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Förord





Återsken av ett seminarium

Åsa Berggren & Mats Burström 
Malmö Kulturmiljö samt RAÄ

Den 15-16:e maj 2002 arrangerade Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Mal
mö Kulturmiljö ett seminarium kring Reflexiv fältarkeologi? Seminariet 
ägde rum i Malmö och samlade 55 deltagare. Syftet med seminariet var att 
diskutera innebörden av ett reflexivt förhållningssätt och att utbyta tankar 
och erfarenheter om hur det kan tillämpas inom fältarkeologin.

Denna bok innehåller såväl inlägg från seminariet som bidrag som förfat
tats i efterhand. Avsikten är att boken ska uppvisa en provkarta av olika sätt 
att förhålla sig till och tillämpa en reflexiv fältarkeologi. Vi menar att denna 
pulstagning på dagens svenska fältarkeologi är viktig eftersom den fångar 
åsikter och erfarenheter som sällan återges i text, utan som vanligen utgör ett 
slags tyst kunskap i individuella arkeologers egen minnesbank. Samlat utgör 
artiklarna ett tidsdokument. Vi hoppas att en fortsatt och fördjupad diskus
sion kring en reflexiv fältarkeologi ska bidra till att bryta ned den konst
gjorda och ofruktbara åtskillnaden mellan teori och praktik.

Bakgrund
Ordet reflexivitet har kommit till allt flitigare bruk under senare år, både i 
samhället i stort och i vetenskapliga sammanhang. Den ökade användningen 
ger intryck av att begreppet sätter ord på något som visserligen funnits sedan 
tidigare, men som just genom att få ett namn också blir tydligare och mer 
uppmärksammat. Det är knappast en tillfällighet att ett begrepp som tycks 
mana till eftertanke blir aktuellt samtidigt som många upplever att tillvaron 
genomsyras av ökad tidspress.

Ett allt snabbare tempo med ökade krav på genomströmning och effekti
vitet kännetecknar också många arkeologiska verksamheter. En sådan situa
tion medför risker och väcker frågor. I foldern med inbjudan till seminariet 
ställdes frågorna:

Hur undviker vi att fastna i gamla ”sanningar”?
Hur ställer vi frågor som möjliggör överraskande svar?
Hur skapar vi ett arbetsklimat som stimulerar reflektion?
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Dessa frågor är givetvis relevanta för all arkeologisk forskning. Tidigare 
fanns det för uppdragsarkeologin en begränsande åtskillnad mellan doku
mentation och forskning. Den är numera övervunnen och uppdragsarkeolo
gin har idag en nyckelroll vad avser tillkomsten av nya källmaterial och ny 
arkeologisk kunskap. Ett skäl till detta är uppdragsarkeologins stora omfatt
ning i relation till övrig arkeologi, ett annat är den vetenskapliga kompetens 
som finns samlad hos dem som är verksamma inom uppdragsarkeologin.

Arkeologin utvecklas hela tiden i syfte att nå ny kunskap. En viktig förut
sättning för att lyckas med detta är förmodligen ett reflexivt förhållningssätt. 
Med det menar vi en ständig omprövning av arkeologins alla för-givet-tag- 
anden och ett outtröttligt upprepande av frågan varför. Omprövningen kan 
till exempel avse de begrepp, kategorier, prioriteringar, metoder och tolk
ningar som vi vant oss vid. Det är först när det invanda ifrågasätts som vi 
kan se något annat än det förväntade.

Varför i Malmö?
Arbete med att utveckla former för att nå ny arkeologisk kunskap pågår på 
många olika håll i landet. Inom ramen för de uppdragsarkeologiska under
sökningarna i Citytunnelprojektet har Malmö Kulturmiljö genomfört försök 
att systematisera ett reflexivt förhållningssätt i det arkeologiska fältarbetet. 
Försöken har presenterats i olika sammanhang och har då gett upphov till 
både nyfikna frågor och kommentarer om liknande försök på andra håll. Vid 
seminariet fick de praktiska försöken i Citytunnelprojektet bilda utgångs
punkt för diskussionen; en diskussion som snabbt vidgade sig och inkludera
de såväl principiella frågor som konkreta erfarenheter från skilda arkeolo
giska verksamheter och landsdelar.

Det har hittills inte funnits någon samlad överblick över de olika förhåll
nings- och arbetssätt inom svensk fältarkeologi som kan kallas reflexiva. Det 
har inte heller funnits något forum för att diskutera dessa frågor. En grund
tanke med seminariet i Malmö var därför att skapa ett sådant forum samt att 
få en överblick över det ”reflexiva läget” i Sverige idag. Ett mål var att få 
till stånd ett erfarenhetsutbyte mellan olika arkeologiska aktörer som gjort 
praktiska försök. Detta för att få tillfälle att ventilera just det praktiska ge
nomförandet och de svårigheter man stött på samt för att diskutera alterna
tiva lösningar. Det stod alltså klart innan seminariet att liknande praktiska 
försök pågått, oftast utan att uttalat kallas ”reflexiva", samt att erfarenhet
erna sällan publicerats, möjligen med undantag för omnämnanden i förbigå
ende i gravningsrapporter.
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Ett reflexivt förhållningssätt kan givetvis innefatta hela den arkeologiska 
kunskapsprocessen, från planering till publicering. När seminariet avhölls 
var försöken i Citytunnelprojektet i fältfasen och det var därför denna som 
var mest närliggande att diskutera. Diskussionen behandlade dock även an
dra faser av kunskapsprocessen.

Deltagande
Vid seminariet deltog 55 personer. Av dessa kom 16 från olika läns-, region- 
och andra museer, 14 från Riksantikvarieämbetet, 13 från Malmö Kultur
miljö, 5 från länsstyrelser, 5 (varav 2 från Danmark) från universitet, samt 2 
från en uppdragsarkeologisk stiftelse. Av seminariedeltagarna var 20 kvin
nor och 35 män. En förteckning över seminariedeltagarna återfinns längst 
bak i boken.

Seminariet omfattade föredrag, workshops, gemensamma måltider samt 
en exkursion till pågående undersökningar inom Citytunnelprojektet - allt 
åtföljt av livfulla diskussioner. Alla som deltog i seminariet fick en inbjudan 
att medverka i denna seminarierapport. Avsikten med rapporten är att pre
sentera en provkarta över de erfarenheter - gamla eller nya - av ett reflexivt 
förhållningssätt som finns hos olika arkeologiska aktörer runt om i landet. 
Vi bedömde att en sådan samlad överblick skulle ha ett stort värde som 
grund för fortsatt diskussion. Som en lämplig utgångspunkt för bidragen an
gav vi praktiska erfarenheter och synpunkter knutna till de tre frågor som 
formulerades i inbjudan till seminariet (jfr ”Bakgrund” ovan). Bidragsgivar
na uppmanades att vittna om sina erfarenheter utan anspråk på någon strikt 
vetenskaplig artikelform.

Av de 55 seminariedeltagarna hörsammade 26 personer inbjudan och 
dessa har inkommit med sammanlagt 23 artiklar. Dessutom medverkar 7 
personer vilka inte deltog vid seminariet, men som bidrar med sammanlagt 
4 artiklar kring sina erfarenheter av de reflexiva försöken vid Citytunnelpro
jektet. Totalt medverkar således 33 författare - varav 15 kvinnor och 18 
män - med totalt 27 artiklar. Ungefär hälften av författarna, 16 personer, är 
verksamma vid Malmö Kulturmiljö.

Reflexiv provkarta
Denna bok kan således ses som en provkarta på de tankegångar om reflexiv 
arkeologi som finns inom svensk fältarkeologi idag. Flertalet av författarna 
är verksamma inom uppdragsarkeologin vilket också speglar vilka som hör
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sammade inbjudan till seminariet. Texterna speglar olika åsikter om reflex- 
ivitet som förhållningssätt och medel för kunskapsutveckling samt olika upp
fattningar om möjliga praktiska tillvägagångssätt. Trots att de flesta av tex
terna är författade efter seminariet och att bidragen i viss mån kan ha påver
kats av vad som diskuterades då, kvarstår intrycket att uppfattningarna skil
jer sig en hel del åt. Möjligen har det faktum att författarna inte fick några 
strikta innehållsliga riktlinjer att hålla sig till inför skrivandet, bidragit till 
att texterna blivit självständiga och förhoppningsvis ger en rättvisande bild 
av åsiktsvariationen.

I många av bidragen har man sökt positiva exempel på hur reflexivitet 
kan fungera i olika arkeologiska sammanhang. I detta avseende skiljer sig 
bidragen som behandlar Citytunnelprojektet från de övriga, då dessa i högre 
grad tar upp problem och svårigheter man råkat på under det praktiska ge
nomförandet. Kanske är det främst problemen, snarare än goda exempel, 
som upplevs som viktiga att diskutera, då man befinner sig mitt uppe i det 
praktiska arbetet.

Frågan är vad man i efterhand minns av förhållningssätt och arbetsklimat 
vid arkeologiska undersökningar. Vi känner inte riktigt igen den ensidigt 
positiva bild som ibland målas upp av öppenhet och diskussionslusta vid 
tidigare arkeologiska undersökningar. Nog har det förekommit att frågor 
kring varför man gör som man gör har uppfattats som onödig tidsspillan 
snarare än som något kunskapsutvecklande? Och nog har det hänt att frågor 
uppfattats som ett ovälkommet ifrågasättande av den ansvariges kunskaper 
och auktoritet? Och visst har en och annan praktikant inskolats till ”riktig” 
arkeolog med uppmaningar i stil med: Snacka kan du göra i seminariesalen 
på universitetet, bär jobbar vi!

Kapitelstruktur
Boken är indelad i tre huvudkapitel. Det första kapitlet är en introduktion 
och behandlar förutsättningarna för ett reflexivt förhållningssätt inom arkeo
login på ett generellt plan. Dagens utveckling sätts också in i ett längre 
tidsperspektiv som omfattar de senaste decenniernas arkeologi.

I det andra kapitlet diskuteras de reflexiva försöken i Citytunnelprojektet 
av medverkande projektledning och platschefer. Dessa texter behandlar 
främst det praktiska tillvägagångssättet i fältarbetet som kännetecknar just 
detta projekt och dess konsekvenser.

Det tredje och sista kapitlet behandlar olika erfarenheter och intryck av 
reflexivitet och hur olika skeden i den arkeologiska kunskapsprocessen kan
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påverkas. Kapitlet består av tre delkapitel. I det första finns bidrag med mer 
allmänna reflektioner om förutsättningarna för ett reflexivt förhållningssätt 
inom arkeologin och hur kunskapsprocessen skulle kunna utvecklas. Det 
andra innehåller texter som behandlar hur ett reflexivt förhållningssätt kan 
påverka de frågor man ställer till sitt material. Detta kan uppnås bland an
nat genom möten med andra än arkeologer eller genom omvärdering av 
tidigare arkeologiska resultat och frågeställningar. Det ges exempel på hur 
man kan uppnå oväntade resultat genom att ställa nya eller annorlunda frå
gor. Det tredje delkapitlet handlar om hur tolkningsprocessen kan synlig- 
göras i dokumentationen och hur rapporteringen kan förändras, till exempel 
genom att undersökningens genomförande publiceras eller att tankar och 
funderingar fortlöpande görs tillgängliga under fältarbetet.

Det goda samtalet
Ett idé- och erfarenhetsutbyte kring hur det arkeologiska kunskapssökandet 
kan fortsätta att utvecklas är ett gemensamt ansvar för alla arkeologiska 
aktörer. Vi bör oavsett våra olika roller och eventuella konkurrensförhållan
den kunna mötas i ett samtal om detta som något gemensamt större. Det vi 
söker är det goda samtalet, ett samtal som präglas av respekt för olika upp
fattningar och en vilja och ett intresse att ta del av varandras idéer och 
erfarenheter.

Här har vi valt att fokusera på det fältarkeologiska kunskapssökandet. 
I ett fortsatt samtal är det angeläget att vidga diskussionen till att också 
inkludera det reflexiva fältets omfattning i stort. Hur ska vi t.ex. uppfatta 
arkeologins samhällsuppdrag? Vilken typ av kunskaper, insikter och per
spektiv kan vi bidra med i ett större sammanhang? Vilka får del av arkeolo
gins möjliga bidrag? När vi ställer oss dessa frågor blir det uppenbart att 
samtalet måste vidgas till att inkludera många flera röster, hämtade också 
utanför arkeologin.

Vi vill avslutningsvis tacka alla dem som deltog i seminariet och dem 
som medverkar i denna bok - ni har alla bidragit till att utveckla det arkeo
logiska kunskapssökandet! Samtalet fortsätter...
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Introduktion





Reflexivitet inom arkeologin

Åsa Berggren 
Malmö Kulturmiljö

Varför pratar vi om begreppet reflexivitet inom arkeologin idag? Reflektio- 
nen är ju en ofrånkomlig del av den arkeologiska tolkningsprocessen och har 
alltid varit det. Idag görs dock försök att systematisera möjligheterna till 
reflektion i det arkeologiska arbetet och röster höjs för att vi ska dokumente
ra tolkningsprocessen. I denna artikel vill jag försöka reda ut vad ett reflex- 
ivt förhållningssätt skulle kunna tillföra arkeologin samt redovisa några av 
bakgrundstankarna till det reflexiva försöket i Citytunnelpröj ektet, ett upp- 
dragsarkeologiskt projekt som bedrivs av Malmö Kulturmiljö.

Bakgrund
Den svenska uppdragsarkeologin har genomgått en rad förändringar under 
de senaste decennierna. Bland annat politiska och ekonomiska faktorer har 
lett till en utveckling i vilken det ställs krav på konkurrens och marknads- 
ekonomisk anpassning, ökad kostnadseffektivitet, bättre kvalitet och forsk
ning inom uppdragsarkeologin. Den teoretiska debatten har påverkat vår 
syn på kunskapsprocessen och man betonar nu allt mer den tolkande indivi
dens roll. En konsekvens av denna utveckling är att dagens situation till viss 
del kännetecknas av motsägelsefulla trender.

Samtidigt som det finns krav på striktare planering och prioriteringar, 
vilket kan leda till viss formalisering av forskningsprocessen, finns en öns
kan om mer flexibilitet och öppenhet, genom vilka etablerade ”sanningar” 
och begrepp kan ifrågasättas. Det senare motverkas dock delvis av utveck
lingen i vissa delar av landet. De storskaliga projekten under senare år har 
lett till hierarkiskt uppbyggda organisationer i vilka möjligheten till påver
kan från den nivå där det arkeologiska materialet skapas, minskar, eftersom 
beslut om prioriteringar tas på en högre nivå i organisationen än den som de 
grävande fältarkeologerna befinner sig på. Användandet av effektiva, digi
tala dokumentationsmetoder med förkodade kategorier kan, om de används 
pa ett rutinartat sätt, leda till en cementering av rådande kunskap. Samtidigt 
som det alltså finns ett ökat behov av ifrågasättande och flexibilitet under
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Fig. 1. Motverkar förkodade kategorier i digitala dokumentationsmetoder flexibiliteten i 
tolkningsprocessen? Foto: Åsa Berggren.

kunskapsskapandets gång har möjligheterna till reflektion och eftertanke till 
viss del minskat (Rudebeck i tryck; Berggren m.fl. manus).

Om vi fokuserar på den grävande fältarkeologen, ser vi hur synen på det 
arkeologiska fältarbetet har förändrats genom arkeologins historia. Det har
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förändrats från att ha ansetts vara en okvalificerad uppgift, utförd av andra 
än arkeologerna, till ett professionellt arbete, tvetydigt ansett som både ett 
hantverk och en intellektuell process. I detta komplexa förhållande i synen 
på fältarkeologens roll och synen på fältarbetet, synliggörs åtminstone till 
viss del de problem som uppdragsarkeologin upplever idag (Berggren & 
Hodder i tryck).

Det ökande avståndet mellan fältarkeologen och tolkningsuppgiften samt 
fältarkeologens minskade möjligheter till påverkan på beslutsprocessen 
tycks vara delar av ett generellt problem och har uppmärksammats av flera 
arkeologer, bland annat i Storbritannien. De hierarkiskt uppbyggda organi
sationerna inom den brittiska uppdragsarkeologin sägs vara orsaken till att 
fältarkeologerna inte kan göra sina röster hörda, och den ökade standardise
ringen inom dokumentationsprocessen sägs göra fältarbetet till en alltmer 
mekaniskt utförd uppgift (Adams 2000; Lucas 2001a; Roskams 2001; Chad
wick i tryck). Situationen i Storbritannien skiljer sig från den svenska i och 
med den genomförda privatiseringsreform i vilken den brittiska uppdrags
arkeologin utsätts för konkurrens på den fria marknadens villkor. Även om 
det finns beslut på att uppdragsarkeologin i Sverige också ska konkurrensut
sättas, är det i praktiken endast i ett fåtal fall då detta uppfylls och endast en 
mindre andel undersökningar har utförts i privat regi (Utdrag från Riksantik
varieämbetets beslutsregister 1996-2001; Rudebeck i tryck). Trots detta ver
kar det alltså finnas liknande problem i båda länderna.

Situationen med motsägelsefulla trender och en tvetydig syn på fältarkeo
login i Sverige kan upplevas som problematisk och frustrerande. Många av 
de faktorer som påverkar vår situation inom uppdragsarkeologin är svåra 
att påverka mer än indirekt. Men om man ser problemen som i alla fall 
delvis organisatoriska eller strukturella, kan man möjligen underlätta en 
utveckling mot mer öppenhet och flexibilitet genom att systematisera möjlig
heterna till reflektion. Reflexiviteten i sig kan inte alltid systematiseras, efter
som den är individuell, var och en påverkar och påverkas av kunskapspro
cessen utifrån sina egna förutsättningar. Men i det praktiska arbetet kan vi 
försöka systematisera just möjligheten till självreflektion.

Begreppet reflexivitet har tidigare varit ganska okänt inom den arkeolo
giska diskussionen då det först ganska nyligen började användas i dessa 
sammanhang (t.ex. Potter 1991; Hodder 1997). Å andra sidan är reflexivitet 
inget nytt inom humanvetenskapen. Det är väl etablerat inom till exempel 
sociologi, antropologi och filosofi (t.ex. Bourdieu & Wacquant 1992; Ehn & 
Klein 1994; Lynch 2000; Pels 2000). Reflexivitet har i dessa sammanhang 
använts med flera olika innebörder och på olika sätt, som ibland överlappar
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och ibland motsäger varandra (Lynch 2000). Därför är det, som Adrian 
Chadwick (i tryck) påpekar, viktigt att definiera exakt vad det är vi menar 
när vi använder denna term. I detta fall ser jag reflexiviteten i en bred defini
tion som en ständigt pågående process som inkluderar tankar om det egna 
tänkandet och den egna rollen i kunskapsprocessen (Ehn & Klein 1994). Det 
handlar om en insikt att man är en del av ett socialt fält, i det här fallet det 
arkeologiska fältet, och en vilja att undersöka hur de egna relationerna och 
den egna positionen inom detta fält påverkar ens gärning (Broady 1989).

