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uppsök extremt små dödishålor, som ligger 
inom områden med de " rä t t a" jordarna. Gör 
det samman med en kvartärbiolog. Det kom
mer att lyckas att avslöja denna okända mellan
neolitiska skogsbondekultur — så småningom! 
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Den arkeologiska teorins uppgift och bruk 

I två decennier har ordet teori skallat likt ett 
fältrop för en bättre arkeologisk vetenskap. Och 
visst har under denna tid den teoretiska medve
tenheten höjts betydligt. Men ändå har utveck
lingen gått långsamt, vi väntar ännu på det 
verkliga teoretiska genombrottet. Kan detta 
dröjsmål möjligen bero på den form som den 
arkeologiska teorin har tagit under åren? 

Vad är då teori för något, eller snarare, vad 
bör teori vara? Vad är dess grundläggande 
syfte? Mot bakgrund av hur mycket det skrivs 
och debatteras "teoretiskt" i arkeologien, är 
det förunderligt hur sällan dessa frågor ställs. 

Några myter om teori 

Det finns en mytbildning kring den arkeologis
ka teorin. Särskild kraft har några myter med 
anknytning till dess liturgi. En sådan är att teori 
kan frammanas genom magi, varvid man ut
ropar den centrala böneformeln, själva ordet, 
så ofta man kan. Vill man vara på den säkra si
dan befäster man besvärjelsen genom att på nå
got sätt markera att det man försöker säga är 
teori. Av besläktad natur är föreställningen att 
ett arbete utan synbar teoretisk diskussion, 
ja i vilket ordet teori inte ens är nämnt, omöj
ligen kan ge uttryck för teoretisk mognad. 
Sällsamt seglivad är också tanken att ju svår
begripligare den teoretiska förkunnelsen är, 
desto djupsinnigare är predikanten och hans 
budskap. 

Skall man döma efter hur den arkeologiska 
teorin ser ut, kunde man tro att förleden i ordet 

teori har att göra med att fenomenet har sakralt 
ursprung. Men ingen kanonisk urkund säger: 
" I begynnelsen var teorin." Teorin har inte nå
got översinnligt värde, den har inget egenvärde 
alls. Vad teorin har är viktiga vetenskapliga 
funktioner. Att dessa ofta tappas bort i hante
ringen är beklagligt, ty trots allt är det de som 
bör styra hur teorin skall vara beskaffad. 

Teorins ändamål 

Det är inte något mystiskt med teorins syfte. 
Teorins uppgift år atl anvisa de principklb utgångspunk
terna för den arkeologiska analysen och tolkningen. 

För att vara trovärdig måste teorin kunna 
presentera vetenskapliga skäl för sitt val av 
grundläggande ståndpunkter och förhållnings
sätt. Hur skall vi annars kunna ta den på allvar? 
Och för att förstås, måste teorin kunna formu
lera sig klart och begripligt. Hur skall annars 
dess budskap gå fram? Hur skall annars en me
ningsfull teoretisk debatt kunna föras? Hur 
skall vi annars kunna begära att forskarnas fler
tal skall deltaga i den teoretiska diskussionen, 
eller med ledning av denna kunna skapa sig en 
egen uppfattning om fundamenten för sitt ar
bete? Allt detta ingår således i den arkeologiska 
teorins uppgifter. 

Att vara teoretiskt orienterad är emellertid 
inte nog. Målet är insikt om det egna förhåll
ningssättet och teoretisk mognad. Det senare är 
något som kan avläsas endast i den arkeologiska 
tillämpningen. 
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Varifrån kommer teorin? 

På frågan varifrån arkeologien hämtar sin kun
skapsteori och sina tolkningsmodeller skulle 
nog en och annan arkeolog svara, att sådant 
skapas helt fristående i teoretikernas hjärnor. 
Det kan vara rätt såtillvida att all teori är fruk
ten av tankemöda. Men meningsfull teori kan 
ändå inte uppstå utan relation till något annat. 
Grunden för all teori är redan existerande kun
skap på olika falt, hur bräcklig den än må vara. 
Teori och empiri är oupplösligt förenade. Än
damålsenlig teori utgår alltid från en empirisk 
bas. 

Arkeologisk tolkning bygger i sista hand på 
analogislut. Analogierna kan gälla vår person
liga erfarenhet, mänskligt beteende, vår egen 
tids samhälle, recenta reliktsamhällen, historis
ka samhällen, experimentella data, yttre miljö, 
biologiska data, naturlagar, e tc , etc. Utan så
dana analogier, medvetna eller omedvetna, 
skulle arkeologen inte kunna skapa sig någon 
som helst bild av det forntida samhället. Han 
skulle inte ens kunna identifiera ett spjut som 
ett spjut eller en grav som en grav. All arkeolo
gisk analys stödjer sig till sist på något som vi re
dan tror oss veta. Teorins uppgift är att syste
matisera och artikulera denna kunskap till un
derlag för våra principiella ståndpunkter. 

