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Pseudo-arkeologi vid högskolorna 

Forskningsprojektet »Högskolan vid vetenska
pens gränsmarker» under ledning av profes
sorn i filosofi vid KTH Sven Ove Hansson har 
nu avslutats och resulterat i boken Högskolans 
lågvallenmärken (Hansson & Sandin 2000). 
Ätta författare, huvudsakligen med filosofisk 
bakgrund, diskuterar i tretton uppsatser pseu-
dovetenskap som bedrivits och bedrivs vid lan
dets universitet och högskolor. Flertalet upp
satser tar upp enskilda ämnen, som slagrutor, 
astrologi och spöken. Några uppsatser har 
dessutom en övergripande och sammanfattan
de karaktär. Arkeologin är väl företrädd, och 
det kan därför vara värt att ägna boken inte 
bara en recension utan också låta den utgöra 
underlag för elt inlägg om pseudoarkeologi och 
vissa sidor av den arkeologiska metodologin. 

Sven Ove Hansson är en av de aktiva i Ve
tenskap och Folkbildning, en ideell förening 
av forskare och lekmän med uppgift att belysa 
problemen med pseudovetenskap i olika for
mer. Föreningens arbete kan ses som en liten 
motvikt till de krafter, både religiösa och kom
mersiella, som sprider och populariserar falska 

resultat och påståenden av skenbart vetenskap
lig karaktär. 

Det är givet att en sådan renhållningsmis
sion lätt kan uppfattas som förnumstigt, kon
servativt felfinneri. Istället för att befinna sig i 
forskningsfronten går man längre bak i ledet, 
sopar, skurar, gnäller och skaffar sig ovänner. 
Den raljerande titeln på boken, »Högskolans 
lågvatten märken«, väcker onda aningar om i 
förväg uttänkta kategoriska omdömen. 

Läsningen blir en överraskning. Man har 
genomgående lyckats hålla en så långt som 
möjligt neutral ton, och även de egna leden ut
sätts för kritik. Sven Ove Hansson själv får en 
känga för delvis olämpliga formuleringar i en 
astrologidebatt från 1980-talet Ett gott tecken 
på nivån är också att den grupp på Psykologis
ka institutionen i Stockholm som får kritik för 
sin parapsykologiska forskning i det stora hela 
uppfattar den som rättvis (muntl. medd.J. Wes
terlund, Stockholm). 

Några av uppsatserna är av särskilt intresse 
för arkeologer. Slagrutan har åtminstone nå
gon gång brukats i fält av professionella arkeo-
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loger, men det får väl betraktas som ett kuriöst 
undantag. Större spridning har den bland vis
sa grupper av arkeologiintresserade lekmän. 
John Cantwell redogör dels för den vetenskap
liga utvärderingen av slagrutan, dels för den 
smått absurda verksamhet som leds av docent 
Nils-Axel Mörner vid enheten för paleogeofy-
sik och geodynamik vid Stockholms universi
tet. Att tron på auror, curry- och hartmannlin-
jer knappast har vetenskapligt fog för sig är en 
sak, men Cantwells huvudpoänger är andra. 
Det är metodologin vid användningen och vid 
den positiva utvärderingen av slagrutan som 
tydligt brister, liksom att universitet legitimerar 
sådana brister. 

Henrik Lagerlund diskuterar bland annat 
en C/D-uppsats som godkänts 1991 av Arkeo
logiska institutionen i Uppsala. Uppsatsförfat
taren har besökt en mängd fornlämningar och 
med slagrutans hjälp detekterat »fornlinjer« 
som definieras som »störningar i det currynät 
som normalt finns överallt i landskapet». Upp
satsen brister dels genom att currynätets exis
tens tas för självklar, dels genom att mätningen 
genomförs på ett metodologiskt undermåligt 
sätt. Lagerlunds uppfattning är att det är obe
gripligt hur en C/D-uppsats med sådana bris
ter kan godkännas. 