Reflexiva komponenter
Hur skulle reflexiviteten kunna komma till uttryck inom arkeologin? Vad 
innebär det för den arkeologiska praktiken? Enkelt uttryckt handlar det om 
att medvetandegöra och synliggöra tolkningsprocessen. Det arkeologiska fält
arbetet kan ses som ett hantverk, vilket inbegriper en outtalad intellektuell 
process (Shanks 8c McGuire 1996). I det praktiska arbetet samverkar våra 
tidigare erfarenheter med den pågående upplevelsen och resulterar i det som 
kallas vår referensram, vilken på detta sätt är i stadig förändring (Edgeworth 
1990). Till viss del består alltså referensramen av en tyst, förkroppsligad 
kunskap som ligger i handlingen (Molander 1993).

Ett reflexi vt förhållningssätt innebär att försöka medvetandegöra en del 
av denna tysta kunskap för att tydliggöra var och ens roll i kunskapsproces
sen, att möjliggöra en formulerad insikt i varför man fattar de beslut man 
gör, samt att dokumentera tolkningsprocessen för att tolkningarna ska kunna 
bedömas utifrån de förutsättningar inom vilka de skapats. Målsättningen för 
ett reflexivt förhållningssätt är att skapa flexibilitet och öppenhet i forsk
ningen för att möjliggöra nya sätt att tänka, kanske ändra inriktningen eller 
prioriteringar, för att i slutänden utveckla den arkeologiska kunskapen.

Det reflexiva förhållningssättet är en del av en större trend inom såväl 
svensk som internationell arkeologi. Liknande tankegångar finns på olika 
platser, men kanske inte alltid med en uttalad reflexiv etikett. Det finns ett 
flertal komponenter i vad som skulle kunna kallas en reflexiv trend, ingredi
enser som alltid varit mer eller mindre uttalade inom arkeologin, men som 
nu fokuseras speciellt.

För det första finns ett uttalat intresse för ifrågasättande av etablerade och 
invanda mönster, till exempel problematiserande av begrepp och termer, 
koncept och kategorier, allt från anläggnings- och fyndkategorier till större 
begrepp rörande tid och rum. Diskussionen om begrepp och kategorier har 
alltid varit en del av den arkeologiska diskursen, men den har nyligen blivit
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en mer uttalad del av uppdragsarkeologins problemformulering, till exempel 
i de nyligen formulerade vetenskapliga programmen.

För det andra ser vi ett behov att integrera olika delar av tolkningsproces
sen, för att underlätta reflektionen om kunskapsskapandet och på samma 
gång påverka tolkningen. De hittills separata delarna av tolkningsprocessen 
återfinns både inom och utom arkeologin. Arkeologin har en lång historia av 
samarbete med olika hjälpvetenskaper, kanske främst olika naturvetenska
per. Detta utvecklas nu till ett mer tvärvetenskapligt samarbete, i vilket de 
andra fälten integreras i ett tidigare stadium, till exempel vid problemformu
leringen, istället för att de kopplas in på slutet, utan möjlighet att påverka 
frågeställningar eller forskningsinriktning. Ett annat exempel på detta tänke
sätt är att det blivit vanligt att registrera fynd och anläggningar/kontexter i 
en databas redan under fältarbetet, vartefter de undersöks. På detta sätt kan 
en mer allsidig bild av det undersökta objektet nås redan under undersök-

Fig. 2. Digitala dagböcker kan användas för att dokumentera de olika stegen i tolknings
processen. Foto: Åsa Berggren.

Reflexiv fältarkeologi? 23



ningen, något som kan påverka vidare val och prioriteringar i den fortsatta 
undersökningen. Ytterligare ett exempel på hur invanda gränser bryts ner är 
ett ökat fokus på tematiska frågor inom större projekt, teman som överskri
der de undersökta objektens eller ärendenas geografiska gränser för att istäl
let ha tematiska synteser som mål. I Citytunnelprojektet kommer slutpubli
kationerna att bestå av dels tematiskt upplagda rapporter som berör fler 
lokaler inom projektet, dels platsspecifika rapporter av en mer deskriptiv 
natur.

För det tredje finns ett ökat intresse för att reflektera över, samt att doku
mentera den egna rollen i tolkningsprocessen och i kunskapsskapandet, både 
som individ inom arkeologin och som ett arkeologiskt kollektiv i samhället. 
Även om enskilda arkeologer alltid reflekterat över sitt arbete, så har det 
tidigare inte uppfattats som en del av arbetsuppgiften och subjektiva insatser 
uppmuntrades vanligen inte. Det viktiga här är att det nu finns ett intresse för 
att dokumentera de olika stegen i tolkningsprocessen för att tolkningarna ska 
kunna bedömas utifrån de förutsättningar inom vilka de skapats. Underlig
gande finns en syn på tolkningsprocessen som ständigt pågående, i vilken det 
arkeologiska materialet ständigt är öppet för tolkning. Det innebär att rap
port och arkivmaterial inte utgör slutprodukter, utan kan uppfattas som led 
i en pågående process i vilken vi ändrat innebörden av vad vi kallar det 
arkeologiska materialet. Det har ändrats från att ha varit en del av en levan
de dåtida kultur, till att bli en del av vår nutida kultur (Lucas 2001b).

De olika komponenterna i den så kallat reflexiva trenden är olika van
liga. Ifrågasättandet av kategorier samt integrerandet av olika delar av tolk
ningsprocessen är nog mer utbredda än den uttalade och dokumenterade 
självreflektionen. Det har dock gjorts ett antal uttalade försök att genomföra 
ett uttalat reflexivt förhållningssätt, inkluderande självreflektion.

Reflexiva försök och erfarenheter
Ett av de mer omtalade projekten, som Citytunnelprojektet till viss del in
spirerats av, är undersökningarna av Catalhöyiik i Turkiet som återupptogs 
på 1990-talet (se t.ex. Hodder 1999, 2000). Det är ett storskaligt, högprofile- 
rat, sponsorfinansierat forskningsprojekt som inte är helt jämförbart med 
svenska uppdragsarkeologiska förhållanden, men vissa lärdomar kan ändå 
göras. Två av målen i Ca ta 1 h ö y ü k p ro j ek te t är att ge de deltagande möjlighet 
till självreflektion samt att ge många röster med olika roller i tolknings
processen möjlighet att höras. Bland de medel som används för att uppnå 
målen finns bland annat gränsöverskridande diskussioner mellan företrädare
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för olika fält och specialområden samt dokumentation av möten och fun
deringar genom videofilmer och digitala dagböcker. All dokumentation till- 
gängliggörs för alla i en databas som läggs ut på Internet1.

Projektet har pågått under några år och man har under vägen stött på en 
del problem med genomförandet och har kunnat experimentera med olika 
lösningar på problemen. Detta ger oss alla en inblick och möjlighet att lära 
av misstagen. Man upplevde bland annat en del motsättningar mellan olika 
grupper som skulle samarbeta, främst mellan fältpersonalen och personer 
med specialuppgifter, vilket fick till följd att den eftersträvade synergieffek
ten ibland uteblev. Vikten av att se till helheten och inte bara de egna arbets
uppgifterna har blivit uppenbar. Det finns även en risk för ytterligare frag
mentering av det redan fragmenterade arkeologiska materialet i det väldiga 
dokumentationsmaterialet som blir resultatet, vilket kan leda till oöverskåd
lighet i databasen. Detta innebär att en viss sållning av dokumentationsma
terialet kan bli nödvändig.

I Storbritannien pågår en livlig debatt om uppdragsarkeologins villkor 
och utveckling (se t.ex. Cooper m.fl. 1995; Roskams 2000; Lucas 2001a & b; 
Chadwick i tryck). Man har även genomfört en del praktiska försök, även 
om de inte alltid kallas reflexiva. Framework Archaeology, ett samarbets- 
projekt mellan Wessex Archaeology och the Oxford Archaeological Unit, arbe
tar med att integrera alla tolkningar som görs i fältfasen av en arkeologisk 
undersökning, för att bygga upp ramverk eller tolkande historier om lokalen 
som undersöks, som successivt byggs på under säsongen. Nya tolkningar ges 
på så vis möjlighet att påverka det fortsatta arbetet, istället för att man som 
tidigare väntar med detta till efterbearbetningen (Andrews m.fl. 2000).

Avslutande reflektioner
Avslutningsvis, med en reflektion över min egen roll, vill jag säga att mitt 
eget engagemang i denna fråga kommer ur funderingar kring anläggnings- 
kategorisering och begreppsanvändning som började ta form under ensam
ma dagar framför grävskopan under en förundersökning en bit utanför Mal
mö Jag kom sedan att höra talas om undersökningarna i Qatalhöyiik och 
tänkte att man där hade funnit lösningen på de problem jag funderade på. 
Jag kom sedan att arbeta där under några säsonger och kände initialt en stor 
frustration över att problemen inte alls verkade lösta. Min inställning nu är 
kanske mindre naiv och jag har insett att det inte finns några universal

1 http://catal.arch.cam.ac.uk/catal/database/main.html
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lösningar samt att man bara genom att uttalat ta upp dessa frågor har kom
mit en bra bit på väg.

I Citytunnelprojektets projektledning fanns liknande tankar, bland annat 
om behovet av att dokumentera tolkningsprocessen, när projektplanen 
skrevs och vi har utformat de praktiska delarna av det reflexiva förhållnings
sättet i projektet tillsammans. Vi i ”reflexgruppen”, bestående av projekt
ledningen, några av platscheferna samt undertecknad, har försökt översätta 
ovanstående tankar till praktik. De mest påtagliga ingredienserna är digi
tala dagböcker och så kallade varför-möten. Det är dock viktigt att påpeka 
att ett reflexivt förhållningssätt är mer än dessa praktiska bitar. Det handlar 
mer om en attityd till kunskapsskapandet och den egna rollen i detta. För
hoppningsvis kan de praktiska ingredienserna underlätta detta förhållnings
sätt genom att systematisera möjligheterna till självreflektion samt möjlig
göra att denna dokumenteras.

Citytunnelprojektet har under två säsonger arbetat med detta förhåll
ningssätt och reaktionerna har varit både positiva och negativa. En djup
gående utvärdering återstår dock. Det handlar både om strukturella föränd
ringar och attitydförändringar vilka är långsamma processer. Vi ser detta 
som en början, och hoppas kunna utveckla försöket ytterligare, bland annat 
i diskussion om praktiska erfarenheter med kollegor från andra grävande 
organisationer och andra delar av det arkeologiska fältet.
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Vetenskaplig planering
- en praxis för nytänkande?

Ulf Säfvestad 
RAÄ, UV

Rubriken för detta inlägg kan dels uppfattas som utvärderande, dels som en 
frågeställning för ett mer principiellt ställningstagande. Jag kommer här 
mest att uppehålla mig vid den senare aspekten då detta enligt mitt sätt att se 
är avgörande för bl.a. hållningen till den s.k. reflexiva arkeologin. Grund
frågan som jag ser det är i detta sammanhang hur uppdragsarkeologin ska 
förhålla sig dels till traditionell vetenskaplig planering, dels till den av lan 
Hodder introducerade reflexiva arkeologin. Är den senare ett nytt ord för en 
gammal företeelse eller en ny metod för att tänka nytt eller kanske mer än 
så?

Innan vi går vidare med dessa frågor vill jag dock ta upp en aspekt av den 
reflexiva arkeologin som jag tycker vi ska vara ärliga att redovisa öppet i ett 
sammanhang som detta. Det handlar helt enkelt om att själva begreppet 
reflexiv arkeologi ger upphov till starka känslor hos, jag vågar nog påstå 
många, arkeologer inom uppdragsarkeologin. Som ett exempel på stäm
ningarna vill jag referera en kollegas sätt att uttrycka sig (apropå att under
tecknad skulle delta med ett anförande vid seminariet om Reflexiv fältarkeo
logi?) som förmedlats till mig någon dag före seminariet: - Jag tycker att den 
s.k. reflexiva arkeologin, bortsett från att den är en renodlad postmodern 
skrivbordsprodukt dessutom är en förolämpning. Märkligt att Säfvestad gått 
på denna humbug.

My pathway led by confusion boats
Mutiny from stern to bow

Citatet ovan liksom de som infogas här och där i den fortsatta framställning
en är ett uttryck för ett sedan länge uppdämt behov av att även i ett arkeolo
giskt sammanhang kunna ta stöd av min husfilosof Robert A. Zimmerman, 
mera känd som Bob Dylan.
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Hur är vetenskaplig planering utformad inom 
uppdragsarkeologin?
Jag kommer här att exemplifiera med hur det förenklat går till på UV idag, 
men jag tror att bilden är relativt likartad på andra grävande institutioner. 
Planeringen utgår på ett grundläggande plan från en allmän vetenskapssyn 
där begrepp som teori, hypotes, analys och prövning genom det empiriska 
materialet fortfarande är aktuella. Den allmänt tillämpade trestegsmodellen 
med utredning, förundersökning och slutundersökning kan förutom sin anti
kvariska tillämpning även ses som en rent vetenskaplig process, där man 
successivt kommer närmare en vetenskapligt grundad förutsägelse av vad en 
arkeologisk lämning kan generera i form av ny kunskap.

Fältarbetsdel

Förunder
sökning

Slutunder
sökning

Efterbearbetning

A

> Rapportserie
FU-rapport

Enkel SU-rapport
J

Fig. 1. Modell av UV:s rapporteringspolicy.

Inom vårt område har idag de flesta större aktörer producerat vetenskapliga 
program där respektive institutions bild av forskningshistorik och angelägna 
och prioriterade forskningsfrågor redovisas. De vetenskapliga programmen 
är tänkta att utgöra den vetenskapliga referenspunkten för det mer projekt- 
baserade arbetet där undersökningsplaner upprättas. De senates omfattning
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och kvalitet varierar säkerligen mellan olika institutioner men även inom 
UV-organisationen. Till delar beror detta på länsstyrelsernas krav och krav
specifikationer som varierar mycket i detaljeringsgrad och kvalitet över lan
det. Ambitionen från UV:s sida är i vilket fall att ytterligare utveckla under
sökningsplanerna så att de ska kunna fungera fullt ut som planerings
instrument som dessutom går att utvärdera vetenskapligt både under projekt
tiden och efter det att projekten avslutats.

Alla större slutundersökningar följs också upp under fältfasen både ur an
tikvarisk och vetenskaplig synpunkt och dokumentationen av uppföljningen 
tillställs även länsstyrelsen.

UV har sedan ett par år en ny rapporterings- och publiceringspolicy 
främst vad gäller slutundersökningar (fig. 1). En grundläggande idé bakom 
denna är att bearbetnings- och publiceringsfasen måste planeras lika noga 
som fältfasen av undersökningarna samt att alla slutundersökningsinsatser i 
princip ska resultera i vetenskapliga artiklar eller monografier. Uttryckt på 
ett annat sätt måste alla slutundersökningars resultat vara sådana att de 
motiverar åtminstone en vetenskaplig artikel, annars bör de i princip inte 
utföras överhuvudtaget. I policyn finns också ett nytt begrepp Daff (doku
mentation av fältarbetsfasen) där de huvudsakliga målsättningarna rör ut
värdering gentemot undersökningsplanen. Hit hör också en kritisk värdering 
av arbetsprocessen och de tillämpade metoderna samt vilken potential det 
dokumenterade materialet har för fortsatt analys. Efter fältarbetsfasen upp
rättas en publiceringsplan där inriktning, bemanning och tidsplan läggs fast 
för den slutliga publiceringen av resultaten vilket i regel sker i UV:s skrift
serie.

En del av planeringsprocessen som hittills varit sorgligt negligerad, inte 
bara hos UV utan sannolikt generellt inom uppdragsarkeologin, är dock den 
slutliga utvärderingen av projekten. Här kan alltså situationen bara bli bätt
re och inom UV pågår för närvarande ett arbete med att ta fram modeller för 
just detta. Den administrativa och antikvariska utvärderingen ska sannolikt 
inte orsaka större bryderier medan den vetenskapliga utvärderingen av re
sultaten kan vara besvärligare att finna former för. Ett kvitto på den kvalita
tiva nivån, som dock blivit alltmer frekvent, är att högre akademiska exami
na integreras i och sammanfaller med den ordinarie vetenskapliga produk
tionen från UV.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att den vetenskapliga plane
ringsstrukturen på UV är sådan att rätt hanterad finns ett system för att pla
nera, följa upp och utvärdera verksamheten. Någon absolut garanti för att 
systemet genererar nytänkande finns naturligtvis inte, men jag menar att
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både redskapen och den nödvändiga strukturen för detta finns på plats. För
utom de systemmässiga förutsättningarna krävs givetvis en stimulerande 
forskningsmiljö som bl.a. kännetecknas av en livaktig, dynamisk och skarp 
vetenskaplig diskussion. Det senare är dock något som uppdragsarkeologin, 
liksom svensk arkeologi överhuvudtaget, bara till delar uppnår idag.

To live outside the law 
You have to be honest

Reflexiv arkeologi?
Hur förhåller sig då den s.k. reflexiva arkeologin till vad jag beskrivit som 
den vetenskapliga planeringsprocessen inom UV? Vi kan då först konstatera 
att en grundläggande skillnad är att den förra bygger på en ”postmodern” 
vetenskapssyn som är radikalt annorlunda än den som antytts som underlig
gande för planeringssystemet som beskrivits ovan.

Den postmoderna vetenskaps- och kunskapssynen som den bl.a. framträ
der i lan Hodders produktion kan beskrivas med begrepp som hermeneutisk, 
mångtydig, mångstämmig (Eng. multivocal) och relativistisk.