Måste teori vara svårt? 

Teorins uppgift är således att behandla grund
satserna för den arkeologiska verksamheten. 
Är det förutbestämt att sådan principiell dis
kussion skall serveras som en svårtuggad, svår
smält eller rentav osmältbar anrättning? Måste 
sådant som borde vara fullt begripligt övergå 
till svårbegripligheter så fort vi rör oss på ett 
teoretiskt plan? J ag tror det är frågor som en 
stor tyst majoritet arkeologer ställer sig. Man 
tycker helt enkelt att mycket av den arkeologis
ka teorin är svår att förstå. Det är också precis 
vad den är. 

J ag tror att detta förhållande är en huvudor
sak till att så många arkeologer, ännu tjugo år 
efter den inledande teoretiska revolutionen i 
ämnet, är så teoretiskt obevandrade. Den arke
ologiska teori som utvecklats under 1970- och 
1980-talen har i detta avseende, generellt sett, 
inte levt upp till de krav man måste ställa. 

Här skall jag peka på några punkter där detta 

tillkortakommande är särskilt tydligt. Att det är 
en generaliserad bild som presenteras avser inte 
att dölja att det givetvis också finns exempel på 
det motsatta. Några smakbitar ur den teoretis
ka litteraturen kommer inte att läggas ut på fat. 
Det skulle endast kunna ske genom att man vi
sar upp ett begränsat urval, något som erfaren
hetsmässigt ofta drar ner debatten från ett prin
cipiellt till ett personkritiskt och föga konstruk
tivt plan. Läsarna torde utan svårighet själva 
kunna dra sig till minnes träffande exempel el
ler återfinna sådana i litteraturen. För övrigt 
sitter vi väl i glashus litet till mans. 

Behöver vi motivera vårt förhållningssätt? 

Det är sannerligen inte ofta som de empiriska 
grunderna för teorin lyfts fram i ljuset. Därmed 
stänger man effektivt in t. ex. de generella för
klaringsmodellerna i en fritt svävande teoretisk 
överbyggnad. Sällan företas den mödosamma 
vandringen upp från det empiriska bottenpla
net. Då kunde man ju vänta sig att i stället finna 
hänvisningar till andras utredningar i saken, 
men det finner man sällan, förklarligt nog, då 
andra i regel inte heller har gjort sådana. Det 
är som om man tog för givet att det teoretiska 
förhållningssättets premisser vore välbekanta 
och självklara, att allt detta blivit klarlagt en 
gång för alla — underförstått någonstans i väs
ter varifrån ljuset antas komma. Men om detta 
verkligen skett, och om det skett på ett tillfreds
ställande sätt, det får läsaren sällan veta. På 
detta vis har den arkeologiska teorin i alldeles 
för hög grad kommit att föra ett egenliv utan 
fastare anknytning till sin empiriska bas. Inte 
sällan bygger den på ett kretsgångsliknande 
hänvisande till det ena okontrollerade antagan
det efter det andra. De som förväntas bruka teo
rin kan då inte kontrollera dess grunder. 

Allt detta säger oss att arkeologisk teori inte 
får förbehållas experter på det sätt som är själv
klart i fråga om naturvetenskapliga speciali
teter som C14, dendrokronologi, osteologi osv. 
Teorin är arkeologins livsnerv och vi måste alla 
självständämnetsigt förstå vad den bygger på. 

Vilket förhållningssätt, vi än intar, vilken 
tolkningsmodell vi än väljer, representerar vårt 
val blott ett av många tänkbara alternativ. För 
viktiga ställningstagande är det givetvis en 
självklarhet att vi skall motivera vårt val. Men då 
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räcker det inte att man hänvisar till sin allmän
na världsbild eller vetenskapssyn. Lika litet räc
ker det att åberopa någon aktuell auktoritet 
som förordat just detta val, försåvitt inte dessa 
presenteras och vederbörande redovisat skälen 
för sitt val ordentligt. Sedan må profeten ifråga 
vara hur uppburen som helst. Auktoriteter kan 
mycket väl ha rätt och är ofta värda att lyssna 
på. Men som vetenskaplig arbetsprincip är 
auktoritetstro förkastlig. Särskilt trist är osäker
heten i den teoretiska attityd som yttrar sig i att 
man överger sin mästare så fort en ny presumtiv 
frälsare äntrar scenen med förföriska lockrop. 
För att sammanfatta: det skall vara självklart 
att man i centrala teoretiska frågor motiverar 
sitt ställningstagande och att man gör det med 
vetenskapliga argument. 