Hampus Rabow granskar Leif Sahlquists li
centiatavhandling som godkändes vid Arkeolo
giska institutionen i Lund 1991 och Lars Blom
qvists (Bägerfeldt) doktorsavhandling godkänd 
1989 vid Arkeologiska institutionen i Stock
holm. I båda fallen hävdas belägg för kvalifice
rat rituellt lantmäteri under forntiden, men 
Rabow visar (bl.a. med stöd av Persson 1991) 
att de statistiska analyserna är undermåliga, vil
ket också gäller Blomqvists analys av element-
kombinationer hos gånggrifterna. Det är enligt 
Rabow anmärkningsvärt att avhandlingarna 
trots diverse kontrollinstanser har godkänts. 

I ett översiktligt kapitel lyfter Sven Ove 
Hansson fram ett alltför sällan uppmärksam
mat problem. Doktorander vars ämnesval le
der dem in i andra discipliner än den egna har 
inte fått hjälp av en biträdande handledare i 
den tillkommande disciplinen. Det är här frå
ga om en avart på »tvärvetenskap», där den en
skilda forskaren ger sig in i områden som bon 

inte har kompetens för. Hansson nämner ock
så att redan C/D-uppsatser kan ge legitimitet åt 
pseudovetenskap och få uppmärksamhet u tå t 
Han understryker att den vetenskapliga kvali
teten inte är den enskilde lärarens ansvar utan 
gemensamt för ett universitets lärare. Vid ge
nomgången av fallstudierna har några konkre
ta fenomen identifierats som kan förleda fors
kare att bedriva pseudovetenskap. Slumpmäs
siga samband är en sak som forskaren har svårt 
att värja sig ifrån. Vi söker ständigt mönster och 
är dåliga på att värdera vad som är slump och 
vad som är signifikant. 

I bokens sista kapitel ger författarna till
sammans förslag på vad som kan göras. Varje 
universitetsämne borde inrätta ett nationellt 
kvalitetsråd som årligen skulle granska slump
vis utvalda godkända uppsatsarbeten. Detta 
skulle kunna fungera som motvikt mot de hår
da genomströmningskraven på universiteten. 
På forskar- och grundutbildning bör ökad vikt 
läggas på metodkunskap och kritiskt länkande 
(här avses rimligen metodologiskt, inte bara 
perspektivistiskt kritiskt tänkande). För huma
nister rekommenderas bland annat experi
mentell metod och grunderna för statistisk hy
potesprövning. Varje huvudansvarig handleda
re borde ha till uppgift att pröva behovet av 
kompletterande handledning från andra äm
nen. Institutionerna borde också vara mera 
måna om sitt vetenskapliga anseende. 

Boken leder vidare till funderingar mer i 
detalj kring den arkeologiska metodologins 
praktik, inte minst för en recensent som till och 
från har ägnat en hel del tid åt att granska den 
ofta undermåliga arkeoastronomiska forsk
ningen i Sverige, med allt vad det innebär av 
statistiska och sociala prövningar. 

Sven Ove Hansson skriver på något ställe att 
det inte är någon positiv bild av tillståndet vid 
svenska högskolor och universitet som har 
framkommit vid undersökningen. Vad gäller 
arkeologin trorjag att problemet linns, men alt 
dess storlek kan diskuteras. Alla de valda arkeo
logiska exemplen har runt tio år på nacken. De 
idéer författaren till slagruteuppsatsen framför 
har vad jag vet inte tagits upp på nytt. Bäger-
feldts vildaste teorier publiceras i tidskrifter 
ulan vetenskaplig kontrollapparat och får ing-

l'ornvännen g$ (2000) 



Debatt 257 

en uppmärksamhet. Avhandlingens gånggrifts-
katalog, resultatet av en imponerande arbets
insats, är dock av fortsatt vikt för stenålders
forskningen. Sahlqvist lade fram en doktorsav
handling våren 2000 som godkändes vid Arkeo
logiska institutionen i Uppsala {sefakultetsoppo
nenten Kaliffs recension i detta nummer av Forn
vännen, re,d:s anm.). Det allmänna omdömet 
om denna tycks vara att den innehåller en sam
manställning av historiska och etnografiska 
uppgifter som kan vara användbar trots en del 
märkligheter, men få sätter tilltro till Sahlqvists 
egna analyser av fornlämningsmönstren i 
Östergötland. Varför den ändå släpptes fram är 
oklart. Någon oberoende utvärdering av av
handlingens statistiska delar har inte genom
förts. 