Detta forum och tillfälle är som jag ser det inte det rätta för en mer djup
lodande diskussion kring kunskapsteoretiska frågor och undertecknad är 
dessutom kanske inte heller den bäst lämpade för att föra en sådan. Det 
viktiga är dock att konstatera att skillnaden i grundsyn i dessa frågor utgör 
den stora skiljelinjen i svensk arkeologi idag. Tyvärr är detta också, om än 
förenklat, huvudsakligen en rågång mellan en teoretiserande akademisk 
värld och en mer empiriskt inriktad uppdragsarkeologi. Variationer finns 
givetvis i denna bild med ett par mer utpräglade postmoderna universitetsin
stitutioner medan andra kan uppfattas som mer mångstämmiga om vi an
vänder ett postmodernt språkbruk. Inom uppdragsarkeologin finns också en 
variation där även de postmoderna strömningarna gör sig påminda. Oftast 
gäller det då kanske inte främst den grundläggande kunskapssynen, utan 
mer ett ökat intresse exempelvis för ideologi, symboler och icke materiella 
aspekter på landskap, samt frågor kring arkeologins samhällsroll och upp
drag. Jag tänker i detta sammanhang bara kort kommentera två aspekter 
av den postmoderna vetenskapssynen och förbigår då helt begreppen mång
tydighet och mångstämmighet då de till delar talar för sig själva.

Hermeneutik måste betecknas som ett centralt begrepp inom det postmo
derna paradigmet. Ursprungligen är vad jag kan förstå begreppet/metodiken 
utformat för textanalys inom språk- och litteraturvetenskap. För mig är 
hermeneutiken också behäftad med stora tillämpningsproblem vad gäller
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arkeologi. De arkeologiska spåren och fynden kan till att börja med svårli
gen beskrivas som en text. Den empiri vi hanterar dagligen är full av icke 
intentionella spår och rester av aktiviteter som huvudsakligen haft andra 
syften än att skicka ”läsbara” meddelanden till samtiden eller senare genera
tioner. Jag förnekar dock inte att företeelser av utpräglat kommunikativt 
slag givetvis förekommit i form av exempelvis stilar, symboler, tecken, spår 
av ritualer samt monument och andra ideologiskt initierade strukturer i de 
arkeologiska lämningarna. Analogin till text är dock även i dessa fall svår- 
köpt och känns som en anakronism på mer än ett plan. Textanalogins popu
laritet inom delar av svensk arkeologi tror jag faktiskt delvis handlar om 
icke reflexiv tillämpning av ett färdigt ideologiskt paket där man nöjer sig 
med att hänvisa till auktoriteter (de tre vanligaste som vi alla känner igen: 
Hodder, Shanks och Tilley).

Its all just a scheme 
A vacumy dream
That sucks you into feeling like this

Hermeneutik är också för under
tecknad rent allmänt snårigt och 
svårförståeligt som metod, vilket 
dock givetvis kan bero på person
liga tillkortakommanden kombi
nerat med en alldeles för ”mo
dern” vetenskaplig skolning. Jag 
menar dock utifrån min förståelse 
av metodiken att denna löper hög
gradig risk att hamna i cirkelreso
nemang. Några försök till pröv
ning av idéer gentemot empirin/ 
arkeologiska material förekom
mer inte, utan istället pusslas en 
tolkning ihop ungefär i en ”funde
rande” eller ”ihopsättande” (Eng. 
fitting) process. Empirins roll kan

Fig. 2. Modell av den hermeneutiska 
processen; exemplet Haddenham 
enclosure (efter Hodder 1999).

Shift In 
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ses som huvudsakligen illustrerande av redan i förväg uppsatta och accepte
rade tolkningsramar.

Hodder har illustrerat den hermeneutiska processen, exempelvis genom 
fig. 2 (efter Hodder 1999). Vi kan notera att bilden samtidigt illustrerar en 
linjär och en snurrande rörelse där frön, social struktur, jordprover, ritual, 
keramik och ben snurrar tillsammans i vad som närmast kan beskrivas som 
en mångtydig process. I en annan bild där Hodder beskriver utgrävningspro- 
cessen i Qatalhöyiik kan vi notera frånvaron av frågor och därmed även kopp
ling mellan metod och frågeställningar (fig. 3) (efter Hodder 1999:102, fig. 5.7).

TOWARDS A REFLEXIVE METHOD

START

\
Discuss and interpret 
next area to be cleaned

Digitise plans and feed 
unit- and other forms 
into database

/
Search site 
database

Search diary

Look at previous 
videos

\
Search specialist 
information

\
Clear area

Describe process 
on film

Describe process

/in diary
1

(re) describe and T
interpret unit ■

/
(re)sample

Establish stratigraphical —' interpret unit 
relations with other units J

lljju ''■«.(Begin; to excavate 
. unit

y yf
Discuss finds etc. with 
lab specialists

Interpret in relation to 
excavation of other units

\
Fill in feature, space 
and building forms

Obtain find’s bags 
and labels

Plan unit and 
take levels

/
'v

Take unit number 
from register

Photograph Decide which unit 
. to excavate and method 
of excavation/sampling

Fig. 3. "The recursive excavation process used at ęatalhoyiik " (efter Hodder 1999).
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Jag menar i kontrast till den hermeneutiska modellen att den ”normal- 
vetenskapliga” deduktion-induktionsspiralen är att föredra framför filosofis
ka glasögon som (hermeneutiskt) förklarar allt (fig. 4). I denna modell kan vi 
notera den i princip oändliga svängningen eller, om man så vill, dialogen 
mellan teori och empiri illustrerad genom en spiral. Denna bild är enligt min 
mening den bästa beskrivningen av hur den vetenskapliga kunskapsproces
sen fortskrider. Andra sorters kunskap kan genereras utifrån exempelvis so
ciala, religiösa eller varför inte konstnärliga erfarenheter, men dessa är inte 
i sig av vetenskaplig art även om de givetvis kan inspirera till skapandet av 
nya frågeställningar som i sin tur kan behandlas vetenskapligt.

Mål

Beskrivelse Systematisering

Udvælgelse Fortolkning

Revurdering

Fig. 4. Den vetenskapliga kunskapsspiralen (efter Näsman 1991).
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Relativism som har större eller mindre genomslag inom postmodern ar
keologi lär förstås att alla eller möjligtvis många olika tolkningar av samma 
företeelse har ett likartat vetenskapligt värde. Just här är vi framme vid den 
avgörande skiljelinjen mellan de två kunskapssynerna. Relativismen menar 
alltså i sin utvecklade eller mest konsekventa variant att det ej ens är teore
tiskt möjligt att utköra en bästa lösning på ett problem inom arkeologin. 
Observera att jag utifrån min vetenskapssyn inte har några som helst krav 
på s.k. objektiva sanningar utan som mest att en tes åtminstone på sikt är 
teoretiskt möjlig att falsifiera genom att empirin i slutändan har en utslags- 
röst. Den postmoderna relativismen är för mig följaktligen liktydigt med att 
abdikera från vetenskapligt kunskapssökande överhuvudtaget.

Den postmoderna ideologin har också tydligt ovetenskapliga, för att inte 
säga antivetenskapliga, drag i sitt ibland helt oblyga nedsjunkande i rent 
metafysiska resonemang om livets mening m.m. I sådana fall förekommer 
inte sällan också filosofisk s.k. ”namedroppning” vilket innebär att en till
räckligt obskyr och svårförståelig filosof citeras och anses ha förstått verklig
heten på ett visst sätt som stödjer författarens tes om exempelvis alltings 
mångtydighet. I den vetenskapliga debatten inom andra humanistiska äm
nen, som ibland har ett mer öppenhjärtligt debattklimat än vårt arkeolo
giska, kan man helt utan betänkligheter beskriva företeelsen som ”postmo
dernt snömos” (t.ex. Hägg 1998).

There must be some way out of here 
said the joker to the thief 
There’s too much confusion 
I can’t get no relief

Har då detta nya intresse för reflektion 
inget att ge oss uppdragsarkeologer?
Jag har uppehållit mig vid reflektionsbegreppets 
teoretiska hemvist och funnit att detta är ett för mig 
obekvämt kunskapsteoretiskt och (o)vetenskapligt 
synsätt. Den ”reflexiva metoden” kan något för
enklat ses som Hodders alternativ till vetenskaplig

Fig. 5. Reflexiv arkeologi? Holländsk utgrävningsbild från 1908 
(efter Verhart 2001).
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metod enligt Karl Popper och som sådan håller den som jag ser det inte alls 
måttet (Popper 1992).

Trots min ”summariska avrättning” av den nya postmoderna reflexiva 
arkeologin vill jag kraftigt understryka att jag på intet sätt vill påstå att allt 
är väl och inget behöver göras vad gäller att stimulera nytänkande inom 
uppdragsarkeologin eller fältarkeologin överhuvudtaget. Tvärtom är beho
vet stort av ifrågasättande och nytänkande inom vårt verksamhetsfält. Vi 
klamrar oss ofta fast alltför länge i trygga frågeställningar och dito metoder, 
kunskapsspiralen snurrar i regel för långsamt och ibland länge i samma spår 
utan att lyfta överhuvudtaget. Jag menar följaktligen att vi har för lite av 
traditionellt vetenskaplig planering, diskussion och ifrågasättande inom 
uppdragsarkeologin, inte tvärt om.

Enligt min mening kan också de nya reflexiva strömningarna bidra till 
skapandet av ett metodiskt komplement till det gängse ”moderna” veten
skapliga paradigmet men aldrig ersätta detta!

He not busy being born 
is busy dying
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Motsägelser och nytänkande 
i svensk uppdragsarkeologi

Elisabeth Rudebeck 
Malmö Kulturmiljö

Under de senaste 30-40 åren har svensk arkeologi genomgått stora föränd
ringar. Förändringens vindar har rumsterat om vid universiteten. Mycket 
generellt kan man säga att ämnet under tre decennier har ändrat skepnad 
från ett kulturhistoriskt ämne av traditionellt snitt för att under 1960- och 70- 
talen bli ett ekologiskt-ekonomiskt ämne med naturvetenskaperna och den 
neoevolutionistiska antropologin som förebilder. Under senare delen av 
1980-talet kom postmoderna frågor in i bilden och med dem ett ökande in
slag av ämnesanalys, självreflektion och metavetenskap.

Också utgrävningsverksamheten har genomgått stora förändringar. Före 
uppdragsarkeologin, dvs. före slutet av 1960-talet, var utgrävningarna i lan
det snarast ett småskaligt hantverk, knutet till de lokala museerna. Enskilda 
arkeologer, vanligtvis forskare eller avdelningschefer, satte sin prägel på 
fältarkeologin och avgjorde utifrån sina egna forskningsintressen de arkeolo
giska prioriteringarna i samband med markexploateringar. Med några un
dantag var majoriteten av de uppdragsarkeologiska utgrävningarna i landet 
ännu under 80-talet relativt småskaliga. Det övergripande syftet var att do
kumentera lämningar innan de förstördes och universitetens forskare skulle 
därefter ta sig an materialen, något som dock skedde i mycket liten utsträck
ning. Idag är uppdragsarkeologiska undersökningar ofta förlagda till mils
långa landskapsavsnitt och det kommer nu an på uppdragsarkeologerna själ
va att dokumentera, analysera och tolka de mångtydiga spåren från det för
flutna i enlighet med samtidens normer för god forskning.

Under de senaste 20 åren har kraven ökat på förbättringar av uppdrags- 
arkeologins kvalitet och kostnadseffektivitet. Dessa krav har kommit från 
uppdragsgivare, från svenska folket via riksdagen, från universiteten, från 
Riksantikvarieämbetet och från arkeologer verksamma inom uppdrags
arkeologin. Det råder nu konsensus om att uppdragsarkeologins undersök
ningar ”ska göras till delar i en framåtsyftande forskningsprocess” (Proposi
tion 1993/94). Undersökningarna utformas som forskningsprojekt med expli-
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cita frågeställningar och prioriteringar och man ska planera, utföra och ut
värdera undersökningarna i enlighet med dessa.

Motsägelser
I den förändringsprocess som arkeologin har gått igenom kan man urskilja 
flera motsägande trender. Det gäller bl.a. synen på förhållandet mellan hant
verk och forskning och synen på de oförutsedda lämningarna och det faktum 
att uppdragsarkeologin styrs av markexploatering snarare än av på förhand 
formulerade forskningsproblem. Det finns även motsägande trender gällan
de förhållandet mellan uppdragsarkeologins moderna struktur och organisa
tion och möjligheterna att belysa postprocessuella frågor och integrera re- 
flexivitet i arbetet.

Under 1970- och 80-talen höjdes röster inom uppdragsarkeologin för att 
man skulle sluta betrakta fältarkeologi som ett hantverk och istället se den 
som ett led i en intellektuell och forskningsinriktad verksamhet. Under sena
re tid har hantverksaspekten emellertid uppvärderats. Fältarkeologin ses 
som ett hantverk (Eng. craft), en ”tyst kunskap” och en i kroppen införlivad 
(Eng. embodied) erfarenhet med stor betydelse för den arkeologiska tolk
ningen (t.ex. Edgeworth 1990; Shanks & McGuire 1996; Hodder 1999; Lu
cas 2001).

På uppdrag av staten har uppdragsarkeologiska enheter ägnat mycket 
kraft under de senaste tio åren åt att försöka ”planera bort” oförutsedda 
element i samband med utgrävningarna. Hela proceduren med arkeologisk 
utredning, förundersökning och slutundersökning syftar bland annat till just 
detta. Nu sägs det, t.ex. i foldern till seminariet om reflexiv fältarkeologi, att 
”uppdragsarkeologins kanske främsta styrka är att den regelmässigt kon
fronteras med det oväntade, det som inte kunde förutsägas före undersök
ningen” (Reflexiv fältarkeologi?). Det oväntade har således omdefinierats 
från att vara en ”störning” till att bli en ”styrka” och det slumpmässiga 
momentet i uppdragsarkeologin ses inte längre som självklart negativt för 
kunskapsutvecklingen.

Den mest uppseendeväckande motsägelsen är emellertid att uppdrags
arkeologin har blivit ”modern”, i betydelsen ingenjörsmässigt planerad, 
storskalig, systematisk, problemstyrd och rationell, samtidigt som värde
grunden för detta moderna förfaringssätt dekonstruerats inom det arkeo
logiska fält (universiteten) som, enligt planerna, skulle bedöma den veten
skapliga kvaliteten på uppdragsarkeologins kunskapsproduktion. Med an
dra ord, uppdragsarkeologin har blivit modern samtidigt som den kunskap
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Fig. l. Före den maskinella finrensningens tid. Miljöbild från den arkeologiska under
sökningen i Kristineberg, utanför Malmö, år 1977. Foto: Göran Winge, Malmö Museer.

som eftersträvas utgår från en kritik av just det moderna kunskapsbegreppet. 
Det anses nu tämligen allmänt att all typ av dokumentation utgår från en 
förförståelse som ofta är underförstådd. Därmed inställer sig frågan om vad 
denna förförståelse betyder för definitionen av data samt för dokumentatio
nen och tolkningen. Kan frågor om landskapet som ett betydelsebärande rum 
och det förflutnas spår som mångtydiga tecken belysas med hjälp av det 
administrativa regelverket i form av utredning, förundersökning och slutun
dersökning och genom på förhand formulerade frågeställningar i projektpro
gram och undersökningsplaner? Kan postmoderna frågor belysas genom en 
arkeologi som är organiserad enligt normer typiska för en modern ingenjörs- 
vetenskap och bör inte diskussioner om förförståelsen ses som ett självklart 
led i fältarbetet?

Motsägelser som dessa menar jag aktualiserar frågan om hur en kun
skapsteoretiskt mer medveten och reflexiv fältarkeologi kan bidra till arkeo
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login i framtiden. Dessa frågor gäller för övrigt inte bara uppdragsarkeolo- 
gin utan all fältarkeologi, dvs. även universitetens undervisning på detta 
moment i grundutbildningen samt de forskningsgrävningar som görs av 
både enskilda forskare och institutioner.

Vaddå reflexivitet?
Många arkeologer som varit verksamma inom uppdragsarkeologin under en 
längre tid möter inte sällan inledningsvis de nya kraven på en reflexiv fältar
keologi med misstro: Va, skulle jag ha varit helt oreflekterad under alla 
dessa år som jag ägnat åt att gräva och att försöka förbättra uppdragsarkeo- 
loginf Nej minsann, jag har faktiskt reflekterat, så det så! Det skulle väl 
knappast ha hänt någonting inom denna arkeologi under de senaste 10 (eller 
20, eller 30, eller ...) åren om inte jag och mina kollegor reflekterat över 
metoder, data och rådande kunskap. Och visst är det så! Ur psykologisk 
synpunkt är vi människor reflexiva. Ordet reflexiv betyder tillbakasyftande, 
återverkande, syftande på sig själv. Reflexivitet har med återsken och speg
ling att göra och ordet används för att beteckna tänkandet om det egna tän
kandet, medvetenheten om den egna medvetenheten. Det handlar om att 
göra sina egna tankar om företeelser i världen till undersökningsobjekt. Det
ta gör vi människor dagligen, men långt ifrån i alla sammanhang.

En del forskare menar att det, trots allmänna uppfattningar om det mot
satta, faktiskt är nödvändigt att vara reflexiv för att kunna vara vetenskaplig 
och att den enda boten mot subjektiviteten är ”mer och bättre” subjektivitet, 
dvs. en självkritisk subjektivitet (Babcock 1980:10 f.). I motsats till vad 
många kanske tror är reflexivitet snarare något som hör hemma i en upplys
ningstradition än i en kunskapsrelativism. Reflexivitet är således inte något 
självupptaget navelskådande, utan en metod som syftar till bättre kunskap 
om världen genom undersökningen av det subjektiva i all kunskapsproduk
tion. Självfallet har reflexiviteten, som alla andra metoder, sina fallgropar. 
Det finns dålig reflexivitet, likaväl som det finns dålig dokumentation, ana
lys och tolkning.

När det talas om reflexivitet i den mening som bl.a. Ian Hodder föresprå
kar handlar det om att utvidga reflexiviteten till sammanhang som traditio
nellt inte har varit föremål för systematisk reflektion. Det handlar om att 
systematiskt integrera och dokumentera reflektion kring begrepp, kategorier, 
metoder och tolkningar, som vanligen är underförstådda i arkeologiska sam
manhang. På grund av de vetenskapsideal som varit, och fortfarande till viss 
del är, förhärskande inom vårt fält har vi sällan diskuterat förförståelsen och
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den process genom vilka nya frågor ställs, nya metoder utvecklas och nya 
tolkningar framförs. Reflexivitet i denna bemärkelse har knappast förekom
mit inom uppdragsarkeologin.

Reflektion före reflexiviteten
För att illustrera att man tidigare både reflekterade och samtidigt inte var 
reflexiv (i den senare av de ovan nämnda betydelserna) vill jag ta ett exem
pel från 1980-talet. Jag förmodar att de flesta arkeologer i landet känner till 
undersökningarna i Köpingeområdet och i Fosie IV under slutet av 1970-talet 
och början av 80-talet, och också att dessa undersökningar kom att stå mo
dell för hur arkeologiska - inte bara uppdragsarkeologiska - undersökningar 
kom att bedrivas framöver (t.ex. Björhem & Säfvestad 1982, 1993; Björhem 
m.fl. 1982).

