sin partikularism implicerar man snarast 
motsatsen till antropocentrikerna, dvs. en non-
egalitär människosyn. 

En ontologiskt förknippad fråga är också vad 
som styr samhällets utveckling; är det ekono
miska/materiella eller psykologiska/ideella fak
torer? Det är svårt att säga något entydigt i det

ta avseende, men antropocentrikerna intar till 
synes helst en mellanställning: ' 'Bägge uppfatt
ningarna tilltalar starkt människor, som kräver 
enkla svar på invecklade frågor, men ingendera 
ger oss hela sanningen; vi behöver dem båda" 
(Kluckhohn 1951 s. 304), Eftersom varken 
människan eller samhället är ensidigt ideellt el
ler materiellt måste arkeologins utgångspunkt 
vara densamma: "Theories concerning the re
lationship between material residues and the 
non-material world are placed within overall 
theories of society and social change" Hodder 
1982 a s. 11). Det finns dock bland antropocent
rikerna dels mer idealistiska riktningar, som de 
franska strukturalisterna, dels mer materialis
tiska, som olika funktionalistiska och marxisti
ska (Sahlins 1975 s. 19 ff). 

Romatikerna tenderar snarast att se ensidigt 
idealistiskt på motsvarande problem; även stör
re skeenden återförs på en mer eller mindre 
okomplicerad inverkan från idéer och läror: 
"Det är ju klart, att i och med att konungarna 
blevo kristna, måste Uppsala mista sin betydel
se som residensort" (Nerman 1943 s. 72). Skall 
man exempelvis förstå Sveriges historia måste 
man framför allt känna till den fornnordiska 
politiska historien och de intentioner som de 
olika kungarna och grupperna hade. Så långt 
som till en strukturalistisk eller funktionalistisk 
helhetssyn kommer man aldrig. 

Beträffande värdefilosofiska frågor — frågor 
om moral och estetik — skulle man rent all
mänt kunna säga att romantikerna ser till vilka 
olikheter man kan finna; vad de eller de "fol
ken' ' inte har gemensamt. Det viktiga är det sär
egna för den egna gruppen. Antropocentriker
na söker däremot det gemensamma för hela 
mänskligheten (Moberg 1969 s. 204). Avseende 
ontologi och värdefilosofi får vi tendensskalan: 

Egalitär människosyn Nonegalitär människosyn 
materialistisk/idealistisk syntes idealism 
Mänskliga likheter Mänskliga olikheter 
Antropocentriker <Empi r ike r> Romantiker 

Syn på vetenskapens utveckling 
I metavetenskapligt hänseende kan man notera 
flera skillnader, t. ex. i synen på vetenskapens 
utveckling. Som redan framgått tenderar empi
rikerna att i linje med ett positivistiskt synsätt se 
ackumulativt på frågan eftersom man har am-

Formännen 82 (1987) 



Arkeologiska tendenser och traditioner 203 

bitionen att i vetenskapen endast ta med grund
fakta som direkt kan återföras på empirin. Sta
bilitet och vetenskaplig kontinuitet blir grund
läggande empiriska begrepp. 

Romantikerna betraktar ofta den fackmäs
sigt etablerade arkeologin ur ett konspiratoriskt 
perspektiv, och forskningens tillväxt som mera 
språngvis. Det mesta som den etablerade arke
ologin hittills kommit fram till behöver ej till
mätas alltför stort värde eftersom man antingen 
medvetet undanhållit fakta eller inte förstått att 
dra de rätta slutsatserna: ' 'Är fynd och fakta en
bart tolkade från det håll där makten låg under 
stormaktstiden och alltjämt ligger? . . . J a — 
blir det entydiga svaret till alla dessa frågor." 
(Stålsjö 1983 s. 5.) 

Antropocentrikerna står mer neutrala i den
na typ av diskussion eftersom man oftare labo
rerar med instrumentalistiska modeller och ser 
vetenskapens tillväxt på det teoretiska planet 
snarare än på det traditionellt historiska enskil
da faktaplanet. För en antropocentriker skulle 
exempelvis knappast frågan om Gamla Uppsa
las " rä t t a" geografiska placering te sig särskilt 
intressant. De antropocentriska frågeställning
arna skiljer sig alltså vanligen från de sakpro
blem som empiriker och romantiker av tradi
tion varit inriktade på. Tendenserna i syn på ve
tenskapens utveckling blir: 

Ackumulativt och kon- Språngvis och konsptra-

lirmerlig perspektiv toriskt perspektiv 

Empiriker < Antropocentriker > Romantiker 

Förhållandel till antropologi respektive historia 

Att antropocentriker i metavetenskaplig be
märkelse ser arkeologin som en del av en över
gripande antropologisk vetenskap har påpekats 
ovan. Empirin blir då en antropologisk exem
pelsamling. I empiriskt och romantiskt per
spektiv är dock arkeologin snarast en förläng
ning av den allmänna historieskrivningen. För 
empirikern kan den arkeologiska empirin ge 
det nödvändiga materialet för en historisk syn
tes: "Heu te steht der Bodenfund als gleichwer-
tige historische Quelle neben der schriftlichen 
Urkunde. . . . Es ist v idmehr fiir den moder-
nen Historiker eine vollwertige zweite Quel
le. . ."(Eggers 1959 s. 296.) 