Även om ytterligare arkeologiska arbeten 
med stora brister skulle kunna letas fram, blir 
inte den totala bilden fullt så negativ som man 
kunde befara. Trots det finns det goda skäl att 
lundera på hur de fadäser som ändå inträffar, 
och som får olyckliga följder både bland arkeo
loger och lekmän, kan undvikas. 

Vid en bred överblick över den arkeologiska 
forskningen kan en grov trippeluppdelning 
göras av inställningen lill metodologi. I försto
ne kan en del postmoderna underligheter 
väcka intresse, särskilt bland granskare med ett 
uns av naturvetenskaplig skolning. Det är en 
smaksak om dessa arbeten ska räknas som un
dermålig vetenskap eller ej. Ofta gör ju arkeo
logerna bakom dessa inte anspråk på att ha be
lagt sina påståenden, utan är bara ute efter att 
röra runt lite i grytan. Dessa bidrag kan i kom
bination ined källkritik vara en hjälp att visa att 
allmänna uppfattningar som i sin trivialitet har 
tagits för självklara aldrig har belagts veten
skapligt utan ingår i ett arv av fördomar. I det 
Ögonblick forskaren hävdar att dennes resultat 
inte bara är en obevisad tanke utan likvärdiga 
med eller bättre än något annat gäller dock 
samma metodologiska krav som för annan 
forskning. 

De flesta forskare ingår i den grupp som ar
betar metodologiskt godtagbart, men som då 
och då begår misstag, dels genom okunskap 
och slarv, dels också i kanske större omfattning 
än vad vi vill föreställa oss genom omedvetet 

önsketänkande. Metodologin kräver ständig 
vaksamhet, och jag tror att det är här förebyg
gande arbete kan göra störst nytta. 

I en tredje grupp upprepas de metodolo
giska misstagen med en envishet som visar att 
forskaren drivs av en närmast religiös tro på re
sultaten, och vanligen omedvetet gör våld på 
metodologin. Ett av de främsta exemplen inom 
arkeologin i dag är Uppsala-astronomen Gö
ran Henrikssons arkeoastronomiska teorier. 
De saknas i Högskolans lågvattenmärken men 
uppmärksammades stort i Populär Arkeologi 
1996-1997, och senast i SVT:s velenskapspro-
gram Nova i ett inslag om pseudo-arkeologi i 
augusti 2000. Den bristande metodologin, den 
akademiska plattformen och ignorerandet av 
kritiken gör Henrikssons forskning till ett av de 
tydligaste exemplen på pseudo-vetenskap. Pri
vatforskaren Bob Linds astronomiska teorier 
kring Ales stenar är här av mindre intresse, 
eftersom Lind saknar institutionell anknytning 
och inte syns lill i vetenskapliga lidskrifter. Möj
ligen skulle man från akademiskt håll kunna se 
det som en intressant populärvetenskaplig ut
maning att bemöta Linds aggressiva marknads
föring av sina idéer. 