En grupp arkeologer satte ljuset på förutsättningarna för att kunna finna 
spår efter hus med syftet att öka vår kunskap om bebyggelsestrukturer i för
historien. Genom att reflektera över varför man inte hittade spår efter stolp- 
byggda hus, som ju hade hittats på andra ställen på kontinenten, bl.a. i 
Danmark, kom man fram till att det berodde på två saker. Å ena sidan hand
lade det om den rådande synen på forntidens människor och samhälle och å 
andra sidan handlade det om att man inte använde de metoder som krävdes 
för att hitta husen. Man ansåg det således möjligt att sådana byggnader hade 
uppförts även i andra delar av Skandinavien, något som förutsatte ett ifråga
sättande av den primitivistiska synen på förhistoriens människor. Genom att 
kräva förändringar av undersökningsmetoden kom mycket riktigt spår efter 
stolpbyggda hus och andra tidigare okända strukturer från både sten-, brons- 
och järnåldern att påträffas över hela landet (fig. 2a-c).

Det som hände - även om man inte uttryckte det så då - var att man 
problematiserade data och rådande synsätt på forntidens människor och

Nästa sida
Fig. 2a. Översiktsplan över anläggningar inom boplats 6 i Fosie IV, utanför Malmö, 
undersökt mellan 1979-83. Inom det streckade området gjordes maskinell finrensning 
(efter Björhem & Säfvestad 1993).
Fig. 2b. Samma boplats med huslämningarna markerade.
Fig. 2c. Samma boplats så som den skulle kunna ha gestaltat sig efter avschaktning 
med de grövre metoder som var allmänna före slutet av 1970-talet. Stolphål och 
andra mindre anläggningar kunde då inte upptäckas och därmed inte heller långhus 
(jfr fig. 1).
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Fig. 2b

Fig. 2c

Fig. 2a
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samhällen. Det vill säga att man i dessa avseenden var reflexiv. Den metod
förändring som genomfördes under 1980-talet inom uppdragsarkeologin och 
som resulterade i att man fann spår efter hus och boplatser i tidigare helt 
oförutsedd omfattning, har förändrat vår syn på det förflutna. Jag menar att 
det har förändrat vår syn på forntiden minst lika mycket som de senaste 
årtiondenas teoretiska förändringar. Detta är emellertid inte något som bru
kar framhållas av arkeologer och det beror delvis på att frågan om vad som 
hände inte har lyfts från det metodiska planet till en kunskapsteoretisk nivå, 
vare sig av uppdragsarkeologer eller av universitetens forskare.

Metodförändringen under 1980-talet var inte någon trivial eller “teknisk” 
detalj, utan just ett resultat av en problematisering av rådande uppfattningar 
om vad som var data. Den var dessutom resultatet av ett ifrågasättande av 
de rådande synsätten på mänskligt liv i förhistorien. Man reflekterade, om än i 
huvudsak underförstått, över hur nationella och regionala föreställningar 
(fördomar) om centrum och periferi i förhistorisk tid påverkade våra synsätt. 
Problematiseringen av data och metoder växte ur en kritik av dessa föreställ
ningar. Allt detta hände under en tid då processuell arkeologi var, om inte 
allmänt rådande, så i alla fall det senaste och ”hetaste” inom svensk arkeo
logi. De nya resultaten tolkades således i termer av ekologi och generell 
bebyggelseutveckling ur ett långtidsperspektiv, knappast ämnen som vi för
knippar med en postprocessuellt influerad reflexivitet.

Slutord
Det finns naturligtvis fler exempel på att man på likande sätt har ifrågasatt 
rådande synsätt och kunskap, förändrat metoderna och därigenom vunnit ny 
kunskap - annars skulle ju aldrig något ha förändrats över huvud taget. Att 
tolkning är inbegripet i definitionen av data är således knappast någon ny 
insikt, men vad som inte har funnits tidigare är en dokumentation av den 
process genom vilken nya synsätt, metoder och tolkningar uppkommer. Det 
är därför svårt att i efterhand förstå vad som pågick och hur människor 
tänkte under den aktuella tiden och det kommer att bli ännu svårare för 
framtidens arkeologer, som inte har någon att fråga. Ur kunskapsteoretisk 
synpunkt hade det varit värdefullt att i våra arkiv kunna finna material som 
beskrev hur idéer och metoder utvecklades, hur man argumenterade och vil
ket motståndet var. Förekomsten av sådant dokumentationsmaterial bör re
sultera i en större teoretisk medvetenhet om relationen mellan förförståelse, 
problematisering av data och metoder och tolkningar av mänskligt liv i för
historien.
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Kanske inte reflexivitet men 
tanketid
En uppdragsarkeologisk tillbakablick

Agneta Lagerlöf 
RAÄ

Seminariet om reflexiv fältarkeologi tog bland annat upp bristen på tanketid 
i dagens arkeologiska fältverksamhet. En fråga som vi diskuterade i den 
arbetsgrupp som jag ingick i var bl.a. hur man organiserar arbetet så att en 
god arbetsmiljö och tanketid - tid för reflektion - skapas. När jag berättade 
för gruppen om mina egna erfarenheter från några av arkeologins tidigare 
”toppår” nämligen runt 1970 förstod jag att det finns intresse för hur den 
arkeologiska fältverksamheten har utvecklats i ett längre perspektiv.

Även om dåtidens positivistiska synsätt inte uppmuntrade reflexivitet med 
den innebörd som det har inom dagens arkeologi, så upplevde jag att det 
fanns mer tid för reflektion under uppdragsarkeologins första decennier. 
Visst arbetade arkeologerna även då under en stor tidspress, men det pågick 
kontinuerligt ett arbete med att försöka förbättra situationen, vilket hade stor 
betydelse för den psykosociala arbetsmiljön. Man satsade hårt på teknisk 
metodutveckling för att underlätta det praktiska hantverket och på att an
vända rätt person på rätt plats. Den allmänna framtidstro som präglade 
samhället vid denna tid präglade också uppdragsarkeologin och det fanns en 
experimentlust och vilja att utveckla som var stimulerande. Genom att vara 
retrospektiva kan vi få perspektiv som kanske hjälper oss att hantera de 
brister som dagens uppdragsarkeologi är behäftad med. En viktig utgångs
punkt är vilka intentioner man hade med uppdragsarkeologin när den starta
de och vad som blivit av dessa intentioner i takt med att verksamheten ut
vecklats. Texten nedan baseras på mina erfarenheter från Mälarområdet.

Fältarkeologi modell 70-tal
Som fältarkeolog verkade jag i Stockholms ytterområden, Kungsängen, Bot
kyrka, Haninge, i Östertälje utanför Södertälje och i Strängnäsområdet mel
lan åren 1969-1986. 1970-talet var en dynamisk period för uppdragsarkeo-
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login med stora utmaningar. Byggandet av miljonprogrammets bostäder före
gicks av arkeologiska undersökningar av en omfattning som dittills inte skå
dats. Exploatering av stadskärnorna i flera av våra äldre städer innebar 
undersökning av omfattande kulturlager med en betydande tillväxt av fynd
material.

Björn Ambrosiani skriver i en artikel i Fornvännen 1971 att verksamheten 
tjugodubblats mellan åren 1958 och 1970. Med undersökningarna i Spånga 
utanför Stockholm 1949 började den verksamhet att ta tydligare form som 
sedermera skulle bli Riksantikvarieämbetets uppdragsverksamhet. En sär
skild sektion för uppdragsverksamheten, UV, skapades 1967. Då hade man 
under början av 1960-talet satsat mycket på att utveckla verksamheten tek
niskt. De omfattande markanspråken och den nya tekniken med totalavtorv- 
ning av undersökningsytorna ställde stora praktiska krav på arkeologerna 
att hantera jordmassor och dokumentera stora områden.

Tillsammans med Atlas Copco utvecklades ett tryckluftsaggregat för att 
underlätta rensning samt ett maskinellt såll. Rensning med tryckluft blev 
aldrig någon succé då inte bara jorden utan också fynden blåste bort men 
maskinsållet kom till stor användning. Eftersom fototornet som utvecklats 
något decennium tidigare ansågs otympligt gjordes upprepade försök till
sammans med FOA att utveckla ett litet radiostyrt flygplan med en inbyggd 
kamera. Efter ett antal kostsamma krascher gav man upp. Man försökte 
också få fram en apparat som kunde rita profiler, men utvecklingen gick 
långsamt och den innebar ingen tidsbesparing, snarare tvärtom. Man pröva
de de mätinstrument som fanns på marknaden och införde teodolit m.m., en 
utveckling som fortsatt mot allt modernare instrument.

Teknikutvecklingen var en viktig förutsättning för att bygga upp en mo
dern fungerande verksamhet och innebar en revolution för arkeologin vad 
gällde att se större stratigrafiska samband inom en bebyggelse eller mellan 
kebyggelse och gravfält. Det betydde också att fyndmaterialet ökade. En 
mer differentierad bild av förhistorien växte fram. I dag talas det gärna om 
vilka problem som den stora mängden fynd skapade (oskrivna rapporter 
m.m.) och mindre om den enorma kunskapstillväxt som faktiskt ägde rum. 
Innan uppdragsarkeologin startade på allvar saknades i stort sett 1000 år i 
Mälardalens historia, nämligen hela den äldre järnåldern. Lämningar från 
denna period syns dåligt i terrängen. Först i och med att man började med 
totalavtorvning upptäcktes på allvar gravar och huslämningar från tiden ca 
500 f. Kr. till 500 e. Kr.

Intentionerna var att göra fältarkeologin till ett professionellt företag som 
smidigt och snabbt skulle serva exploatörer, forskning och allmänhet. Inten-
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Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 1 -4. Åren 1963-67 pågick ett intensivt utvecklingsarbete i sam
arbete mellan RAÄ och Atlas Copco. Arkeologernas både fysiskt 
ansträngande och tidsödande fältmetoder skulle underlättas och 
effektiviseras. Olika tryckluftsdrivna verktyg prövades, bland annat: 
skärspade för avtorvning (1), transportband för torv och jordmassor 
(2), biåsspett med jordsug (3) samt roterande borste för fram- 
rensning av stenpackningar (4). Den svenska teknikutvecklingen 
inom arkeologin väckte internationellt intresse. Demonstrationen av 
biåsspettet följs uppmärksamt av professor Alfonso de Franciscis från 
Museo Archeologico Nazionale, Neapel (längst till höger i bild).
Foto: ATA.
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tionerna att löpande delge allmänheten de arkeologiska resultaten fanns ut
tryckt redan då, även om man kanske inte lade samma innebörd i det som i 
dag. I Vitterhetsakademiens årsbok 1969 skriver Björn Ambrosiani om vik
ten av att offentliggöra resultaten. Vetenskapen hade en annan ställning på 
1960/70-talen. Tron på auktoriteter och experter var en annan. Att produce
ra vetenskapliga artiklar var ett viktigt led i att nå ut, inte bara till forskar
samhället utan också till allmänheten.

UV hade tydligt uttalade ambitioner att hålla en hög vetenskaplig nivå 
samtidigt som man bedrev en omfattande teknisk metodutveckling och 
snabbt producerade rapporter och vetenskapliga artiklar. Teoretiskt låg UV:s 
verksamhet i Mälarområdet i den s. k. forskningsfronten. Bebyggelsearkeo
login var en viktig forskningsgren med lång tradition inte bara i Mälarområ
det. Arkeologen Björn Ambrosianis avhandling Fornlämningar ocb bebyg
gelse utkom 1964 och kulturgeografen Sven-Olof Lindkvists avhandling om 
undersökningarna vid Halleby i Östergötland kom 1968. De innehöll delvis 
motstridiga påståenden som endast kunde testas genom arkeologiska under
sökningar. En stimulerande diskussion pågick vid denna tid mellan arkeolo
ger och kulturgeografer och de många undersökningarna gav kontinuerligt 
stoff till diskussionen.

De arkeologiska undersökningarna hade också stor betydelse för att testa 
fornminnesinventeringens resultat. Åke Hyenstrands avhandling Central
bygd - randbygd som också behandlade Mälarområdets bebyggelsestruktur 
utkom 1974. Ambrosiani och Hyenstrand var tongivande inom mellan
svensk bebyggelsearkeologisk forskning och hade ett eget intresse av att följa 
den växande uppdragsarkeologin. De arkeologiska undersökningarna i Mä
larområdet sågs naturligt som ett led i denna forskning. Ambrosiani som var 
UV:s första chef var starkt engagerad i utformningen av undersökningarnas 
vetenskapliga målsättning.

Intentionerna var således höga och inte så olika dagens. Också vissa pro
blemen var ganska lika dagens. I en verksamhetsredogörelse från 1969 ut
trycker Björn Ambrosiani oro för att uppdragsvolymen var så stor att alltför 
få rapporter färdigställts och ”endast ett fåtal uppsatser innebärande bear
betningar av materialet har tryckts.” Pressen på arkeologerna att hinna med 
själva fältarbetet var hög. Det var ont om utbildade arkeologer.

Precis som vid senare konjunkturtoppar för arkeologin, t.ex. infrastruk
tursatsningarna i Mälarområdet runt 1990 och utgrävningarna i Öresunds- 
området och för Botniabanan i slutet på 1990-talet och runt 2000, var det ont 
om erfarna arkeologer och många unga fick alltför snabbt ett stort ansvar i 
fält. Däribland jag själv. Att UV som fortfarande var en liten organisation
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under uppbyggnad ändå klarade sitt uppdrag förhållandevis bra vill jag på
stå berodde på att personalens kompetens utnyttjades optimalt samt att kon
takterna med forskningen och universitetet ingick naturligt.

När jag ledde min första stora gravfältsundersökning i Botkyrka 1970 för
läde Stockholms universitet sin seminariegrävning till UV:s undersökningar i 
Botkyrka vid Alby och Hallunda. Under ett par veckor var professor Greta 
Arwidsson och 80 studenter ute och ”härjade” på gravfältet. Det blev en del 
efterarbete men det var nyttigt för kontakterna och förståelsen för de olika 
verksamheterna. Året efter var jag själv lärare på universitetets seminarie
grävning i Hallunda innan jag började min egen fältsäsong.

Björn Ambrosiani var angelägen om att utveckla en ur flera aspekter ra
tionell organisation.

Ett arkeologiskt uppdrag skulle genomföras snabbt, hålla god vetenskap
lig kvalitet och göras till en rimlig kostnad. Professionalisering av den ar
keologiska undersökningsverksamheten skulle fullbordas genom bildandet 
av UV. Inom UV skulle personalen rekryteras och anpassas till undersökning
ens olika moment. En stor grävning kunde bestå av arkeologer, sekreterare, 
tekniker, mättekniker, fotograf, grävmaskinist och grovarbetare.

Fig. 5. Björn Ambrosiani var UV:s 
första chef och mycket engagerad 
i att förbättra den tekniska sidan av 
fältarkeologin. Med fototornet kunde 
en total fotodokumentation 
1 l°d göras av ett helt gravfält. 
Bilderna monterades sedan till en 
foto karta. Dokumentationsmetoden 
blev särskilt viktigt i samband med 
att man började tota lavtorva stora 
ytor med maskin under 1960-talet. 
Fototornet uppfanns av Björn 
Ambrosiani och Erik Nylén.
Foto: ATA.
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När jag 1972 startade min största grävning av ett omfattande grav- och 
boplatskomplex var bandspelaren ny i fält och jag ”talade in” beskrivningen 
av fornlämningsområdet före undersökning. Områdes- och anläggnings- 
beskrivningar skrevs sedan rent av sekreterare som också tvättade kruk- 
skärvor, skrev rent fynduppgifter samt var personalrapportör till huvudkon
toret. Teknikern skötte beställning av bodar, el m.m. samt ledde maskinav- 
torningen och tornfotograferingen i samråd med en arkeolog. Teknikern och 
mätteknikern mätte ut lokala höjdpunkter och ritade schaktplan som sedan 
justerades och kompletterades av arkeologerna. En fotograf kom ut med 
jämna mellanrum och tog professionella snedbilder i olika stadier av utgräv
ningen att ha för publicering. Grovarbetarna välte bort stenar, spettade och 
sågade rötter, rensade, grävde, och sållade tillsammans med arkeologerna.

Arkeologerna ritade planer och profiler, beskrev och fotograferade an
läggningar och fynd. Men arkeologerna hann också skriva anläggnings- 
beskrivningar i fält, utbilda praktikanter, skriva dagbok över hur under
sökningen framskred, besöka andra utgrävningar och sätta sig in i aktuell 
arkeologisk diskussion. Arkeologens uppgift vara att leda undersökningen 
med utgångspunkt i den vetenskapliga målsättningen. Den arkeologi vi dis
kuterade var typisk för sin tid. Vi diskuterade vertikal och horisontal strati
grafi, grav- och hustypologi, skillnader på C14-resultat på harts eller kol, 
hur vi skulle samla in makrofossilprover, lokala och regionala bosättnings
mönster och bebyggelseutveckling. Forntiden lät sig beskrivas i kartor i oli
ka skalor, i typer, sädeskorn, härader och gårdsenheter. Det närmaste vi kom 
begreppet människa var i termer av osteologisk köns- och åldersbestämning, 
arkeologisk könsbestämning av föremål eller populationsberäkning. Synsätt 
och metoder var hämtad från naturvetenskaperna och från kulturgeografin. 
Arkeologin var en humanistisk vetenskap med starka naturvetenskaplig för
tecken. Vi hade fokus på att typologisera, klassificera och datera. Vi skulle i 
dubbel bemärkelse kartlägga Mälardalens befolkning dess ekonomiska för
utsättningar, dess status och utbredning i tid och rum.

Intentionerna med uppdragsarkeologin
Ambrosiani skriver i hornvännen 1971 att: Uppdragsarkeologins målsätt
ning har i första hand varit att i så stor utsträckning som möjligt dokumente
ra de fornlämningar och andra företeelser, som berörs eller förändras genom 
markexploateringen, och att ställa dokumentationen till förfogande för fort
satt vetenskaplig bearbetning av landets bebyggelsehistoria. Denna dokumen
tation hade inte varit möjlig att genomföra utan en betydande utveckling av
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grävningstekniken. Det kan vara värt att titta närmare på denna formulering 
av UV:s målsättning.