Begreppslig och språklig klarhet 
Att viktig information skall ges så att den går att 
uppfatta borde inte behöva påpekas. Eftersom 
vi är överens om att teori är nödvändig för äm
net, borde det därför vara lätt att enas om att 
det teoretiska budskapet skall vara så beskaffat, 
att det når fram, med andra ord att det är nå
gotsånär klart och fattbart. Men verkligheten 
är ofta en annan. 

Under de närmast gångna decennierna har 
skandinavisk arkeologi mottagit viktiga impul
ser från anglo-amerikansk arkeologisk teori, 
impulser som förvisso bidragit till ämnets mo
dernisering. Men denna medalj har också en 
baksida. J ag tänker då inte i första hand på 
att vi alltför litet beaktat att den anglo-ameri
kanska teorin i betydande utsträckning tillkom
mit med utgångspunkt från andra slag av käll
material, andra frågeställningar och andra 
forskningstraditioner än våra, och att vi därige
nom ofta tillägnat oss dess budskap okritiskt. 
J ag tänker inte heller på att den just nu domine
rande teoretiska inriktningen, företrädd av 
Cambridgeskolan, i betydande grad har över
skridit gränsen för vad som är empiriskt reali
serbart. J ag tänker i stället på vårt slaviska över
tagande av begreppsapparaten och språket och 
den nonchalanta attityden till läsaren. Hur 
kommer det sig att vi så beredvilligt övertagit 
den västliga teoritraditionens ointresse för 
språklig och begreppslig stringens? Med sin 
pretentiösa attityd är ju denna skola, generellt 

sett, mångordig och frasfylld och nästan konsti
tutionellt grumlig. 

I denna litteratur definieras sällan viktiga 
begrepp på ett klargörande sätt — om de alls 
definieras. Man introducerar nya termer, gär
na i form av " i smer" i en aldrig sinande ström 
och oavsett om de behövs eller inte. Särskilt an
seende förlänas sådana som lånats från antro
pologi, sociologi eller andra vetenskaper där 
frassjukan är kronisk. Då termerna inte i första 
hand valts efter behovet utan för att rendera 
texten status fösts ringa avseende vid att de ska
pats för andra förhållanden och är föga adekva
ta i sitt arkeologiska sammanhang. Sällan får 
läsaren veta vad uttrycken mer precist skall stå 
för. Skulle man dock händelsevis få detta klart 
för sig är det sällan man finner att termerna är 
språkligt kongruenta med sitt innehåll. Det går 
då inte att med ledning av ordets språkliga bety
delse själv räkna ut vad termen skall betyda. 

Till slut vill jag nämna den påfallande mot
viljan hos mången anglo-amerikansk teoretiker 
att fatta sig kort. Synpunkter som utmärkt — 
för att inte säga bäst — skulle formuleras på 25 
sidor, pumpas upp till det fem- eller tiodubbla 
omfånget, med ty åtföljande minskning i läs
barhet och begriplighet. Härtill kommer en bö
jelse att abstrahera som går långt utöver beho
vet fören teoretisk framställning. Helhetsresul
tatet är ofta förödande. 

Det är trist att vi skandinaver imponeras av 
och tar efter sådant, låt vara att det hela brukar 
serveras i en förrädiskt läcker dräkt. Det natur
liga vore ju att vi försökte ta vara på det värde
fulla som trots allt finns i innehållet utan att för 
mycket påverkas av det onyttiga. Men tyvärr 
faller vi ofta in i jargongen, tar till oss de flotta 
orden, den förvirrade begreppsapparaten, den 
omständliga framställningen och den preten
tiösa attityden. Vi stoltserar med de engelska 
termerna och uttrycken även när det lätt skulle 
gå att finna adekvata motsvarigheter på vårt 
eget språk. Kännedom om den internationella 
terminologien går faktiskt utmärkt väl att kom
binera med bruk av det egna språket. Men allt 
detta är också ett uttryck för graden av strin
gens hos grundtexten. Att försöka överföra teo
retisk terminologi till svenska är ett avslöjande 
prov på hur mycket man förstått, eller snarare 
hur mycket som varit möjligt att förstå. 
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Dags att revoltera 

Allt det här gör att den arkeologiska teoridebat
ten i hög grad har motverkat sitt eget syfte. För 
den teoretiskt oskolade, eller för den som inte är 
så där omedelbart teoretiskt lagd, krävs stora 
mödor att penetrera den teoretiska litteraturen 
och följa med den teoretiska debatten i syfte att 
tillägna sig bättre teoretisk förståelse. Som en 
följd har diskussionen huvudsakligen kommit 
att föras inom en begränsad grupp arkeologer 
med dåliga kommunikationer med arkeologer i 
gemen. Vanligtvis har den senare gruppen kri
tiserats för sitt bristande teoretiska engage
mang; nu är tiden kommen att se saken från det 
motsatta hållet. 

