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Uppdragsarkeologins utgrävningsmetodik på 
Mälardalens gravfält

Korta meddelanden

För några år sedan inledde jag en studie av gravar
från den yngre järnåldern som innehåller tors-
hammarring i kombination med urna. Utgångs-
punkten för studien var att försöka förstå utifrån
ett religionshistoriskt perspektiv varför och när
föremålen placerats i graven. Vid genomgång av
rapporter från arkeologiska undersökningar in -
såg jag att dokumentationen inte håller för den
typen av detaljstudier, vilket uppmärksammats
re dan 1970 av Krister Ström (1970, s. 24). Det
som var viktigt för mina frågeställningar var den
exakta placeringen av kärl och torshammarring.
Insikten att källmaterialet är otillräckligt för till
och med en så pass enkel frågeställning fick mig
att skriva detta inlägg.

Med stöd av Berit Wallenbergs stiftelse arbe-
tar jag nu på en studie där jag jämför de två van-
ligast förekommande förhållningssätten till un -
dersökning och dokumentation av gravar: kon-
ventionell stratigrafisk lagergrävning jämförs
med en single context-baserad metod. Den kon-
ventionella metoden har sina rötter i det sena
1800-talet. Utifrån främst grav- och skattfynd
etablerade man här kronologier och med tiden de
typologier som vi använder oss av än idag (Trig-
ger 1993, s. 183, 191 f). Den single context-baser-
ade metoden bygger dels på tolkningen av det
enskilda stratigrafiska objektets förhållande till
närmast över- och underliggande objekt, dels på
förståelsen av handlingens betydelse utifrån den
tolkningsmodell som valts för undersökningen
(Larsson 2000, s. 98).

För enkelhetens skull talar jag här om gravar,
men »stensättningar» eller »konstruktioner» o.s.v.
hade fungerat lika bra i det här sammanhanget då
det inte är själva gravbegreppet som står i fokus.
Den diskussionen är viktig men också den helt
beroende av dokumentationskvaliteten (Kaliff
2009).

Metoderna
Båda tillvägagångssätten vid gravundersökning-
ar utgår från stratigrafisk lagergrävning, där den
konventionella metoden kan sägas vara utarbe-

tad för den bebyggelsearkeologiska forsknings-
grenen (Lagerlöf 1991, s. 40). Den konventionella
fältmetoden bygger på upprättandet av en standar-
diserad deskriptiv anläggningsbeskrivning med
sektions- och planritning. Vanligtvis undersöks
ena halvan av graven först och en stor del av tolk -
ningen sker när sektionsritningen upprättas. Plan -
ritningen, som är en s.k. kompositritning, visar
konstruktionselement som ses som betydelsebä -
rande samt fynd på samma ritning oavsett nivå i
konstruktionen (Harris 1997, s. 86 ff).

Den single context-baserade eller kontextuella
metodens mål är att försöka omvandla varje stra ti-
grafiskt objekt till en tolkad handling eller en
händelse – kontext (Gansum 2004, s. 221 f). Det
innebär att varje stratigrafiskt objekt undersöks i
sin helhet och att anläggningsbeskrivningen be -
står av både en deskriptiv och en tolkande del.
Visuellt återges anläggningens samtliga bestånds -
delar (lager, konstruktioner och nedgrävningar)
i en matris (se t.ex. Harris 1997, s. 34 ff). För att
underlätta läsningen av matrisen används ibland
olika färger och former på de ingående boxarna.
För planritningen gäller samma villkor som hos
den konventionella metoden. Observera att or -
det »kontextuell» i detta sammanhang inte har
något att göra med den vidare teoretiska skol-
bildningen kring arbeten av Ian Hodder m.fl.