Att dokumentera ”i så stor utsträckning som möjligt ” säger något om det 
nya företagets ambitioner att lösa exploateringsytan från det servitut som 
lagskyddet innebar, men också om 70-talets teoretiska förhållningssätt. En
ligt en positivistisk kunskapssyn var det arkeologens uppgift att ta fram så 
mycket som möjligt av den kunskap om förhistorien som doldes i marken. 
I takt med ökade kostnader och en förändrad kunskapssyn är det inte längre 
aktuellt att dokumentera i så stor utsträckning som möjligt. Prioriteringar 
och urval är nu legio. Det kan vara värt att notera att denna förändring bl.a. 
betyder att det fyndberg som 70-talets stadsarkeologi genererade knappast 
kan uppstå igen. Kunskapsmässiga prioriteringar och ett förändrat kostnads
läge förhindrar detta.

Formuleringen ”fortsatt vetenskaplig bearbetning” innebar att arkeolog
erna bearbetade materialet till en viss nivå och gjorde det tillgängligt för 
forskning. Forskningsperspektivet fanns tydligt med i Ambrosianis intentio
ner med UV, men verksamhetens storlek, bristen på erfaren personal, praxis 
enligt kulturminneslagen och stigande kostnader gjorde målen svåra att upp
fylla. När Ambrosiani slutade som chef fanns det heller ingen stark veten
skaplig ledning av verksamheten. Det är först under 1990-talet som nästa 
generations arkeologers forskning får effekter på verksamheten

Den tidiga UV-organisationen byggdes upp av enskilda forskare som satte 
sin prägel och som uppmuntrade en arkeologisk diskussion och arbetade för 
en rationalitet i verksamheten som inte enbart hade till syfte att effektivisera 
undersökningarna ekonomiskt utan även vetenskapligt. Man värnade med
vetet eller omedvetet om arkeologens egen sfär, om de begränsningar och 
möjligheter som låg i den arkeologiska kompetensen. För att utveckla möj
ligheterna krävs kreativitet och kreativitet förutsätter tanketid.

Fältarkeologi modell 90-tal
Anda sedan uppdragsarkeologin började att ta form i Mälarområdet i slutet 
av 1950-talet och under hela 70-talet var exploateringstakten oförändrat hög 
och verksamheten växte. Ju större UV:s verksamhet blev desto konjunktur
känsligare blev den. Två perioder av lågkonjunktur vad beträffar exploate
ring i Mellansverige i början av 1980-talet och under 1990-talets andra hälft 
mnebar stopp för att anställa ytterligare personal respektive kännbara ned
dragningar. Under 1990-talet har verksamheten slimmats och informations
tekniken (IT) utvecklats. Den icke arkeologiutbildade personalen har för
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svunnit från fältverksamheten. Specialister i form av arkeobotaniker och 
osteologer deltar på ett annat sätt än tidigare i fältarbetet. Arkeologerna har 
utbildats till projektledare med allt vad det innebär av ansvar för ekonomi, 
personal, arbetsmiljö, etablering av ”fältlägret” med mera.

Verksamheten har utvecklats till ett kostnadseffektivt företag på gott och 
ont. Arkeologerna ska fungera både som fullfjädrade projektledare och som 
arkeologer. Mycket kraft går åt till att organisera och hålla kostnaderna. 
Tanketiden är satt på undantag. Den stora stressen i verksamheten kom in på 
allvar i slutet av 1980-talet när de stora infrastruktursatsningarna drog i 
gång i Mälarområdet. De erfarna arkeologerna var få. IT-utvecklingen star
tade och den drog initialt enorma summor pengar vilket gick ut över fälttid 
och rapporttid. Trots att arkeologerna arbetade för högtryck saknades medel 
att färdigställa rapporterna i slutänden. Det stora utvecklingsarbete som den 
nya IT-baserade dokumentationen krävde hade inte full kostnadstäckning 
utan klämdes in i de enskilda uppdragen. Flera uppdrag fungerade som IT- 
smedjor. Möjligen var detta enda sättet att bedriva utvecklingsarbetet på, 
men det slet på arkeologerna. För få hade den kompetens som behövdes för 
att arbetet med IT skulle gå smidigt.

Användandet av IT har idag ersatt bl.a. tekniker och sekreterare och be
tytt mycket framför allt som metod i bearbetningsfasen och för presentatio
ner. Arkeologerna gör numera de flesta fältmoment själva samtidigt som 
kraven på att bedriva forskning och kunna presentera intressanta resultat har 
ökat. De senaste kraven är att arkeologen ska vara pedagog och god kom
munikatör för att också föra en dialog med allmänheten så att fler kan ta del 
av och påverka utvecklingen av arkeologin. Var finns denna tusenkonstnär?

Att pressen och stressen ökat är inte konstigt då det är sällsynt att alla de 
egenskaper som krävs av en arkeolog i dag låter sig förenas i en och samma 
person. Alla i dag verksamma arkeologer försöker mot alla odds att leva upp 
till alla dessa krav. Uppdragsarkeologin håller i dag en högre kvalitet än 
någonsin. Men det börjar gnissla i leden. Tiden räcker helt enkelt inte till. 
Tiden för eftertanke, reflektion är satt på undantag. Enligt vad som kom 
fram på seminariet lider många av stress och dålig psykosocial arbetsmiljö. 
Som i så många andra verksamheter idag åstadkommer färre samma resul
tat som tidigare trots att organisationerna slimmats och resurserna minskar.

Vad kan vi lära av att blicka tillbaka?
Den ideala organisationen går sällan att skapa i verkligheten. De intentioner 
Björn Ambrosiani hade när han skapade enheten för uppdragsverksamhet
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1967 har delvis uppfyllts och delvis inte. Något som fanns inbyggt i den 
tidiga verksamheten och som saknas i dag är värnandet och utvecklandet av 
specialistkompetensen, av arkeologens särart. Denna särart är viktigt att få 
erkännande för och att få underhålla för sitt eget och verksamhetens bästa. 
Särarten består i att bedriva arkeologi. Att bedriva arkeologi är att bedriva 
humanistisk forskning och det kräver tanketid.
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Citytunnelprojektet och reflexivitet

Per Sarnäs 
Malmö Kulturmiljö

Jag har arbetat på Malmö Kulturmiljö sedan 1995 och är en av tre projekt
ledare för Citytunnelprojektet. Jag är även involverad i projektet Øresunds
forbindelsen både som grävningsledare och delprojektledare för Fullåkers- 
landskapet.

Citytunnelprojektet är ett tämligen stort exploateringsarkeologiskt pro
jekt som är orsakat av planerna på en järnvägstunnel under Malmö för att 
förbinda centralstationen med Öresundsbron. Det är inte själva tunneln som 
kräver arkeologiska undersökningar utan de spårdragningar ovan mark som 
leder till och från tunneln. Till projektet har dessutom knutits ytterligare tre 
undersökningar då dessa berör samma fornlämningar som undersöks med 
anledning av spårdragningarna. Allt som allt rör det sig om 12 undersök
ningar som omfattar ca 650 000 m2. De arkeologiska utredningarna genom
fördes under 1999 och Citytunnelprojektet började byggas upp under vårvin
tern 2000 inför förundersökningarna. Detta år påbörjades även slutunder
sökningen på två av lokalerna. De övriga undersökningarna har slutförts 
under säsongerna 2001och 2002. Under fältverksamheten har projektet haft 
ca 50 arkeologer som har arbetat på heltid. Ett tjugotal av dessa är knutna 
till projektet under en längre tid för rapportskrivning.

Det är viktigt för förståelsen av våra erfarenheter från Citytunnelprojektet 
att man förstår storleken och omfattningen av projektet eftersom det i allra 
högsta grad påverkar kommunikationen både i vertikalled mellan projekt
ledare, platschefer och resten av personalen och mellan de grävande arkeo
logerna i fält. Om en undersökningsyta är 100 000 m2 stor i ett linjeprojekt 
är det ganska långa avstånd inom en undersökningsyta. I extrema fall har 
man haft kanske tio minuters gångväg till närmaste kollega. Detta påverkar 
givetvis möjligheterna till en fortlöpande diskussion i fält. Det är i det per
spektivet man ska se vår reflexiva arkeologi.

Projektets organisation
Projektet har som sagt tre projektledare med en inbördes ansvarsfördelning. 
Varje undersökningslokal har en platschef och en biträdande platschef. Plats
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chef är vår benämning på grävningsledare. Till projektet har knutits special
kompetens i form av arkeobotaniker, osteologer, miljöarkeologer och en flint
specialist. Av dessa är det endast flintspecialisten, Anders Högberg, som 
finns på Malmö Kulturmiljö. Arkeologiska naturvetenskapliga laboratoriet 
vid Göteborgs universitet ansvarar för de osteologiska analyserna, Miljöar
keologiska laboratoriet vid Umeå universitet svarar för markkemiska analy
ser, pollenanalyser m.m. Makrofossilanalyser görs av Stefan Gustafsson som 
är anställd av Malmö Kulturmiljö men som arbetar på distans. Vi har även 
ett samarbete med Keramiska forskningslaboratoriet vid Lunds universitet.

Projektet är indelat i två övergripande delprojekt, Det stora landskapet 
och Det lilla landskapet, samt de tre specialprojekten Osteologi, Miljöarkeo
logi och Flinta. Till dessa kommer dessutom tio tematiska studier som an
tingen är inriktade mot bebyggelse och platser eller studier kring artefakter 
och anläggningar. De tematiska studierna spänner över hela eller delar av 
projektet. Varje platschef och biträdande platschef har ett eget tema eller 
ansvarar för ett tillsammans med någon annan. Avrapporteringen av projek
tet kommer därför att ske i tre steg. För varje undersökningslokal kommer en 
platsanknuten rapport av teknisk karaktär att skrivas. Högst 50% av den 
tillgängliga rapporttiden ska läggas på denna rapport. Av resterande rap
portmedel kommer 30% att läggas på de tematiska studierna. De sista 20% 
kommer att gå till de två övergripande synteserna som bygger på de tematiska 
studierna.

För att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten har vi byggt in såväl in
terna som externa kontrollfunktioner. I projektet har vi en vetenskaplig con
troller i form av Elisabeth Rudebeck som är Malmö Kulturmiljös forsknings- 
och utvecklingsansvarige (FoU). Till projektet har kopplats en referensgrupp 
bestående av Prof. Lars Larsson, Arkeologiska institutionen Lunds univer
sitet; Mag art, Ph. D. Ditlev Mahler, Københavns amtsmuseumsråd; Prof. 
Deborah Olausson, Arkeologiska institutionen Lunds universitet, samt Forsk
nings- och utvecklingschef Dag Widholm, Kalmar läns museum (Lindhé, 
Sarnäs & Steineke 2001). Citytunnelprojektets projektprogram tar sin ut
gångspunkt i Malmö Kulturmiljös vetenskapliga program (Rudebeck m.fl. 
2001) och har i detta avseende fungerat som ett pilotprojekt.

Möten och kommunikation
Inom projektet finns ett antal olika forum för diskussion och spridning av 
information. Projektgruppsmöten är möten där projektledningen och samt
liga platschefer/biträdande platschefer träffas varannan vecka. Projektled
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ningen har en representant i det FoU-råd som finns inom Malmö Kulturmiljö 
och som är det forum där den FoU-ansvarige, projektledare och handläggare 
kan stämma av undersökningsplaner mot varandra och se till att de är väl 
förankrade i det vetenskapliga programmet (Rudebeck m.fl. 2001).

Frågor som rör arbetsmiljön, anställningsförhållanden och liknande be
handlas på arbetsplatsträffar som hålls var tredje vecka ute på undersök
ningsplatserna.

Fig. 1. Vad gör man med en cirkelformad ränna, två gravar från senneolitikum, två 
flatmarksgravar från järnåldern och en stor stenpackning blandat med fynd från tidigt 
mesolitikum? Referensgruppen i Citytunnelprojektet ställs inför en komplex lämning. 
Foto: Per Sarnäs.
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I Malmö Kulturmiljös intranät har vi två sätt att sprida information, dels 
ett e-postsystem som når alla med en sådan adress, dels en gemensam mapp 
där databaser, CAD-ritningar, dagböcker, digitala bilder m.m. finns till
gängliga. Vi ger ut veckorapporter som, trots namnet, kommer varannan 
vecka och där varje delområde redogör för de gångna två veckornas arbete. 
Det bör tilläggas att all denna information inte enbart är tillgänglig för de 
som är med i projektet utan även för våra kollegor på avdelningen.

Referensgruppsmöten hålls ca 3-4 gånger per år och på dessa deltar van
ligen, förutom själva referensgruppen, projektledningen, ansvariga för special
projektet och den vetenskapliga controllern.

Varför reflexivitet?
För mig innebär reflexivitet att man är medveten om sin förförståelse och 
därigenom har möjlighet att vara självkritisk. Jag har alltför många gånger 
kommit på mig själv med att göra som jag alltid har gjort utan att tänka 
efter, och de gångerna är sannolikt bara toppen på ett isberg. Det rutinmäs
siga förfarandet är ett uttryck för att man helt enkelt är tvungen att automa
tisera en stor del av dagens göromål. Om man skulle reflektera över allt man 
gör skulle man nog inte få mycket gjort. Rutinmässigt förfarande är nödvän
digt men blir ett problem om rutinerna inte anpassas till ändrade omständig
heter, t.ex. ett nytt kunskapsläge. Nya undersökningar har i alltför stor ut
sträckning blivit ”kopior” av tidigare undersökningar. Frågeställningar och 
metodval har inte ifrågasatts i den utsträckning de borde. Jag tror att om 
man undersöker likartade fornlämningar med likartade metoder så är det 
stor risk att också resultaten blir likartade och att vi hamnar i en bekräftelse
arkeologi, vilket inte är förenligt med kravet på en forskande uppdrags- 
arkeologi.

Arkeologiska undersökningar handlar mycket om prioriteringar och inom 
det geografiska område som Malmö Kulturmiljö verkar, blir detta allt tydli
gare. Att prioritera är svårt eftersom det inte bara innebär att man väljer ut 
något som ska undersökas, utan lika mycket att man väljer bort något annat. 
Detta andra har vi oftast inte tillräckliga kunskaper om och våra bedöm
ningar riskerar att vila på en bräcklig empirisk grund. Prioriteringar görs på 
olika nivåer i ett stort projekt. Vid utarbetandet av undersökningsplaner görs 
utifrån förundersökningsresultaten prioriteringar som bygger på att resulta
ten är representativa för fornlämningen. Så är inte alltid fallet utan även 
efter mycket noggranna förundersökningar står man ofta inför oväntade 
lämningar som medför nya ställningstaganden. De som gräver ställs hela
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tiden inför svåra beslut om vilka anläggningar de ska välja att undersöka. 
Hur vet man vilken grop som bäst besvarar frågorna i undersökningsplanen? 
Även om kostnaderna för uppdragsarkeologin har varit stigande genom åren 
är resurserna knappa när vi står inför mängden av anläggningar på en under
sökning. Kan en reflexiv arkeologi göra oss bättre på att prioritera? Huvud
syftet med reflexiv arkeologi inom uppdragsarkeologin är att vi ska lyckas 
förverkliga ambitionerna i vetenskapliga program och bli bättre på att upp
nå målen i projektprogram och undersökningsplaner.

Vårt reflexiva sätt
När jag arbetade med projektprogrammet under våren 2001 hade jag natur
ligtvis hört talas om reflexiv arkeologi men var ärligt talat mycket ytligt 
insatt i diskussionen. Den våren ordnade Malmö Kulturmiljö och UV Syd en 
temadag om utredningar och förundersökningar. Åsa Berggren höll där ett 
anförande om hennes erfarenheter av reflexiv arkeologi och hur den skulle 
kunna komma till uttryck i uppdragsarkeologin. Jag upplevde då att mycket 
av det som Åsa framförde var just det jag hade sökt efter. Jag kände dock en 
viss motvilja mot namnet och vi valde att i projektprogrammet kalla vår 
reflexiva arkeologi för ”dokumentation av dokumentationen”. Vi är dock 
inte särskilt explicita i projektprogrammet med vad vi ville göra vilket be
rodde på att vi inte riktigt visste hur det skulle genomföras. I projektpro
grammet tryckte vi på vikten av att ständigt utvärdera undersökningarna. 
Genom att kontinuerligt bearbeta fyndmaterial, ritningar och annat doku
mentationsmaterial skulle vi skapa förutsättningar för detta. Tanken var att 
rapporten skulle påbörjas i samma stund som spaden sattes i jorden. Det 
pågående rapportarbetet är en viktig förutsättning för att ha något att reflek
tera över. Detta förfarande är inget nytt utan har t.ex. förekommit inom 
medeltidsarkeologin sedan åtminstone 1980-talet. Medeltida undersökningar 
är vanligtvis mer komplexa vilket ökar behovet av att ha en ständig bearbet
ning av dokumentationsmaterialet. Inom projektledningen hade vi också en 
diskussion om att införa loggböcker där de platsansvariga skulle redogöra 
för hur undersökningarna framskred, vilka metodval man gjorde och vilka 
anläggningar men prioriterade. Vi ville även att så många beslut som möj
ligt skulle tas i grupp och inte av en ensam projektledare, grävningsledare 
eller någon annan i personalen.

För att få en mer konkret utformning av vår reflexiva arkeologi bildade vi 
en reflexgrupp i vilken ingick vi tre projektledare, tre platschefer samt Åsa 
som blev adjungerad eftersom hon hade en stor erfarenhet av att arbeta med
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reflexiv arkeologi både praktiskt och teoretiskt. Efter att ha diskuterat hur vi 
skulle gå tillväga kom vi fram till ett förslag som sedan diskuterades på ett 
projektgruppsmöte. Därefter beslöt vi att gå vidare och gjorde ett utskick på 
en och en halv A4 sida, som vi kallade Att både gräva och tänka. Det sätt vi 
valde att utforma den reflexiva arkeologin på innehåller två huvudmoment: 
det är dels dagböcker, dels varför-möten. Avsikten med dagböckerna var att 
ge de enskilda arkeologerna en möjlighet att förmedla sina reflektioner över 
undersökningen. Det kan vara reflektioner som inte passade in i den traditio
nella anläggningsbeskrivningen och som kan röra tolkningar av en hel bo
plats eller ett mindre komplex av anläggningar. Det kan vara diskussioner 
kring metodval, projektprogram och undersökningsplaner osv. Dagböckerna 
utgör en viktig del av ”dokumentationen av dokumentationen”. Varför-mö- 
tena var tänkta att karaktäriseras av frågan varför? Inte för att ifrågasätta 
personalen utan för att stimulera fram en självkritisk hållning. Varför man 
har valt att undersöka just den anläggningen och varför med den metoden? 
Vad vi ville undvika var att mötena skulle bli grävningsronder där man bara 
gick från anläggning till anläggning och beskrev vad man hade gjort utan 
någon diskussion.