Den historiska belysningen är även grund
läggande för romantisk arkeologi, fastän man 

anlägger mer identifierande frågeställningar: 

Det synes mig mycket rimligt, att Upsalakonungar-
na under tiden ca 850—1000, Erik Segersäll och 
hans söner, fått sin plats just i sådana högar 
ehuru det givetvis är svårt att utpeka någon viss 
hög som någon viss konungs gravställe. . . . 
Här borde en utgrävning komma till stånd. . . 
(Nerman 1943 s. 69 f.) 

Tendenserna blir alltså: 

Arkeologi som 

antropologi 

Antropocentriker < 

Arkeologi som 

historia 

> Empiriker 
Romantiker 

Rums- och tidsperspektiv 

Till de metavetenskapliga aspekterna kan även 
hänföras frågan om rums- och tidsperspektiv. 
Man kan därvidlag upprätta en skala från det 
generella—globala—prospektiva till det speciel
la—lokala—retrospektiva. I denna skala sam
manfaller antropocentrikerna tämligen enty
digt med det förstnämnda perspektivet, och ro
mantikerna med det sistnämnda. Empirikerna 
är kanske inte särskilt bundna i denna fråga 
utan hamnar snarast mittemellan. 

Det generella innebär att man söker nomote-
tiska förklaringsmodeller som är tillämpliga i 
varje enskilt fall, dvs. de skall även ha en predik-
tiv verkan: "Den generella lagbundna förkla
ringen blir arkeologins huvuduppgift i stället 
för en rent deskriptiv faktaredovisning." (Se
linge 1979 s. 38). Problemet med detta synsätt 
är att man inte kan ge närmare förståelse för de 
individuella skillnader som onekligen finns i 
verkligheten (Hodder 1982 a s. 5). Att lagbund
na deduktiva förklaringsförsök egentligen inte 
behöver förklara något nämnvärt kan samman
fattas oöverträffat kort med Jean-Paul Sartres 
ord: "Väléry är en småborgerlig intellektuell, 
det är det inget tvivel om. Men varje småbor
gerlig intellektuell är inte Väléry. Den heuristi-
ska otillräckligheten hos den samtida marxis
men framgår av dessa två fraser."(Sartre 1960 b 
s. 49). 

Det globala perspektivet innebär, som redan 
framgått, att rumslig obundenhet eftersträvas. 
Man ser till vad som är giltigt eller inte över en 
längre tidsrymd, och bygger därvid upp hel
hetsbilder prospektivt "meds t röms" (Moberg 
1969 s. 190). 

O m det i de antropocentriska premisserna 
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ingår att människor i grund och botten är lika 
såväl i tid som rum — annars vore ju generalise
ringar meningslösa — så synes detta i motsva
rande grad saknas hos romantikerna. En för
klaring får i enlighet med ett idealistiskt synsätt 
endast gälla i det enskilda eller speciella fallet. I 
det romantiska perspektivet är det ävenledes 
onödigt, eller åtminstone föga intressant att 
blicka bortom Norden eller kanske ens den 
egna landskapsgränsen. Undantag är möjligen 
då man kan finna någon direkt kulturell förbin
delse med den egna hemmaprovinsen. Istället 
ses arkeologin snarast som en lokalt enskild an
gelägenhet: svensk arkeologi i Sverige och ame
rikansk i Amerika. 

På motsvarande sätt begränsar romantiker
na sin horisont i tid. Man håller sig helst inom 
de tidsramar som ges av den fornnordiska litte
raturen eftersom den ses som det kanske vikti
gaste urkundsmaterialet (Ohlmarks 1975 ö. a.). 
Vanligen belyser man problemen retrospektivt 
"baklängesvägen" och söker då identifiera 
kända politiska eller etniska gruppers hemvist i 
den arkeologiska empirin. Ifråga om rums- och 
tidsperspektiv får vi skalan: 
Generellt—globalt— Speciellt—lokalt— 

prospeklwt perspektiv retrospektivt perspektiv 

Antropocentriker < Empiriker> Romantiker 

Sammanfattning 

O m man för tydlighets skull summerar de ovan 
angivna tendensskalorna och placerar dem i en 
cirkel med "fasta" lägen för de olika traditio
nerna blir en samprojektion möjlig och man får 
en sammansatt modell enligt fig. 1. Det blir allt
så lättöverskådligt att det finns frågor som både 
skiljer och förenar de olika traditionerna. Här 
är endast ett fåtal frågor belysta — egentligen 
endast de viktigare filosofiska och metaveten-
skapliga som behövs för att fylla cirkelmodellen 
— men det skulle gå att anföra betydligt fler, 
särskilt om man går in på det vetenskapliga 
planet. 