Fältsäsongen 2003
Fältsäsongen 2003 innebar en brytpunkt för grav -
undersökningar inom exploateringsarkeologin i
Stockholms län. Då tillämpades för första gången
ett kontextuellt tillvägagångssätt vid undersök-
ning och dokumentation av ett helt större grav -
fält med totalt 74 gravar, beläget vid Lilla Sylta i
Fresta socken i södra Uppland. Det skedde vid
Raä-UV:s undersökning under ledning av Gunnar
Andersson och Camilla Grön (Svensson & Anders-
 son 2005). Förutom den basdokumentation som
alltid görs av gravfält ingick som en del i fråge -
ställningarna om det via en kontextuell metod
var möjligt att komma åt fler händelser kopplade
till begravningsritualen.
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Brytpunkten kan sägas ligga i den diskussion som
följde efter att undersökningen var avklarad. I
kölvattnet efter Syltaundersökningen kom den
kontextbaserade undersökningsmetoden även
att prövas av andra, både inom och utanför UV.
Dessvärre skedde aldrig någon utvärdering av
metoden såsom den tillämpats på Syltagravfäl-
tet.

Avsaknaden av en utvärdering kom delvis att
avspeglas i den kritik som både länsstyrelsen och
arkeologer inom uppdragsarkeologin riktade
mot metoden och främst Syltaundersökningen.
Kritiken handlade till stor del om att det inte
skulle vara någon praktisk skillnad mellan kon-
ventionell stratigrafisk lagergrävning och en me -
tod med en kontextuell utgångspunkt. Och här
förefaller det som om ett missförstånd eller en
begreppsförvirring uppstod mellan nyfrälsta kon-
textuella gravgrävare och kritiker. Ena sidan (kri-
tikerna) diskuterade själva fälthantverket, och
den andra sidan den teoretiska utgångspunkten
och förhållningssättet till vad som undersöks.
Dessvärre uppnåddes aldrig någon konsensus.

Metoden kritiserades även för att den genere-
rar för mycket arkeologiska data som ska bearbe-
tas, samtidigt som man hävdade att gravfält
skulle vara en förhållandevis okomplicerad forn-
lämningstyp (Renck 2009, s. 37 f). Avsaknaden
av utvärdering och offentlig diskussion är idag
ett generellt problem inom uppdragsarkeologin,
som delvis hänger samman med bristen på eko -
nomiska medel för metodutveckling.

Undersökningsmetod kontra frågeställning
Eftersom villkoren för de enskilda uppdragen idag
till stora delar styrs av Länsstyrelsen, där kraven
på genomförande i kravspecifikationen allt mera
har kommit att påverka resultatet av arkeolo-
giska undersökningar, tog jag även med detta
som en fråga i studien. Det är viktigt att under-
stryka att syftet med min genomgång av materia-
let är att skapa ökad medvetenhet om det pro-
ducerade källmaterialets kvalité, inte att peka ut
någon enskild aktör eller myndighet. Ansvaret
för att producera ett källmaterial som håller för
vidare forskning bär vi alla gemensamt.

Inom gravarkeologin i Mälardalen har fråge -
ställningar om bebyggelseutvecklingen domine-
rat sedan 1960-talet. Utifrån den bebyggelsear-

keologiska hypotesen utformades en undersök-
ningsmetod som var mycket väl lämpad för att
svara på övergripande frågor. Metoden kan ses
som en utveckling av den 1800-talspraxis som
här har kallats konventionell metod. Frågeställ-
ningarna och den teoretiska utgångspunkten har
självklart växlat sedan 1960-talet, men påfallan -
de ofta har de varit av mer generell karaktär. Så
har exempelvis maktstrukturer och social status
legat i fokus. De förändringar som trots allt har
skett med den konventionella undersökningsme-
toden förefaller nästan alltid ha haft till syfte att
påskynda undersökningen, särskilt av gravens
överbyggnad.

Kanske beror stagnationen i undersöknings -
metodiken på att våra frågeställningar nästan all -
tid lämnar gravfältet och i stället handlar om
samhället i övrigt. Frågor som specifikt rör grav -
fälten handlar om begravningsritualens faser,
hur platsen nyttjats, vilka topografiska element
som haft betydelse för hur platsen använts som
gravfält/kultplats o.s.v. Sådana frågor ställs gan-
ska sällan till gravfälten inom uppdragsarkeolo-
gin. Det återspeglas t.ex. av att det är de enskilda
gravarna som är betydelsebärande och inte grav -
fältet som helhet. Undantag finns: Stockholms
läns museum har ofta begravningsritualer som
ett deltema i sina frågeställningar, och de flesta
single context-undersökningar försöker komma
åt händelser som hör till begravnings-ritualen
både via undersöknings- och dokumentations-
metod.