Uppföljningar av utskicket gjordes dels i projektgruppen, dels i reflex
gruppen. Vi gjorde sammanlagt tre utskick där vi efterhand försökte anpassa 
oss efter inkomna synpunkter. I det första utskicket uppfattades bl.a. målet 
som otydligt och några opponerade sig mot rubriken ”Att både gräva och 
tänka”, vilken en del ansåg insinuerade att de inte tänkte. Jag tror att reak
tionen bottnar i att många känner sig som ”spadar” i fält och inte upplever 
att deras utbildning och kompetens tas tillvara. Därför det är viktigt att 
framhålla att ett av målen med reflexiv arkeologi var just att ge hela perso
nalen möjligheter att vara med i tolkningsprocessen genom varför-möten, 
dagböcker och ett förhoppningsvis öppet diskussionsklimat.

Inför säsongen 2002 valde vi att inte komma med fler skriftliga utskick 
utan låta de platsansvariga själva anpassa den reflexiva arkeologin efter 
sina speciella förutsättningar och gjorda erfarenheter. En viktig förutsättning 
var också att det avsattes tid och pengar för den reflexiva arkeologin, så att 
personalen inte skulle känna dåligt samvete över att läsa projektprogrammet 
eller skriva dagbok istället för att vara ute och gräva. Vi beslöt efter långa 
diskussioner att avsätta fyra timmar per person och vecka. I dessa fyra tim
mar ingår då inläsning av projektprogram och undersökningsplaner, dag
boksskrivande, varför-möten, studiebesök och liknande. Fyra timmar kan 
verka mycket, men då ska man veta att i dessa timmar ingår sådant som 
vanligen förekommer på undersökningar såsom möten och studiebesök.
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Egentligen bör den reflexiva arkeologin utgöra en naturlig del av arbetet 
som inte ska behöva avsätta speciella resurser till. Mina erfarenheter från att 
introducera matjordsarkeologi har dock visat att man undviker att olika 
arbetsuppgifter konkurrerar med varandra om de är separerade i en gräv- 
ningsbudget.

Hur gick det då?
I december efter grävsäsongen 2001 påbörjade vi utvärderingen av första 
säsongen. Att vi inte tidigare under fältsäsongen hade gjort någon uppfölj
ning berodde på tidsbrist. Det fanns helt enkelt för lite tid från det att den 
reflexiva arkeologin hade kommit igång på allvar och fältsäsongens slut. Vi 
valde ut dagböcker från ett delområde som vi läste igenom och sedan disku
terade i reflexgruppen.

Jag måste erkänna att jag blev allvarligt bekymrad efter att ha läst de 
första dagböckerna. Där fanns i princip allt utom det som skulle finnas där. 
Uppenbarligen hade man missförstått intentionerna med dagböckerna. Dag
böckerna hade fungerat som en blandning av chat-låda och utvidgad anlägg- 
ningsbeskrivning. De hade dessutom blivit en allmän pysventil för sådana 
problem som arbetsplatsträffarna är till för. Min emotionella reaktion på 
innehållet var så kraftig att jag inte orkade fortsätta läsa dem. Det var först 
i samband med förberedelserna inför mitt anförande vid reflexseminariet och 
denna artikel som jag tvingades ta del av dagböckerna från resterande del
områden. Eftersom jag inte hade något val tog jag tjuren vid hornen och 
valde ett delområde där jag hade fått intryck av att den reflexiva arkeologin 
inte hade fungerat. Döm om min förvåning när jag upptäckte dagböcker som 
innehöll just det jag hade hoppats på. Jag hoppade raskt vidare till nästa 
delområde som jag inte heller trodde på i detta avseende, men även här 
kunde jag ta del av mycket bra och intressanta dagböcker. Det var också 
flera som framhöll att skrivandet hade stimulerat deras tänkande.

Det är uppenbart att det utvecklades olika klimat på de olika undersök
ningarna. Detta är ju inget konstigt utan tvärtom ett kvitto på att gruppen 
fungerar. Alla påverkar varandra, förmodligen mest omedvetet, och det är 
mte bara grävningsledaren som anger tonen. Det var intressant att följa en
skilda arkeologers utveckling från deras första trevande och lite förvirrade 
dagböcker till de sista som var fulla med reflexiv arkeologi. En stor del av 
Personalen hade ingen eller liten erfarenhet av fältarkeologi och i en del fall 
var det uppenbart att den reflexiva arkeologin har påskyndat deras utveck- 
kng och att de därigenom snabbare kom in i arbetet. Som projektledare får
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man en bra möjlighet att lära ”känna” arkeologerna som annars förblir gan
ska anonyma och osynliga. Jag satte mig att lista positiva och negativa 
punkter med den reflexiva arkeologi vi har valt och kom fram till att de 
positiva punkterna övervägde, åtminstone antalsmässigt. Jag har dock inte 
kunnat se i dagböckerna eller de utvärderingar som har gjorts av de plats
ansvariga att den reflexiva arkeologin har medfört bättre prioriteringar.

Slutsats
Jag tror att den reflexiva arkeologin måste variera från projekt till projekt 
och från undersökning till undersökning. Även inom projekt och undersök
ningar får metoderna skifta beroende på de särskilda omständigheterna. Det 
är många faktorer som påverkar den reflexiva arkeologin såsom projektpro
gram och undersökningsplaner, undersökningsobjektens karaktär och perso
nalens håg och kompetens. Det troligen så att den reflexiva arkeologin stän
digt måste förändras som en anpassning till den utveckling som sker på en 
undersökning. Utifrån de erfarenheter vi har gjort inom Citytunnelprojektet 
går det dock inte att bedöma om arkeologin verkligen har blivit effektivare 
av vår reflexiva arkeologi. Det är ju oerhört svårt att mäta, men är avgöran
de för den reflexiva arkeologins utveckling och tillämpning.

När man diskuterar reflexiv arkeologi i samband med ett uppdragsarkeo- 
logiskt projekt är det viktigt att man skiljer på kort- och långsiktiga mål. För 
projektets vidkommande rör det sig mest om kortsiktiga mål som att uppfyl
la projektprogram och undersökningsplaner. De långsiktiga målen handlar 
om vilka effekter den reflexiva arkeologin kan få på den framtida uppdrags- 
arkeologin. Kan den reflexiva arkeologin leda till en intellektualisering av 
arkeologens arbete som medför att vi gräver allt mindre och diskuterar desto 
mer? Finns det en risk att uppdragsarkeologin går från att bara gräva till att 
bara tänka?

Min ovan nämnda motvilja mot ordet reflexiv finns alltjämt kvar, men 
jag saknar ett alternativt ord eller uttryck. Ordet verkar i alla fall ha den 
effekten att det inte lämnar någon oberörd utan framkallar ett ställnings
tagande.

Om jag i dag skulle ställas inför uppgiften att bygga upp ett nytt projekt 
skulle jag fortsätta på den inslagna vägen. Det finns dock mycket att förbätt
ra och ändra på, bl.a. kunskapsåterföringen inom projektet. Inom Citytun
nelprojektet kommer vi att göra en avslutande utvärdering av den reflexiva 
arkeologin. Under fältsäsongen 2002 har vi med stöd av Riksantikvarieäm
betet påbörjat en produktion av en videofilm om den reflexiva arkeologin
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inom projektet. Den kommer att fungera dels som en självständig dokumen
tation av ”dokumentationen av dokumentationen”, dels ingå i utvärderingen.
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Delområde 1 och 5
Erfarenheter från de reflexiva försöken

Kristian Brink & Kristina Gidlöf 
Malmö Kulturmiljö

Följande bidrag tar upp en del synpunkter på försöken med en reflexiv fält
arkeologi som genomfördes inom Citytunnelprojektet, Malmö Kulturmiljö, 
under fältsäsongen 2001. Utvärderingen bygger på erfarenheterna från slut
undersökningarna på delområde 1 och 5. Bakgrund och syfte till försöken 
med en reflexiv fältarkeologi inom Citytunnelprojektet lämnas av Åsa Berg
gren respektive Per Sarnäs i denna volym. Här redogörs endast kort för syftet 
med försöken.

I inledningen av säsongen delades det ut ett papper med en mål- och me
todbeskrivning för den reflexiva fältarkeologin. Där betonades att det egent
ligen är fråga om ett förhållningssätt och inte en metod. Målsättningen var 
att undersöka och förstå fornlämningarna bättre genom bl.a. ifrågasättande 
av t.ex. etablerade anläggningskategorier eller undersökningsmetoder. Vida
re poängterades vikten av en kontinuerlig fyndbearbetning och provhante
ring för att få fortlöpande analyssvar som underlag för undersökningsprio- 
riteringar. Två delar som skulle finnas med i fält var dagboksskrivande samt 
regelbundna möten, s.k. varför-möten, men det fanns även möjlighet att låta 
personalen läsa in sig på aktuella ämnen, att göra studiebesök m.m. För 
dessa aktiviteter avsattes fyra timmar per person och vecka. I dagböckerna 
var det tänkt att tankar och idéer som gick utanför den enskilda anläggnings- 
beskrivningen skulle skrivas ned, här skulle metoddiskussioner och den fort
löpande tolkningsprocessen fångas. Varför-mötena var ämnade som ett ge
mensamt forum där undersökningsmetoder och tolkningar på olika nivåer 
skulle diskuteras.

Åsikterna om den reflexiva fältarkeologin såsom den utformades och 
fungerade under fältsäsongen varierade bland personalen. Det gick dock att 
på vissa punkter se mer generella skillnader (och ibland likheter) mellan 
delområdena. I vårt bidrag fokuserar vi på de generella skillnader vi upp
lever fanns mellan delområde 1 och 5. Vi har eftersträvat att fånga upp en 
del av reaktionerna från de säsongsanställda samtidigt som vi även för in
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vår egen uppfattning om hur försöket togs emot och genomfördes. Vi har valt 
att utgå från de två hörnstenarna - dagbok och varför-möten - i vårt bidrag. 
Avslutningsvis lämnar vi även en del övergripande synpunkter på den reflex- 
iva fältarkeologin.

Förutsättningar och genomförande
Delområde 1 omfattar totalt ca 145 000 kvm av vilka 50 000 kvm banades 
av och undersöktes i samband med fältsäsongen 2001. Fornlämningarna på 
delområde 1 omfattar i huvudsak lämningar från tidig-, mellan- och senneo- 
litikum, men även spår efter bosättningar från äldre järnålder förekommer. 
De neolitiska lämningarna var klart prioriterade vid dokumentationen, 
framför allt de tidigneolitiska groparna och resterna efter de senneolitiska 
stolphusen. Säsongen varade mellan maj och november och personalstyrkan 
varierade mellan fem och tolv personer, med minst nio personer i fält under 
större delen av tiden. Arbetet sköttes i huvudsak enskilt, men emellanåt före
kom samarbete framförallt i samband med dokumentation av stolphuskon- 
texter och gropsystem. Efterarbete i form av anläggningsbeskrivningar, 
fyndtvätt och -registrering samt flotering av makrofossilprover sköttes lö
pande under säsongen. För dataarbetet fanns tillgång till sammanlagt fyra 
datorer. Själva dagboksskrivandet styrdes inte upp mer än att de allmänna 
riktlinjer som fanns förmedlades till personalen. Varför-mötena genomfördes 
1 huvudsak under sommarmånaderna och avtog i antal under hösten.

Delområde 5 omfattar totalt ca 140 000 kvm av vilka 52 000 kvm bana
des av och dokumenterades under fältsäsongen 2001. Undersökningen berör 
boplatslämningar från tidigneolitikum-mellanneolitikum A, senneolitikum, 
äldre järnålder samt en palissadanläggning från mellanneolitikum B. Under
sökningens fokus var riktat mot de neolitiska lämningarna. Som mest arbe
tade tio personer på området. Personalen delades in i grupper om två perso
ner där man i samråd med platschefen hade gemensamt ansvar för olika ytor 
mom området vad avser undersökning, prioritering och tolkning. Varje 
grupp hade en ”datadag” per vecka där fyndtvätt, fyndsortering och registre- 
rmg av anläggningar, fynd, dagboksskrivande m.m. gjordes. Totalt fanns 
två datorer för detta arbete. Makrofossil- och vedartsanalyser gjordes fort
löpande under säsongen. När det gäller dagboksskrivandet hölls en tämligen 
fri linje. Några strikta gränser för ämnesval sattes inte upp med undantag för 
Palissadanläggningen där frågor som rörde undersökningsmetod och källkri
tik skulle finnas med. Dagboksskrivandet gjordes direkt i ett Worddokument. 
Varför-möten med hela gruppen hölls inledningsvis en gång i veckan. Efter
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hand ökade dock intervallerna mellan mötena och under säsongens andra 
halva ersattes varför-mötena med diskussioner i mindre grupper.

Dagböcker
Dagboksinläggen har en tämligen stor spännvidd på de båda delområdena. 
På delområde 1, där en dagboksmall användes, fokuserades på funderingar 
kring enskilda anläggningar och fyndmaterial. Dagböckerna kan därmed 
i stor utsträckning ses som en form av utökade anläggningsbeskrivningar. 
Dagboksinläggen på delområde 5, där de skrevs direkt i ett Worddokument, 
är något bredare och behandlar allt från exploateringsarkeologins villkor 
och anställningsförhållanden till arkeologiska resonemang. Huvuddelen

Fig. 1. Dagboksmallen som användes på delområde 1.
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fokuserar dock på grundläggande tolkning och undersökningsmetodik av 
framförallt den mellanneolitiska palissadanläggningen. Här kan man till 
viss del följa hur tolkningar och omtolkningar av konstruktionen gjorts un
der säsongen. Gemensamt för både delområde 1 och 5 är dock att de mer 
övergripande tolkningsdiskussionerna av t.ex. boplatsområden och anlägg- 
ningskategorier saknas, något som säkerligen i stor utsträckning kan relate
ras till den tidspress som fanns. En möjlig orsak till skillnaderna mellan 
dagböckernas generellt sett olika inriktning mellan delområdena kan ligga i 
dagboksformen. Den blankett som användes på delområde 1 styr kanske 
genom sin utformning in på den mer anläggningsbundna diskussion som 
blev resultatet (fig. 1). Här kan ett vanligt textdokument, som användes på 
delområde 5, möjligen inverka mindre begränsande. Det bör påpekas att 
orsaken till att olika dagboksmodeller användes inte var resultatet av ett 
medvetet försök utan berodde på tekniska problem som förhindrade använ
dande av dagboksmallen på delområde 5.

En viktig förutsättning för att dagboksskrivandet skall fungera som ett 
diskussionsforum är att inläggen läses och kommenteras inom grävningen 
(och utom om möjligt). Det skedde i stor utsträckning både på delområde 1 
och 5. På delområde 1 ledde detta delvis till att det skapades en speciell 
dagboksstil där personalen anpassade sig efter varandra i sina inlägg. Detta 
var ej fallet på delområde 5. Här kommenterades andras dagboksinlägg 
utan att en sådan gemensam stil utvecklades. Kommentarerna berörde äm
nen som anställningsförhållanden m.m. i nästan lika hög utsträckning som 
arkeologiska tolkningar och metoddiskussioner. Dagboken blev, på båda 
delområdena, i vissa fall också använd som ett forum där missnöje med 
något på grävningen eller inom projektet ventilerades, istället för att dessa 
Problem togs upp direkt med platschefen. Det fanns också en generell skill
nad i inställningen till dagböckerna mellan områdena. På delområde 1 råd
de en viss osäkerhet om dagböckerna ingick som en del i dokumentationen 
eller inte och om innehållet därmed var offentligt material och kunde läsas 
av ”alla”. Det skapade en viss rädsla att lämna ut sig vad gäller tolkningar 
°ch metoddiskussioner. På delområde 5 var det i det närmaste tvärtom. Här 
uppkom tidigt frågan om någon överhuvudtaget skulle läsa dagböckerna 
(utöver platschefen) och om de skulle komma till användning i det efterföl
jande rapportarbetet.

Dagböckerna har fått en central roll i diskussionen kring den reflexiva 
fältarkeologin inom Citytunnelprojektet. Det var i dagböckerna de reflexiva 
tankarna skulle sättas på pränt och det är till dagböckerna man ofta vänder 
S1g för att få någon sorts svar på om vi lyckats med den målsättning som
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sattes upp i inledningen av fältsäsongen. Har vi då ”lyckats”? Det går natur
ligtvis inte att ge något entydigt svar på den frågan. I efterhand kan man 
konstatera att vi varit för otydliga i våra instruktioner kring vad målsätt
ningen med dagböckerna var. Till stor del beror detta på att målsättningarna 
med försöket varit vagt formulerade, vilket inneburit att vi själva inte haft 
helt klart för oss vad dagboken skulle innehålla och hur den skulle användas 
i slutänden. Detta innebar också att förväntningarna på dagboksinnehållet 
varierade inom projektet. Man måste vara medveten om att mycket av re- 
flexiviteten ligger ”dold” i anläggningsbeskrivningar. Här kan exempelvis 
en oerfaren arkeologs utveckling vad gäller metodförståelse och tolkningar 
utläsas tydligare än i en ofta mager dagbok. Mycket av den eftersträvade 
diskussionen fördes (och har alltid förts på uppdragsgrävningar) men den 
kom inte på pränt i dagböckerna och gick därmed förlorad. Till viss del har 
dock målsättningen att i dagböckerna kunna följa diskussioner kring val av 
undersökningsmetod, tolkningar och omtolkningar infriats vilket gör att de 
är till ovärderlig hjälp i det efterföljande rapportarbetet.

Varför-möten
Varför-mötena utgjorde den andra, obligatoriska halvan av det reflexiva för
söket under fältsäsongen 2001. De var tänkta att genomföras en gång i veck
an och ha formen av gemensamma rundor för personalen på området med 
reflektioner kring aktuella anläggningar, fyndkategorier, prioriteringar 
m.m. Tanken var att få en diskussion på plats ute på fältet där personalen 
fick prata inför varandra och komma med funderingar även kring mer över
gripande ämnen än den anläggning de för tillfället arbetade med. Varför- 
mötena utvecklade sig i stora drag jämförbart mellan delområde 1 och 5, 
dock med viss mindre variation vad gäller den senare delen av säsongen. 
Gemensamt för båda områdena var att mötena hölls relativt regelbundet i 
början av säsongen men blev mer oregelbundna och avtog framåt hösten. På 
delområde 1 ersattes varför-mötena ute i fält mer och mer med studiebesök 
till andra grävningar samt i enstaka fall med litteraturstudier. Studiebesöken 
hade till viss del formen av varför-möten förlagda till andra undersökningar 
med därigenom andra fornlämningar och frågeställningar att reflektera 
kring. På delområde 5 övergick man till att diskutera i mindre grupper där 
uppdelningen skedde utifrån vilka typer av anläggningar personalen under
sökte för tillfället.