Eftersom människor eller skolbildningar 
knappast renodlat tillhör den ena eller den and
ra traditionen skall modellen läsas så att tradi
tionerna gradvis övergår i varandra, och att en 
och samma person eller skola omfattar en större 
eller mindre yta snarare än en punkt. Om sko
lor eller personer står alltför långt isär — låt 
säga halva diametern — skulle man kunna säga 
att förståelsen dem emellan blir mycket liten el
ler nästan obefintlig; detta är dock givetvis ej att 
förväxla med paradigmbegreppet som förutsät
ter diskontinuerliga övergångar. Cirkelns mitt
fält representeras av dem som inte har några 
särskilda meningar eller något särskilt intresse 

egalitär människosyn 
materialistisk/idealistisk syntes 

mänskliga likheter 
generellt-global t -pro-
spektivt perspektiv 

upplysningsfilosof 
hog ambitions 
nivå för 
källkrit ik 

ackumulativf och kon
tinuerligt perspektiv 

arkeologi 
som 
antropologi 

induktiv 
metod 

analytisk/emp 
filosofi 

konfextuell/fenomenologisk 
" filosofi 

deduktiv metod 

språngvis och konspira-
toriskt perspektiv 

romantik 
ROMANTISK 
TRADITION 

läg ambitions
nivå för 
kallkritik 

nonegalitär människosyn 
idealism 
mänskliga olikheter 
spec i el 11-lokalf-retro
spektivt perspektiv 

Fig. 1. Sammanfattande modell for västerländska arkeologiska tendenser och traditioner: En person eller grupp upptar cn 

slörre eller mindre yta inom cirkeln. Mittfältet representerar indifferens för arkeologi. 
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av arkeologi. Även om arkeologer ur olika tradi
tioner knappast kan övertyga varandra om vad 
som är väsentligt eller riktigt blir den utåtrikta
de arkeologin i viss mening en dragkamp om att 
föra över den arkeologiskt mer indifferenta 
gruppen i mittfältet till det egna synsättet. 

Lärdomshistoriskt kan man i Sverige tämli
gen väl följa de olika traditionerna bakåt i tiden. 
De nuvarande synsätten har vuxit fram ur äld
re men ändå behållit vissa karaktäristiska drag. 
Det är alltså möjligt att, som exempelvis Hen
rik Schuck (1932—44), tala om romantiker och 
empiriker redan för flera hundra år sedan. 

En romantisk attityd till forntiden kan snart 
sagt spåras så långt ner i antiken som det finns 
skriftliga källor, och i Sverige åtminstone ner 
till Fornsvenska legendariet från 1200-talet. 
Som empirisamlande praktiskt utövande forsk
ning har den funnits sedan 1600-talet. 

Den empiriskt präglade fornforskningen kan 
sägas vara etablerad i Europa under renässan
sen; i Sverige dock först under 1600-talet. Det 
fanns exempelvis empiriskt inriktade forskare 
redan från början inom antikvitetsverket. 

Tendenser till antropocentriska idéer har väl 
alltid funnits — med avseende på Sverige kan 
man t. ex. nämna Sven Nilsson eller kanske 
rent av Olaus Petri — men som mer systema
tisk vetenskap är det av allt att döma en sen 
1900-talsföretedse. Främst har traditionen ut
vecklats i USA inom den så kallade New Ar
chaeology, vilken, som bekant, fatt större infly
tande i Sverige först på 1970-talet. Även om det 
nu anses att New Archaeology är passé, och att 
den håller på att ersättas av "Contextual Ar
chaeology" (Larsson 1984 s. 297-300) så sy
nes det likafullt röra sig om en i bästa fall om
strukturerad och förnyad variant av antropo-
centrisk arkeologi. O m man nagelfor den 
moderna fraseologin, retoriken och det praktis
ka utövandet skulle skiljaktigheterna säkerligen 
visa sig vara mindre än vad man låter påskina. 

Den etablerade svenska arkeologin torde 
från 1600-talet fram till 1900-talet i stort sett ha 
befunnit sig i fältet mellan romantiker och em
piriker. Vanligen, men inte alltid, har romanti
kerna varit dominerande. Från slutet av 1800-
talet har emellertid den etablerade arkeologin 
alltmer kommit att domineras av empiriker. 