Skillnaderna mellan de två metoderna åter-
speglas även i den visuella återgivningen av grav -
konstruktionerna. För att visa en gravs strati-
grafiska uppbyggnad används som sagt främst
sektionsritningar och, från och med Syltaunder-
sökningen 2003, matriser. Sektioner, som är ett
visuellt mycket användbart redskap, lyckas dock
endast i sällsynta lyckosamma fall visa en gravs
samtliga beståndsdelar. Arkeologen lägger ofta
sektionslinjen där graven är intakt, i syfte att visa
hur den är uppbyggd, inte dess relation till något
över- eller underliggande. Den bildmässiga fram -
ställningen av sektionsritningarna har med tiden
dessutom kommit att bli mycket förenklad, och
med det menar jag fattig på detaljer. Detta trots
att det idag, med relativt enkla medel såsom oli-
ka färgningar av de enskilda konstruktionsele-

Korta meddelanden 238-254:Layout 1  11-10-19  14.18  Sida 251



252

Fornvännen 106 (2011)

Korta meddelanden

ment som nämns i anläggningsbeskrivningen,
skulle kunna göras mycket pedagogiskt och tyd -
ligt. Ytterligare ett bekymmer vid många under-
sökningar, både gamla och nya, är att man börjat
rita sektionsritningen från stenpackningens yta
och inte från markytan. Detta innebär att den
jord som täckt stenpackningen helt saknas i do -
kumentationen utan motivering. Det är oerhört
frustrerande att läsa anläggningsbeskrivningar
över gravar som bestått av flera intressanta detal-
jer och sedan tvingas titta på en sektionsritning
där överbyggnaden i ritad form ser ut som en
osorterad jord- och stenhög där man i bästa fall
lyckats träffa det som ligger i fokus – den centrala
gravgömman. Att lägga ned tid på att rita en sek-
tion som inte tydligt redogör för de konstruk-
tionsdetaljer som nämns i anläggningsbeskriv-
ningen är slöseri med tid. Jag skulle vilja påstå att
det här förenklade visuella återgivandet av gravar
hänger ihop med attityden att det handlar om en
okomplicerad fornlämningskategori.

I många rapporter där man undersökt grav -
fält med en single context-metod har man valt att
publicera matriser i stället för sektionsritningar.
Matriserna skall illustrera den relativa kronolo-
gin i form av över- och underliggande relationer.
De är främst arbetsredskap och inte något som
nödvändigtvis ska publiceras. Efter vad jag har
kunnat se har man i de rapporter som publicerats
inom uppdragsarkeologin valt att publicera en -
bart obearbetade matriser. Att använda matris är
till att börja med bara meningsfullt när man un-
 dersöker de stratigrafiska objekten separat. Vid
en förenklad undersöknings- och dokumenta-
tionsmetod är det helt poänglöst. Att därtill pub-
licera obearbetade matriser framstår som en ogen-
omtänkt tillämpning av metoden. Kanske är det
än en gång en effekt av bristen på utvärdering
som syns. Publicering av en stratigrafisk matris
är bara meningsfull när den görs i nästa steg, som
en fördjupad tolkning via grupper och fasindel-
ning (som hos Rundkvist 2003; Bohlin et al.
2007). Det bästa för att förstå en plats till fullo är
att utarbeta ett land-use diagram eller kanske i
sammanhanget mer korrekt grave-use diagram ut -
ifrån gravfältens komplexitet (Larsson 2000, s.
122 f).