Elt försvar för accepterandet av teorier av 
henrikssonsk karaktär är att det ska vara högt i 
tak för att hålla forskningen levande. Självklart, 
hypoteser om exempelvis avancerad astronomi 
under forntiden är inte otänkbara i sig. Udda 
idéer och annorlunda perspektiv borde alllid 
vara välkomna. Men högt i tak är en sak, lågt i 
golv en annan. Försvarare av pseudovetenska-
pen tycks inte inse att kritikerna inte riktar in 
sig på idéerna, utan på grunden, metodologin. 
Att Henrikssons idéer får låna institutionell 
glans är alltså inte frågan om något slags väl
gärning i pluralismens tjänst utan som bäst 
missriktad välvilja. Ändå är det en gåta varför 
professor Herschend på sin institutions WWW-
hemsida tämligen utförligt presenterar Hen
rikssons slipskåreteorier som seriös vetenskap, 
och varför Henriksson sedan åratal får hålla 
kurser i arkeoastronomi på Astronomiska insti
tutionen. Vid dessa kurser domineras både det 
egenhändigt framställda undervisningsmateria
let och tentamina helt av lärarens egna pseudo-
forskning. 
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De allmänna åtgärder gruppen bakom 
Högskolans lågvallenmärken föreslår kan också 
diskuteras specifikt vad gäller arkeologin på 
enstaka punkter. Arkeologin har sina särskilda 
svårigheter. Bredden på forskningsområdet, 
med ständiga lån från grannvetenskaperna, be
tyder också en bredd på metodologin som är 
svår att överblicka. Förslaget om att handleda
ren ska pröva behovet av kompletterande 
handledning är här utmärkt, och borde for-
maliseras. Det finns ju ingen rimlig anledning 
att en betydande del av en avhandling ska 
hänga med av bara farten ända till disputatio
nen och godkännas, trots att den är undermå
lig. Det blir kanske en högre genomströmning 
på institutionen, men i övrigt blir alla och 
främst doktoranden förlorare. 

En möjlighet att förbättra det metodologis
ka kunnandet hos studenterna vore att i större 
omfattning presentera hantverket bakom före
dömliga vetenskapliga arbeten men också redo
visa arbeten med tydliga metodologiska brister. 
Det behöver inte bara röra sig om udda forska
res resultat, utan lika gärna arbeten av docen
ter och professorer som ju har nått så långt i 
karriär och mognad att de inte behöver hållas 
tillbaka av prestigeskäl när det gäller att redo
visa egna misstag. Tänk vilken spännande exem
pelsamling det kan bli! 

Vad gäller den betydelsefulla detaljen sta
tistik inom arkeologisk metodologi är min er
farenhet att den alltför ofta används som »ve
tenskapligt» pynt, i bästa fall ganska halvhjär
tat, i sämsta fall direkt felaktigt. Det kan gälla 
allt från enkla grafiska redovisningar till faktor
analyser och bör naturligtvis undvikas. Samti
digt borde medvetenheten om och använd
ningen av enklare statistik uppmuntras. En 
självklarhet vore en genomgång av enklare de
skriptiv statistik och exempel på slumpens be
tydelse senast på C-nivå. Här skulle ett mycket 
pragmatiskt utformat kompendium vara till 
stor hjälp, eftersom de statistiska kunskaperna 
bland undervisande arkeologer inte alltid är 
omfattande eller pedagogiskt överförbara. 

Sammanfattningsvis bör alltså den metodo
logiska medvetenheten höjas redan på utbild
ningsnivån, men också på kontrollinstansnivå, 
i betygsnämnder och vid redaktioner. I den 
mån det inte sker på centralt initiativ finns ju 
alltid möjligheten för den enskilda arkeologen 
att verka med artiklar, debattinlägg och recen
sioner. Vinsten skulle vara att begränsa inte 
bara omfattningen av de värsta avarterna, utan 
kanske framför allt de onödiga misstag som fö
rekommer i för övrigt seriösa sammanhang. 

Avslutningsvis kan Hanssons ocb hans med-
författares synpunkt pä vilka som är lämpade 
att kritiskt granska undermålig forskning cite
ras. Det är inte de som »inte har bättre för sig. 
Det är nämligen just genom att själv ha bättre 
saker för sig som man erhåller kompetensen att 
genomföra den nödvändiga kritiska gransk
ningen - och därmed också ett ansvar för att 
bidra till att uppgiften blir utförd." Det publi
ka intresset för avarterna kan innebära en för
del. Seriösa arkeologer har här möjlighet att 
föra fram resultat och åsikter i mer engageran
de och uppmärksammade sammanhang än 
normal t Exempelvis visade debatten kring 
västgötaskolan att det som inleddes som ett 
städjobb inspirerade till spännande frontforsk
ning. 
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