O m man betraktar den samlade arkeologin 

och fornintresset i Sverige i dagens läge skulle 
man kunna säga att universitetsarkeologin i 
stort sett befinner sig i faltet mellan de empiris
ka och antropocentriska traditionerna, dock 
med en viss övervikt för den förra. Museiarkeo-
login och den kulturminnesvårdande arkeolo
gin, med såväl fältarbeten som publik verksam
het, är kanske mer komplex, men torde i hu
vudsak vara att återfinna inom den empiriska 
traditionen. Visserligen ger man ofta formellt 
uttryck åt antropocentriska idéer, samtidigt 
som det i praktiska utställningar ej så sällan an
läggs tämligen romantiska perspektiv. 

Arkeologiska frågeställningar i massmedia 
synes merenddes röra sig i fältet mellan de em
piriska och romantiska traditionerna, med do
minans för den senare — inte minst då man 
gärna fixerar sig vid det sensationella och uni
ka. Mångfalden av arkeologiska riktningar el
ler grupperingar med mer identifierande mål
sättning, som "fosterländsk", "sveicistisk", 
"göticistisk" skola e t c , hör uteslutande hem
ma i den romantiska traditionen. Fältet mellan 
de antropocentriska och romantiska traditio
nerna kan antas vara uppfyllt av olika slags em
piriskt frikopplat fornintresse med mer eller 
mindre uttalat politiska ambitioner. 

Arkeologisk debatt kan föras på flera olika 
plan och i flera olika bemärkelser. Mycket av 
den arkeologiska debatten kan sägas förekom
ma internt inom traditionen, dvs. den är riktad 
till dem som i stort sett har samma uppfattning 
om vad man skall forska i som man själv. Debat
ten kan då avse förhållandet mellan den egna 
traditionen och det empiriska materialet. Men 
den kan också gälla själva uppställandet av pro
blem och hanteringen av dito. 

I massmedia torde det främst vara romanti
kerna som väcker uppmärksamhet genom 
egentligen interna debatter om diverse identifi
eringsproblem beträffande olika "erövringar", 
"folk" och gränser. Bland empirikerna kan 
man internt skärskåda olika teorier om hur 
man mest objektivt skall kunna transformera 
den arkeologiska empirin till lätthanterliga ma
tematiska kvanta. För antropocentrikerna kan 
problemen istället exempelvis avse förhållandet 
mellan funktion och struktur i en modell, eller 
tillämpningen av socialantropologiska observa
tioner på ett arkeologiskt material. 
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De verkligt stora skillnaderna — traditioner 
emellan — kommer kanske mer sällan i öppen 
dager eftersom man i viktiga avseenden talar 
olika språk, ser olika problem, och dessutom 
agerar i olika medier; var skulle en Ford, en 
Hodder och en Key föra debatt? Skiljaktighe-
terna traditionerna emellan är visserligen stora 
nog, men synes vara mest framträdande mellan 
antropocentriker och romantiker eftersom de 
där mer går ut över filosofiska premisser. Det 
tycks även vara mellan dem som det förs minst 
debatt. Mer omfattande diskussioner traditio
nerna emellan förs synbarligen mellan empiri
ker och antropocentriker å ena sidan, och mel
lan empiriker och romantiker å den andra. I det 
förstnämnda fallet rör det sig då kanske mest 
om objektivitet kontra meningsfulla slutled
ningar, och i det senare om källkritik kontra 
uppenbarandet av olösta gåtor. 

Som framgått finns det skäl att utgå ifrån att 
det sedan mycket lång tid existerar väsentligen 
olika arkeologiska traditioner: romantiker och 
empiriker sedan minst trehundra år, och antro
pocentriker sedan minst halva den tiden. Det 
förefaller inte finnas något som tyder på att de 
olika traditionerna skulle konvergera till någon 
sorts gemensam fornforskning, särskilt inte 
som många av de här berörda frågorna är av 
rent binär art och faktiskt inte medger någon 
syntes. 

Vad är det som avgör vilken arkeologisk tra
dition som gemene man vänder sig till, eller 
skulle vilja vända sig till? — det är ju i grund 
och botten för en bredare allmänhets skull som 
arkeologi egentligen bedrivs eller skall bedri
vas. Har olika traditioner olika självförstärkan-
de intressepåverkan i riktning från mittfältet i 
cirkelmodellen till periferin eller tvärtom? Vil
ka forntidsperspektiv respektive framtidsper
spektiv erbjuder de olika traditionerna? Styr de 
förra de senare eller tvärtom; eller interagerar 
de, och i så fall hur? 

Professor Mats P Malmer och docent Klas-Göran 
Selinge tackas för värdefulla kommentarer till origi
nalmanuskriptet. 
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