Terminologi
Dagens terminologi arbetades fram under 1960-
talet, bl.a. genom erfarenheter från fornminnes -
inventeringen (Selinge 1969). Detta innebär att
vi använder termer för gravens överbyggnad som
från början är framtagna för en ytinspekterad
men inte avtorvad eller utgrävd anläggning: kant-
kedja, stenpackning och fyllning är väl inarbe-
tade begrepp. Även för det inre gravskicket har vi
en fastslagen terminologi med brandlager, ben-
grop o.s.v. (Ambrosiani 1964. s. 55; Rapportanvis-
ningar 1993). Eftersom alla grävande institution-
er använder i stort sett samma terminologi blir
slutresultaten i form av rapporter jämförbara
över tid. Samtidigt riskerar vi att hamna i ett läge
där vi p.g.a. väl, kanske alltför väl inarbetade ter-
mer inte förmår att tänka i nya banor. Om arkeo-
logen från första skärslevstaget har bestämt sig
för vad som undersöks begränsar man tolknings-
processen. För att det ska kunna kallas tolkning
bör det ske i flera steg där begreppen konstruktion,
bruk och destruktion kan vara till hjälp. Varje stra -
tigrafiskt objekt är ett resultat av något av dessa
tre moment. Terminologins bristande flexibilitet
innebär att det som ska vara ett redskap och hjälp
vid tolkningen mera har kommit att likna en
samling döda begrepp. Anläggningsbe skrivning -
arna av gravar är onödigt stereotypa och för att
kunna prioritera och förenkla i dokumentatio-
nen krävs god kunskap om helheten.

De oflexibla begreppen verkar även i viss mån
ha följt med in på undersökningar med ett kon-
textuellt tillvägagångssätt. Som exempel kan vi
ta begreppet fyllning, som används inom båda
metoderna och som avser den jord som ligger på
och i stenpackningen. När den beskrivs får man
intrycket att den saknar eller har ett mycket lågt
källvärde trots att den ofta innehåller fynd som
keramik och brända ben. Det saknas helt proble-
matisering om huroch varför fyllningen har ham-
nat i gravens överbyggnad (Bäck & Gansum2004).
Som sagt så ritas den inte alltid på sektionsritning-
en. Det är till och med vanligt att den inte nämns
alls, utan att endast stenarna i packningen be -
skrivs. Detta visar sig även genom att fynd som
påträffas ytligt oavsett undersökningsmetod kal -
las »rensfynd» och följaktligen inte kopplas till
graven. Fynd som ligger en bit ned i fyllningen
tolkas vanligen inte alls. I en del fall framgår det
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inte av anläggningsbeskrivningen att fynd över-
huvudtaget gjorts i fyllningen, utan fyndlistorna
och/eller den osteologiska rapporten måste stäm -
mas av mot den för att man skall få hela bilden.
Det är inte ovanligt att ovannämnda fynd i be -
skrivningen förs till stenpackningen trots att de
förstås alltid ligger i jorden mellan stenarna.

När fynd och fyllning förklaras är det heller
inte ovanligt med svepande och generaliserande
förklaringar som att fynden tillsammans med
jorden kommer från söndergrävda gravar eller en
underliggande boplats, men det är sällan resone-
manget förs i hamn via konkreta iakttagelser från
undersökningen. Vad skulle hända med beskriv -
ningen av fyllningen om vi arbetade med termer-
na konstruktion, bruk och destruktion? Skulle vi
få fler konstruktionslager där vi kan se att jorden
använts som stadga för stenpackningen? Är det
möjligt att vi via fynden lyckas fånga bruknings -
nivåer och då kan förklara både lager och fynd?
Oavsett vilket skulle arkeologen drivas till att åt -
minstone försöka tolka det som undersöks, då
inget är från början givet. I bästa fall skulle till-
vägagångssättet alstra ny kunskap om hur graven
kommit till.

Länsstyrelsernas kravspecifikationer
Samtidigt som försök till nytänkande märktes
inom uppdragsarkeologin på gravfält, började
det i mitten av 2000-talet dyka upp myndighets-
krav på att undersökandet av gravar måste effek-
tiviseras och vitaliseras. Kostnaden för gravfält
sågs som alltför hög i förhållande till kunskaps -
vinsten. Helt riktigt påpekades att man redan
undersökt oräkneliga gravar i Mälardalen och hade
god kunskap om dem. Vidare menade man att
det i fältfasen vid undersökningen av främst grav -
överbyggnaderna borde finnas moment som kun -
de effektiviseras, förändras eller utgå.