I denna situation tycks många arkeologer 
mer eller mindre ge upp sina ambitioner att för-
kovra sig teoretiskt, i tron att felet ligger hos 
dem. Men även om det är riktigt att somliga 
människor har större anlag för teoretiskt och 
abstrakt tänkande än andra, är det alldeles fel 
att reagera så. Är man normalt funtad, och om 
man uppmärksamt har läst ett teoretiskt arbete 
utan att förstå särskilt mycket, då skall man 
verkligen inte säga till sig själv: det här går över 
min horisont, jag är för obegåvad för att förstå 
det här. Med tiden har jag blivit övertygad om 
att det ofta är det motsatta förhållandet som 
gäller: det är inte hos läsaren utan hos skriben
ten det brister. Han — det är oftast en han — 
har helt enkelt inte varit i stånd att uttrycka sina 
tankar klart. Ja , i åtskilliga fall är det tveksamt 
om ens tanken varit klar. 

Nu kanske någon vill invända, att det är svå
rare att formulera sig entydigt i ett abstrakt än 
i ett konkret, t. ex. deskripitivt sammanhang. 
Det är riktigt, men det är ändå inte någon ur
säkt. Tvärtom — ju svårare ting som diskute
ras, desto större krav måste ställas på tanke
mässig skärpa och på begreppslig och språklig 
precision. Utgångspunkten måste väl ändå 
vara att teori, precis som annan arkeologi, skall 
vara begriplig — och att detta också är möjligt. 
Allt som kan tänkas klart kan också uttryckas 
klart, t. o. m. vaga hypotetiska antaganden. 
Lyckas inte detta är det en vink om att tanken 
inte bör uttryckas alls. 

Till de många som tycker sig köra fast i 

andras teoretiska framställningar skulle jag vil
ja ge ett råd. Ställ till vederbörande, hög som 
låg, enskilt och offentligt, frågor av denna art: 
"Vad menar du mer exakt med detta uttryck?" 
" H u r avgränsar du detta begrepp från det ta?" 
" O m det nu bara betyder detta, varför har du 
inte sagt det förut?" "Varför använder du så 
besynnerliga ord när du skriver?" "Varför an
vänder du inte svenska ord när du skriver på 
svenska?" "Vilka empiriska grunder har du 
för ditt val av tolkningsmodell?" "Vad har du 
för vetenskaplig motivering till ditt allmänna 
förhållningssätt?" Säkert måste du ofta till-
lägga: "Nej , jag menar inte vilken berömd ut
ländsk teoretiker du stöder dig mot, utan varför 
du gör de t?" "Var snäll och förtydliga dig!". 
Släpp inte taget förrän han klart deklarerat vad 
han menar eller avslöjat att han inte kan göra 
det. 

Sådana frågor skall givetvis ställas i en positiv 
och konstruktiv ton och inte i avsikt att provoce
ra. Sätts ett dylikt frågande i system är jag över
tygad om att nivån på den teoretiska debatten i 
arkeologien kommer att höjas. Säkert kommer 
åtskilligt som nu ter sig svårt och djupsinnigt att 
då framstå som självklart och trivialt. Kanske 
den dag skall komma, då det blir naturligt att 
formulera teori på begriplig prosa med begrip
liga ord. Kanske den stund skall randas, då 
oklara abstraktioner ersätts av koncisa tanke
beskrivningar uttryckta med klart definierde 
begrepp. När det målet är nått kan ingen arkeo
log, som nu ofta är fallet, försöka slippa ifrån 
det teoretiska ansvaret för sitt eget arkeologiska 
arbete under hänvisning till att teorin är obe
griplig. Då borde flertalet arkeologer, oavsett 
var i det arkeologiska samhället man rör sig, 
aktivt kunna följa med och delta i den teoretiska 
debatten och tillämpa sin teoretiska insikt i sin 
forskning och i sitt dagliga arbete. Det är bara 
att hoppas att detta är möjligt ty arkeologiens 
ställning som vetenskap står och faller med dess 
teoribildning. 
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