För båda delområdenas del var förändringen en reaktion på att varför- 
mötena i den form de hade inledningsvis inte fungerade särskilt bra. Orsa-
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Fig. 2. Varför-möte med personal på delområde 1, juli 2001. Foto: Kristina Gidlöf.

kerna till detta var flera. Mötena, liksom även dagboksskrivande!, uppfatta
des generellt som påtvingade, speciellt som syftet med dem inte var riktigt 
tydligt formulerat och den form de hade var oprövad inom Malmö Kultur
miljö. En del av svårigheten låg också i att på begäran föra fram sin åsikt 
mför hela gruppen och platscheferna, något som vid t.ex. fikapauser gått 
alldeles utmärkt men som i detta formaliserade sammanhang hämmade 
manga. Både på delområde 1 och 5 fick varför-mötena emellanåt karaktären 
av ”grävledarmonologer” där platschefen ensam försökte få igång en diskus
jon. En annan bidragande orsak var att erfarenheten vid fältarkeologiskt 
arbete skiftade bland personalen inom Citytunnelprojektet. Många arbetade
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sin första eller andra säsong under 2001 medan andra varit i branschen i 
flera år. Generellt sett uttalade sig de med mest erfarenhet oftast vid dessa 
tillfällen och i många fall var det endast några stycken i en större grupp som 
bidrog med inlägg. I många fall skulle säkert instudering av ämnet i förväg 
ha bidragit till en mer givande diskussion, men tiden medgav sällan detta. 
En vanlig uppfattning var också att varför-mötena sågs som slöseri med tid 
eftersom dessa tillfällen tog tid som kunde använts till fältarbete istället. En 
bidragande orsak var givetvis att utbytet av mötena i allmänhet var relativt 
magert. Varför-mötena tenderade också att bli långdragna när fler än fem- 
sex personer deltog, vilket innebar att koncentrationen och engagemanget 
minskade mot slutet. Erfarenheten från delområde 5 då gruppen minskade 
från åtta-tio personer till några stycken var positiva då diskussionen lättare 
tog fart i en mindre grupp. Problemet här var att förmedla det som sagts till 
övrig personal på grävningen. Att besöka intilliggande grävningar och ge
nomföra varför-mötena där i kombination med studiebesök visade sig också 
vara mer givande för personalen på delområde 1, även om själva besöks- 
delen gärna tog överhanden.

Den form för varför-möten som genomfördes under säsongen 2001 var 
sålunda inte särskilt givande utan utvecklades och förändrades under sä
songens gång. Formaliseringen, personalens erfarenhetsnivå och kravet på 
en kreativ diskussion på beställning hämmade tydligt tankar och funderingar i 
samband med större grupper. Även ovana att tala inför grupp påverkade 
utbytet. Den allmänna tidspressen vid exploateringsarkeologiska utgräv
ningar skapade en negativ ram kring mötena, trots att tid avsatts i budgeten 
för denna verksamhet. I förlängningen innebar denna form också svårigheter 
att se ett konkret resultat av mötena, vilket säkerligen påverkat graden av 
engagemang. Dock ska påpekas att varför-mötena vid enstaka tillfällen led
de till en livaktig och givande diskussion, ofta med utgångspunkt i för områ
det aktuella fornlämningskategorier. Generellt sett uppfattades initiativet 
med mötena som bra, även om formen var omdiskuterad. Linder säsongen 
2002 har vissa förändringar gjorts. Personalen på delområde 1 har utifrån 
gemensamt engagemang arbetat fram en form av varför-möten som i skri
vande stund givit ett mycket bra utbyte. En person åt gången får i uppdrag 
att läsa in sig på ett ämne som vederbörande själv väljer och därefter inleda 
mötet med att redovisa något problem relaterat till detta eller aktuell forsk
ning inom ämnesområdet. Därefter är ordet fritt. Mötena genomförs också 
delvis inomhus under avspända former. Större delen av personalen i år ar
betade på området även förra året, vilket givit en kontinuitet i utvecklingen 
av mötena. På område 5 genomförs 2002 års undersökningar under en kort
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period och med endast ett fåtal personer, vilket inneburit att det reflexiva 
försöket inte aktualiserats i samma omfattning.

Reflexiv fältarkeologi? Några synpunkter
Det inledande mottagandet av den reflexiva fältarkeologin blev allt annat än 
översvallande. Framförallt var det presentationen, i form av skrivna instruk
tioner, som mottogs negativt. Dessa uppfattades negativt i så motto att vissa 
av formuleringarna ansågs antyda att personal som gräver inte automatiskt 
tänker, något som givetvis inte var avsikten med instruktionerna. Själva 
målsättningen med den reflexiva arkeologin och dess innehåll i form av in- 
läsningsmöjligheter, fyndhantering, dagboksskrivande och möten uppfatta
des dock som positivt. Den sågs som ett steg i rätt riktning inom uppdrags- 
arkeologin och som en form av formellt erkännande av att det är välutbildad 
personal med stora kunskaper som arbetar i fält.

Kravet på att de två momenten - dagbok och varför-möten - skulle finnas 
med fick till följd att dagboksskrivande och varför-möten inledningsvis for- 
maliserades och schemalades i hög grad. Det är möjligt att vi därigenom 
förvandlade vad som är och skall vara ett förhållningssätt till just en metod, 
trots att det påpekats att det inte var fråga om en metod. Reflexivitet kräver 
engagemang, något man inte får genom tvånget att prestera på beställning. 
Både dagboksskrivande och varför-möten upplevdes emellanåt som ett 
tvång. Sannolikt skulle det fungera bättre om man istället för skriftliga in
struktioner och en strikt form, efter hand utformade hur dagbokskrivande, 
varför-möten, inläsning och studiebesök fördelas baserat på förutsättningar
na i form av undersökningsobjektets art, tid, personalsammansättning m.m. 
På så sätt ökar möjligheterna att skapa ett positivt arbetsklimat, något som 
är nödvändigt för den reflexiva fältarkeologin. Vad det handlar om är att få 
dagboksskrivande och diskussion att bli en naturlig del av fältarkeologin, ett 
naturligt arbetsmoment och ej något som känns som ett pålagt extraarbete.

Ur platschefens perspektiv är det väsentligt att peka på ett par viktiga 
förutsättningar som måste finnas för att den reflexiva fältarkeologin skall 
kunna fungera. För det första måste de materiella resurserna finnas, d.v.s. 
tillräckligt med datorer för att dagboksskrivande och registreringsarbete 
skall kunna utföras. För det andra måste registreringsarbetet samt fynd- och 
Provhantering skötas fortlöpande. Detta gjordes också på både delområde 1 
°ch delområde 5. Det bör påpekas att detta på intet sätt är något nytt eller 
unikt för Citytunnelprojektet, det har genomförts på många andra platser i 
landet tidigare. Dock är det, menar vi, nödvändigt att dessa delar finns med
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om den reflexiva fältarkeologin skall kunna fungera. Den kontinuerliga 
materialbearbetningen behövs för att kunna ställa frågor, utvärdera meto
der, tolka och prioritera. Ett problem är dock att det här arbetet tar mycket 
tid. Det innebar att man på både delområde 1 och 5 delvis prioriterade bort 
dagboksskrivandet, d.v.s. den viktiga del där ens reflektioner skulle före
vigas, för att hinna med dessa arbetsuppgifter. Här gjorde sig alltså upp- 
dragsarkeologins förutsättningar påminda. Trots välgrundade prioriteringar 
skapade de stora ytorna och den knappa tiden en viss stress hos personalen 
som gjorde att de satte grävandet före skrivandet och diskuterandet. Ett pro
blem som också måste påtalas är behovet av fortlöpande analyssvar på ved- 
artsprover, makrofossilprover, markkemiprover och osteologi. I viss ut
sträckning kom resultaten grävningen till del under fältsäsongen. Det som 
saknades var dock en dialog med experterna när det gäller tolkningen av 
resultaten. Detta kan till stor del ses som ett geografiskt problem eftersom 
den här typen av expertis inte är tillgänglig på plats inom Citytunnelprojek
tet. E-post och telefon är inte alltid tillräckligt för en givande dialog.

En fråga som diskuterats generellt inom Citytunnelprojektet är vad det 
innebar för den reflexiva arkeologin att en så stor andel av personalen gjorde 
sin första säsong i fält. De problem med bekräftelsearkeologi och slentrian
mässigt grävande som den reflexiva arkeologin skulle motverka finns inled
ningsvis inte hos de nya arkeologerna. Deras uppdragsarkeologiska referens
ram skapas under den första fältsäsongen. Eftersom fälthantverket och förut
sättningarna för arkeologiska undersökningar i form av projektprogram och 
undersökningsplaner lärs ut och skapas av mer erfarna arkeologer innebär 
det att invanda arbetsmetoder och tolkningsramar förs vidare från dessa till 
de oerfarna arkeologerna. Det betyder att det måste finnas en medvetenhet, 
hos både erfarna och oerfarna arkeologer, om att så är fallet och att denna 
kunskap kan och bör diskuteras. Att få den reflexiva arkeologin att fungera i 
det här avseendet kan dock vara svårt, inte minst om de oerfarna arkeolog
erna utgör en oproportionerligt stor andel av personalstyrkan. Då går mycket 
tid åt till att lära ut grunderna i fältarbetet. I kombination med krav på ett 
högt arbetstempo kan det innebära att reflekterandet och ifrågasättandet hos 
samtliga riskerar att hamna i bakgrunden i det dagliga arbetet.

Avslutning
Ovan har redovisats den praktiska tillämpningen av första årets försök med 
en reflexiv fältarkeologi inom Citytunnelprojektet. Det reflexiva försöket 
genomfördes på alla delområden, vilket innebär att variationen i hur detta
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utfördes och mottogs är större än vad som framgår här. Ambitionsnivån har 
varit hög från början och utfallet har varit blandat, men man får inte glöm
ma att försöket under 2001 av naturliga orsaker drabbades av de barnsjuk
domar som oftast framträder i början av tillämpningen av ett nytt förhåll
ningssätt. Det tar tid för alla inblandade, projektledning, platschefer och 
fältarkeologer, att vänja sig och sortera ut de delar som är mest givande och 
utvecklingsbara, både praktiskt och teoretiskt. Försöket har också utvärde
rats inom projektet vid flera tillfällen och vissa justeringar har gjorts. Sam
manfattningsvis kan sägas att mottagandet varit mycket blandat, bl.a. bero
ende på en viss förvirring om syftet och den praktiska tillämpningen av det 
reflexiva försöket. Den rent praktiska situationen i fält med tidspress och en 
till viss del oerfaren personal påverkade också i hög grad. Däremot har 
initiativet att på detta sätt inbjuda all fältpersonal till tolkningsprocessen och 
aktivt efterfråga en mer reflekterande fältarkeologi mottagits positivt, även 
om alla är införstådda med att själva formen för det behöver modifieras. 
Arbetet med detta har redan påbörjats i och med innevarande fältsäsong.

Kristian Brink (f. 1970). Antikvarie vid Malmö Kulturmiljö. Fil. mag. vid 
Lunds universitet 1997. Främst intresserad av tidig- och mellanneolitikum, 
men har även arbetat med undersökningar som berört yngre bronsålder samt 
äldre järnålder.

Kristina Gidlöf (f. 1970). Antikvarie vid Malmö Kulturmiljö. Fil. mag. vid 
Lunds universitet 1995. Arbetat i fält sedan 1995, bl.a. vid RAÄ, UV Syd 
samt Malmö Kulturmiljö. Särskilt intresserad av övergången mellan vikinga- 
tJd och medeltid samt neolitikum i Sydskandinavien.
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Delområde 2
Reflexivt tänkande på en undersökning med 
förhistoriska och medeltida lämningar

Johan Ingwald, Helene Koch & Karin Lövgren 
Malmö Kulturmiljö

Utgrävningen på delområde 2 inom Citytunnelprojektet är inne på sin andra 
säsong. Undersökningen av det medeltida området med gård 1 i Bunkeflo 
påbörjades redan i fjol. I år startade även slutundersökningen av den förhis
toriska ytan. Ansvaret för utgrävningen delas av tre platschefer, Helene 
Koch ansvarar för den förhistoriska delen och Johan Ingwald och Karin Löv
gren ansvarar för den medeltida.

Dokumentationsmetoder på undersökningen
En uppdragsarkeologisk undersökning med förhistoriska lämningar innebär 
att mycket stora ytor banas av. De nedgrävningar som framträder under 
matjorden ligger oftast separerade från varandra, och utifrån de lämningar 
vi får fram görs prioriteringar med vägledning av projekt- och vetenskapligt 
program (Lindhé m.fl. 2001; Rudebeck m.fl. 2001). Efter att alla anlägg
ningar dokumenterats i plan grävs vanligtvis en fjärdedel eller hälften av en 
anläggning, antingen i stick eller i lager, profil- och ibland planritning upp
rättas, iakttagelser, funderingar och relevant information noteras på rit
ningen eller i en anteckningsbok. I grävningens databas skrivs sedan en full
ständig anläggningsbeskrivning.

Då den medeltida ytan har en komplicerad stratigrafi dokumenterar vi 
enligt singel-kontext metoden, dvs. vi dokumenterar minsta identifierbara 
händelse som avsatt spår. Vi har valt att inte göra någon skillnad mellan 
begreppen stratigrafisk enhet och kontext. I de fall man skiljer på dessa ska 
stratigrafisk enhet förstås som en deskriptiv enhet medan kontexten är den 
tolkade (Kockum 2001). Den skriftliga dokumentationen i fält sker på en 
kontextblankett, där varje kontext får en separat beskrivning och tolkning. 
Tolkningsfältet ska även innehålla argument för den eller de slutliga tolk
ningarna. Detta gäller dock främst större kontexter. På blanketten finns även
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en mindre matris där kontexterna inordnas i en relativ kronologi. Skriftliga 
sammanfattningar görs när flera kontexter anses höra samman. Vår avsikt 
är att sammanfattningarna ska ge ett större utrymme för idéer och tankar 
som man haft vid dokumentationen av kontexterna och att man här även 
kan hänvisa till litteratur och göra jämförelser med tidigare erfarenheter.

Intrasis infördes på grävningen i år och har hittills påverkat dokumenta
tionen på ett positivt sätt, framför allt på den medeltida ytan. Under 2001 
handritades alla kontexter och det var svårt att få den överblick som man nu 
får när allt mäts in.

Reflexiv metod på utgrävningen
Den reflexiva metoden inom Citytunnelprojektet inleddes förra året. Från 
projektledningens och reflexgruppens sida bestämdes att man på de olika 
delområdena skulle avsätta 4 timmar per person och vecka. Hur tiden dispo
neras är upp till platscheferna, men två fasta moment skall ingå, nämligen 
varför-möten och dagbok. Idén med dessa två moment är att man ifrågasät
ter invanda eller etablerade tolkningar och tillvägagångssätt. I dagboken 
kan arkeologen även notera sådant som man inte uppfattar höra hemma i 
anläggningsbeskrivningen.

Säsongen 2001
Inför slutundersökningen av den medeltida ytan 2001 hade vi redan bestämt 
att hålla ett möte i fält varje vecka, där lämningar, reflektioner, idéer, val av 
grävmetod, provtagning och fyndinsamling skulle redovisas och diskuteras.

uppfattade att upplägget för våra möten stämde väl överens med de så 
kallade varför-mötena. Dagböcker skrevs aldrig av den enskilde arkeologen 
denna första säsong, då det var oklart vilken skillnad det var mellan dessa 
°ch våra skriftliga sammanfattningar.

Säsongen 2002
I år då ytan är större, vi är fler arkeologer och vi undersöker både förhistoris
ka och medeltida lämningar, har rutinerna ändrats något. Redan från sä
songsstart har vi haft veckomöten. Dessa fungerar som föregående säsong 
med skillnaden att vi omväxlande besöker den förhistoriska och den medel- 
t>da ytan. Nytt för i år är att vi tematiserat några veckomöten, där någon 
från grävningen eller någon inbjuden håller en föreläsning.
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Dagbokskrivandet i år kom igång sent inom hela projektet. Efter påtryck
ningar från projektledningen att dagböckerna skulle användas, bestämde vi 
fasta tider då dagbok skulle skrivas.

Utvärdering
Varför-mötena har resulterat i att tidigare erfarenheter lyfts fram och ibland 
givit nya idéer och tolkningar. Vi tror att diskussionerna har blivit fler och 
mer innehållsrika. I diskussionerna dras paralleller med vad någon sett på 
andra utgrävningar, erfarit från andra discipliner eller från vardagen. I år 
när vi både är medeltidsarkeologer och förhistoriker på samma grävning 
blir den samlade erfarenheten vidare. Detta ger ett bredare diskussionsunder
lag och innebär bl.a. att vedertagna tolkningar i större utsträckning kan 
ifrågasättas. Ibland har arkeologen fått respons på sina funderingar, förslag 
på nya sätt att se på anläggningen och kommer förhoppningsvis fram till en 
slutlig tolkning. Ett exempel är hur en stenpackning blev föremål för diskus
sion och hur arkeologen som undersökte anläggningen fick flera uppslag till 
tolkning. Idén från början var att det var en grav men vid diskussionen fram
kom flera andra förslag som t.ex. stensträng, golv, gräns, väg, odlingsröse 
och dösgrund. Även sätten att gräva och dokumentera jämförs och diskute
ras. Samtidigt uppfattar vi möten i stora grupper inte enbart som positivt. En 
del personer trivs inte med att i större grupp redogöra för sina idéer och 
tolkningar. En mindre grupp kan ge livligare diskussioner eftersom fler vå
gar delta. Vi har både haft stora och små diskussionsgrupper.