Som en konsekvens av dessa krav har man
under de senaste åren börjat undersöka och doku-
mentera gravöverbyggnaden som ett enda strati -
grafiskt objekt. Undersökningsmetoden blir då
enligt min mening mycket förenklad och fokus
hamnar per automatik på den centrala grav-
gömman som tillskrivs ett mycket högt källvärde
i förhållande till allt annat på gravfältet: tänk
»fyndgruva». Metoden är förvisso stratigrafisk i
någon mening men är mer att likna vid en hybrid

som än en gång är framtagen i syfte att minska
kostnaderna, inte för att nå ny kunskap.

Det går inte att komma ifrån att en single
context-baserad metod ger ett mer detaljerat käll -
material eftersom allt som iakttas och undersöks
måste förklaras. Ingen del i en konstruktion kan
lämnas oförklarad eller klumpas ihop med något
annat, då kollapsar hela metodiken. När man väl-
jer att förenkla dokumentationen utan att sam-
tidigt klart och tydligt redogöra för vad som prio-
riterats bort och varför, försvårar man för framti-
da forskare att tillgodogöra sig materialet fullt ut.
Kraven på förenkling i dokumentationen gör att
det blir mycket svårt att t.ex. ställa frågor kring
begravningsritualen. Risken är stor att helt felak-
tiga frågor ställs, att det uppstår missuppfatt-
ningar om materialet och dess egentliga omfatt-
ning.

Slutord
Sammanfattningsvis anser jag att eftersom fält-
arbetet handlar om att ta ställning till det som
undersöks bör man göra klart för sig vad gravfäl-
ten med deras gravar och mellanliggande ytor
står för, både generellt och inom den enskilda
fornlämningen. Oavsett frågeställningar bör man
även vara medveten om att gravfälten var kult-
platser. Om själva kremeringen eller jordandet av
de döda är den enda handling som ses som bety-
delsebärande måste man fråga sig varför det är så.
Hur mycket mer information anser vi att vi kan
pressa ur den centrala gravgömman? Det kan
jämföras med om vi på boplatser undersökte alla
härdar grundligt och resten av fornlämningen ex -
tensivt. Att påstå att gravfält är okomplicerade
fornlämningar, samtidigt som man använder sig
av en mycket förenklad och ibland stagnerad un -
dersöknings- och dokumentationsmetod, faller
väl in i talesättet »som man frågar får man svar».
Vi kan inte fortsätta att bete oss som om det inte
spelar någon roll för resultatet på vilket sätt vi
undersöker en fornlämning. När vi väljer ett
förenklat tillvägagångssätt måste det klart och
tydligt framgå i rapporten att resultatet av un -
dersökningen begränsas av just det valet. Som
sagt är forskningen kring gravbegreppet viktig
och helt beroende av det producerade källmate-
rialet för att adekvata frågor ska kunna ställas.

Vid användandet av single context-metoden
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tvingas den enskilda arkeologen in i en tolkande
process av enskilda stratigrafiska objekt, vilket
visserligen resulterar i mer arkeologiska data att
bearbeta och tolka men också öppnar upp för nya
frågor som i sin tur genererar ny kunskap. Även
om metoden än så länge inte blivit utvärderad på
ett tillfredsställande sätt i gravsammanhang, an -
ser jag att vi bör fortsätta att arbeta med den,
speciellt när vi vill tolka en plats specifikt i stället
för att blicka ut över hela bygden. Den arkeolo-
giska stratigrafin finns över hela ytan men är
tydligast i de enskilda gravarna. Det betyder dock
inte att det inte finns någon kunskap att hämta i
de mellanliggande ytorna (Sundberg 2007, s. 29
f). Att det finns en händelse eller handling doku-
menterad i form av en begravning under sten-
pack ningen vet vi. Däremot har vi betydligt säm-
re kunskap om de handlingar som skett på och
kring överbyggnaden. Det är upp till oss som fält-
arkeologer att argumentera för en tolkning av
vad vi iakttar i fält och framhålla komplexiteten
på gravfälten. Det ingår även i vårt uppdrag att
undersöka och dokumentera på en nivå som gör
platsen forskningsbar för andra såväl inom upp-
dragsarkeologin som på universiteten.
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