Tydliga skillnader finns i dagböckerna som skrivits av arkeologerna på 
den förhistoriska respektive den medeltida delen. Texterna som nedtecknats 
av de förhistoriska arkeologerna innehåller ofta relevanta inlägg som kan 
handla om specifika anläggningar, en viss anläggningstyp eller ett visst om
råde, grävmetodik, tidigare erfarenheter m.m. De texter som medeltids- 
arkeologerna skrivit handlar många gånger enbart om specifika kontexter 
och information som redan finns på kontextblanketten. Frågan är varför 
skillnaderna är så stora? Vi tror att olikheterna beror mycket på att medel- 
tidsarkeologerna regelbundet skriver sammanfattningar. I dessa framförs 
idéer, reflektioner, tillvägagångssätt, tolkningsprocesser m.m. Dagboken har 
istället kommit att användas som en anteckningsbok inför den slutliga sam
manfattningen. I detta hänseende har dagböckerna på den medeltida delen 
inte fungerat, eftersom sammanfattningarna uppfattas uppfylla samma mål.

Skillnaderna i dagböckerna kan även förklaras med att lämningarna del
vis är av olika slag. På den förhistoriska ytan har anläggningarna inte i

80 Reflexiv fältarkeologi?



samma utsträckning ett självklart tidsmässigt samband som de medeltida 
har, p.g.a. deras större rumsliga spridning. Man lyfter automatiskt blicken 
från anläggningen och ser lämningen i ett vidare perspektiv vilket leder till 
att frågorna blir av ett annat slag. På den medeltida ytan ligger frågorna för 
den enskilde arkeologen till en början mer på en detaljnivå och är av ett 
utredande slag. Det tar ofta längre tid att få den överblick som krävs för att 
diskutera större sammanhang.

Genom dagböckerna och sammanfattningarna kommer man närmare den 
arkeolog som undersökt anläggningen eller kontexten. Platschefer har lätta
re att förstå hur den enskilda arkeologen tänkt. Ett exempel som kan nämnas 
är hur en arkeolog skriver att tolkningen av en täkt helt grundas på hur han 
av andra har ”lärt” sig hur dessa ser ut och inte på kunskapen om hur de 
faktiskt grävdes. Det som står i dagböckerna och sammanfattningarna ger 
oss en återkoppling inte bara på det rent arkeologiska utan även på hur 
grävningen upplevs som arbetsplats. Genom de reflexiva momenten ställs 
arkeologen inför sitt egna tänkande och tvingas att ta ställning till det man 
undersöker både vad gäller pågående och slutförda tolkningsprocesser. De 
tankegångar och tolkningar som man skall redovisa behöver man ofta tyd
liggöra och strukturera inför sig själv. Detta har visat sig vara nyttigt och 
den egna redovisningen och responsen på densamma leder till nya tankar 
och insikter. På så vis kommer man ifrån slentrianmässiga tolkningar och 
förföreställningar.

Vi har inte upplevt den ålagda metoden som förlorad tid, då veckomöten 
redan ingick i vår planering av utgrävningen. Ibland har den enskilde arkeo
logen upplevt att för mycket tid går åt vid datorn, istället för att vara ute och 
gräva. En avsatt tid till dagboksskrivandet har varit bra i detta avseende.

Det som dock upplevdes som ett problem var att det inte förrän i år klart 
framgått vad som menades med reflexivitet. På den medeltida grävningen 
reagerade alla på att det främst var framtaget för förhistoriska utgrävningar. 
Det ansågs att delar av det reflexiva tänkandet redan fanns i vårt sätt att 
dokumentera den medeltida lämningen. Singel-kontext metoden bidrar till 
att det i fält förs kontinuerliga diskussioner om allt ifrån metodik, spontana 
idéer och tankar till mer genomtänkta resonemang och tolkningar kring en 
eller flera kontexter och företeelser. Diskussionerna leder till ett kritiskt tän
kande och ett reflekterande förhållningssätt. Det som dock inte fanns som en 
del i metoden var dokumentationen av dessa diskussioner.

Reflexiv metod ökar noggrannheten i dokumentationen. Detta är bra, 
men en fara föreligger för överdokumentation som i sin tur tar tid från annat. 
Det går emellertid inte att dokumentera varenda tanke som förekommer på
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en utgrävning, det måste bli ett urval. Det är dock större utsikt att fler tankar 
än tidigare blir nedskrivna, inte bara av grävningsledaren utan av varje 
enskild arkeolog.

En iakttagelse är att tolkningarna, dokumentationen, dagbokskrivandet 
och sammanfattningarna ser olika ut från person till person beroende på 
personlighet, tidigare erfarenheter och hur länge man arbetat som arkeolog. 
I vissa fall har den erfarne arkeologen hunnit tänka mer ingående om en viss 
företeelse än den som är nyutexaminerad. Samtidigt kan en oerfaren arkeo
log komma med nya idéer till tolkningar som bryter mot ett slentrianmässigt 
tänkande.

Reflektioner över det man ser sker konstant och ett reflexivt tänkande 
kommer ibland fram i en argumentation för den slutliga tolkningen. När så 
inte är fallet är det viktigt att rapportören förstår vederbörande arkeologs 
tankesätt och vad tolkningen implicerar. Detta innebär dock att denne bör ha 
samarbetat med arkeologen i fråga. I och med att vi inom detta projekt 
uttalat ska dokumentera vårt egna tänkande blir kanske materialet mer be
gripligt vid rapporteringen och även för andra forskare. Det som återstår i en 
utvärdering av den reflexiva metoden är om den arkeologiska kunskapen i 
slutändan utvecklas?
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Delområde 3
Misslyckades den reflexiva metoden?

Joakim Sagrén 
Malmö Kulturmiljö

Denna text avspeglar min personliga uppfattning, som grävningsledare, av 
försöken i Malmö med den reflexiva fältarkeologin. Texten är kritisk, men 
min mening är att vara konstruktiv. Syftet är att sätta in Citytunnelprojektets 
delområde 3 i ett större sammanhang.

Det vore ett misstag att tro att en reflexiv fältarkeologi kan fungera skild 
från sina förutsättningar, det vill säga de fältarbetande arkeologerna och 
deras situation. Arkeologerna ombeds arbeta med reflexiv metod vilken 
bland annat innebär att de ska betrakta sig själva och sina eventuellt fixa 
föreställningar som delar av det som ska dokumenteras. Via ett självkritiskt 
och granskande perspektiv i tolkningsfrågor finns en önskan att arkeologin 
ska utvecklas och - vilket är mycket viktigt - de arkeologiska teoribild
ningarna närmas fältarbetet. Det väsentliga är att den fältarbetande arkeolo
gen ombeds att, förenklat uttryckt, teoretisera sitt fältarbete och redovisa 
resultatet.

Man kan faktiskt tala om att i den reflexiva metoden finns drag av ska
pande, och då blir det relevant att prata i termer av inspiration, kreativitet 
och stimulerande miljö. Det är följaktligen viktigt att i en diskussion om 
reflexiv fältarkeologi också relatera till arkeologernas arbetssituation. Den 
är fundamentet för utvecklade tolkningar och fruktbara diskussioner. Anser 
arkeologen att arbetssituationen innehåller för många negativa drag finns 
risken att den reflexiva metoden blir ett skådebröd utan betydelse. Därför 
önskar jag diskutera delar av arkeologernas situation i fält. Bakgrunden till 
texten kan sägas kort: den reflexiva fältarkeologin vann inget genomslag på 
delområde 3. Varför? Gick det fel och i så fall var? En ingång till denna 
problematik är att först titta på hur personalen initialt fick möta metoden.

Försökens inledning
Försöken vid Citytunnelprojektet initierades av projektledningen och Åsa 
Berggren under våren 2001. Berggren har mött den arkeologiska reflexiva
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Fig. 1. Reflexer på delområde 3: en senneolitisk grav och vid horisonten Lindeborg, en 
förort från tidigt 1970-tal söder om Malmö. Foto: Jenny Thornell.

metoden så a tt säga vid sin källa, nämligen vid undersökningarna av ęatal- 
höyük i Turkiet ledda av Ian Hodder. På Citytunnelprojektet bildades en 
arbetsgrupp, kallad reflexgruppen, bestående av projektledningen, Åsa Berg
gren och några grävningsledare (inkl. förf.). Gruppen diskuterade och pro
jektledningen skapade en informativ text med rubriken Att både gräva och 
tänka.

Texten var riktad till alla grävningsledare i projektet, d.v.s. de som de 
facto skulle introducera och leda personalen i det reflexiva fältarkeologiska 
arbetet. Redan i inledningen av denna text poängteras att den reflexiva
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metoden snarast ska betraktas som: ett förhållningssätt där man ifrågasätter 
etablerade kategorier och bryter invanda tankemönster. Man pekar på beho
vet att förstå tolkningsprocessen och att i denna spelar arkeologens redan 
tidigare formade föreställningar en stor roll. En målbeskrivning görs; forn- 
lämningarna ska undersökas bättre och vi ska: kunna göra prioriteringar 
utifrån de frågeställningar som finns i projektprogram och undersöknings
planer. Vi ska helt enkelt utnyttja våra resurser effektivare. Reflexiviteten 
kräver att man följer upp arbetet kontinuerligt och det är därför som vi ska 
tvätta, sortera och registrera fynden, flotera jordproverna och låta utföra 
analyser fortlöpande under fältarbetsfasen. Materialbearbetningen i fält ska 
vara en del av tolkningsprocessen.

Fyra timmar per person och vecka avsattes till de reflexiva metodför
söken. Tanken var att personalen på arbetstid skulle ges möjlighet att läsa 
projektprogram, undersökningsplaner, delar av det vetenskapliga program
met, manualer eller annat som eventuellt krävdes för arbetets utförande. Två 
tvingande moment anfördes dock: dagboksanteckningar och varför-möten. 
Varje arkeolog skulle skriva personliga dagboksanteckningar. Dessa skulle 
skrivas direkt in i grävningens dator, kanske en gång i veckan och meningen 
är att de ska innehålla arkeologens reflektioner, tankar och idéer. Avsikten 
var bl.a. att fånga upp de tankegångar som inte direkt hör hemma i anlägg- 
ningsbeskrivningarna. Genom att dessa dagboksanteckningar var helt öppna 
för alla på grävningen kunde de dessutom mana till diskussion och dialog 
och således spela en roll i tolkningsprocessen.

Det andra tvingande momentet var så kallade varför-möten. Dessa möten 
skulle hållas med undersökningens hela personal en gång i veckan och me
ningen var att gå en slags rond på grävningen. Tanken var att varför-mötena 
inte enbart skulle vara informativa utan genom att fokusera frågan ”var
för?” skulle reflexion och en medvetenhet om ”varför man gör som man 
gör” stimuleras. Nämnda text Att både gräva och tänka var utgångspunkt 
och som komplement gavs möjlighet att läsa dels Åsa Berggrens artiklar i 
ämnet, dels lan Hodder och delar av den framförallt anglo-saxiska debatten 
utgående från hans inledande artikel i Antiquity 1997.

Hur gick det?
På delområde 3 inleddes den reflexiva metoden som på de flesta andra under
sökningar i projektet, men redan tidigt stod det klart att personalen ställde 
sig tveksam till försöket. Varför-mötena blev till största delen strikt informa
tiva, man diskuterade sina tolkningar av de anläggningar man för tillfället
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arbetade med och man gjorde utblickar till andra relevanta objekt och för
hållanden. En viss diskussion uppstod, dock på ett mer praktiskt plan, en mer 
utvecklad problematisering och ett anammande av ett reflexivt förhållnings
sätt uteblev. Det berodde inte på att man missat tankarna med den reflexiva 
metoden, eller för den delen att man var ovillig att diskutera. Under arbetets 
gång i övrigt fördes ofta både initierade och fruktbara diskussioner om både 
teori och metod. Med andra ord, spontant uppkomna diskussioner fungera
de, men dokumentationen av dem mötte stora svårigheter. Dagboksanteck
ningarna på delområde 3 tog inte heller fart. De anteckningar som hittade in 
i datorn är de som skrevs på direkt uppmaning. Orsakerna till detta ska 
sökas på ett grundläggande plan.

Diskussion
Försöket ifråga genomfördes inom uppdragsarkeologins ramar och här ris
kerar tillgången på personal att vara en svag länk. När flera stora exploate- 
ringsprojekt pågår parallellt, i detta fall i Skåne, uppstår en brist på erfaren 
grävande personal. I Malmö Kulturmiljös fall följde och överlappade flera 
stora exploateringsprojekt varandra. Följden blev att erfarenheten i fält drä- 
nerades eftersom arkeologer bands upp till rapportskrivning. Policyn på av
delningen är att rekryteringen av personal i första hand ska skötas internt. 
Till råga på allt är Malmö Kulturmiljö inte den enda större ”aktören” i 
Skåne. Både Riksantikvarieämbetet och Regionmuseet i Kristianstad är stora 
organisationer som arbetar med stora projekt och följaktligen anställer en 
hel del arkeologer. Det finns i regionen ytterligare några mindre arkeologis
ka aktörer. Resultatet blir en brist på fältarbetande personal med längre erfa
renhet.

En jämförelsevis oerfaren personal ombeds således att göra reflekterande 
betraktelser av sitt arbete, sina tolkningar och sin roll i tolkningsprocessen 
som helhet. Denna personal ska dessutom dokumenteras i sina försök att gå 
sin ledning till mötes. I dessa reflektioner som personalen ombeds göra finns 
som sagt moment av skapande, men innan de hunnit känna sig hemma i sitt 
arbete manas de till att tänka fritt, göra tolkningsmässiga kopplingar och 
strukturella iakttagelser. Denna personal hade blott ett fåtal invanda tanke
mönster och låsta föreställningar. Det vill säga, de har ingen inkörd erfaren
het att agera mot. Nu handlar den reflexiva arkeologin inte enbart om att 
lösgöra arkeologen från eventuellt invanda och låsta tankegångar, utan den 
kanske framförallt bör betraktas som en metod som lyfter fram arkeologen 
s]älv och hans eller hennes aktiva roll i tolknings- och dokumentations-
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processen. Här har den givetvis en viktig roll också för den arkeolog som är 
i färd med att skaffa sig erfarenhet och rutin. På delområde 3 var det doku
mentationen av den reflexiva metoden som var ett huvudproblem. Varför- 
möten och dagboksanteckningar fungerade inte, men, och detta är viktigt, 
personalen kunde mycket väl relatera till sig själva som tolkande, och se det 
egna jaget som betydelsefullt för tolkningsprocessen. En jämförelsevis oerfa
ren arkeolog är snarare öppen för det nya, helt enkelt därför att de håller på 
att bygga upp en erfarenhet och yrkesmässig kompetens. Det var snarast det 
mer eller mindre offentliga forumet som man kände tvekan inför.

Den reflexiva arkeologin fungerade på flera av de andra delområdena i 
projektet, så vad skiljer dem från delområde 3? Ingenting egentligen, men 
ändå. Låt mig förklara. Den reflexiva metoden förutsätter att man har något 
att säga. En människa som känner att han eller hon behärskar något kan 
utveckla en diskussion på ett fruktbart vis. Här träder ytterligare faktorer 
fram som påverkar den reflexiva metoden. Ett klimat som främjar diskussio
ner skapas också av den psyko-sociala miljön. Känner personalen varandra 
väl och har någorlunda gemensamma referensramar kan man diskutera liv
ligt och fruktbart, men är en grupp mer heterogent sammansatt är det inte 
givet att en reflexiv arkeologi kan fungera särskilt bra. Arkeologer är, lik
som människor i allmänhet, olika. Vissa gillar att skriva dagboksanteck
ningar och diskutera dessa med andra, medan andra inte så gärna vill skylta 
med sina reflektioner, som dessutom gärna ska vara omedelbara till sin ka
raktär.

Arkeologer som tvekade inför den reflexiva arkeologin fanns också på de 
delområden som ”lyckats” med den reflexiva arkeologin, men de skyms av 
de som förmådde träda fram. En svår fråga som ställdes var hur vi faktiskt 
skulle använda dessa dagboksanteckningar nu och i framtiden? Att deras 
innehåll diskuteras utan arkeologens närvaro ingår i förutsättningen, men 
det finns trots allt en risk att dessa alster, tvärt emot den uttalade önskan om 
frispråkighet, kan komma att betraktas som en belastning för den enskilde 
arkeologen.

Ska man då betrakta den reflexiva arkeologin som ett misslyckande på 
delområde 3? Ska vi svara ja på artikelns rubricerande fråga? Ja, det ska vi. 
Det vill säga, den reflexiva fältarkeologin fungerade inte, men skälen ska 
sökas utanför den reflexiva metoden i sig. Den reflexiva fältarkeologin behö
ver ett arbetsklimat som stimulerar reflektion och detta klimat måste skapas 
aktivt. En av diskussionsfrågorna på seminariet i Malmö i maj 2002 handla
de mycket riktigt om just detta. När den reflexiva metoden introducerades 
för personalen på delområde 3 gjordes det mer eller mindre efter ett idealt
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förhållande; så här ”borde” den reflexiva arkeologin fungera, så här vill vi 
att ni ska tänka och på detta vis ska ni relatera till er själva. Dokumentatio
nen av den reflexiva fältarkeologin blev också problematisk eftersom vi kon
fronterades med faktorer som motverkade den bild av arkeologin som må
lats upp inför den reflexiva arkeologin. Man kan säga att verklighetsbeskriv
ningen som den reflexiva metoden utgick ifrån var för mycket skild ifrån den 
vi upplevde i arbetet.

Delområde 3 skulle, liksom flera av de andra områdena i projektet, un
dersökas under två säsonger, men i början av den andra säsongen byter led
ningen datasystem för dokumentation och registrering. I stället för att vänta 
till en lämplig tidpunkt genomfördes mitt under arbetet en fullständigt om
välvande förändring av dokumentationsarbetet. För att fortsättningsvis kun
na utföra sitt arbete måste en säsongs arbete av inmätning, registrering och 
fyndbearbetning transformeras till detta nya system. Mitt under pågående 
fältarbete! Det nya systemet kräver utbildning och den skulle försörjas av en 
6-dagarskurs för grävningsledaren. I mitt fall två veckor efter att fältarbetet 
inletts! Avdelningen prioriterade inte de som skulle använda systemet i verk
ligheten utan en rad andra personer fick ”gå före i kön”. I realiteten blev 
således arkeologin överhuvudtaget svår att utföra på ett någorlunda profes
sionellt vis. Jag skulle som grävningsledare, utan praktiskt erfarenhet och 
utan övning, utbilda personalen i detta system.

I tolkningsprocessen är hjälpvetenskaper och expertis viktiga. Projektets 
osteologer befinner sig närmare 30 mil bort (Göteborg) så i praktiken har 
projektet ingen osteolog tillgänglig under fältarbetet. Projektet fokuserar 
starkt på miljöarkeologiska analyser, dels av makrofossil, dels av mark
kemiska prover. Ett arrangemang där makrofossil, efter analys, går direkt 
till radiometrisk datering har lagts upp. Problemet är att miljöarkeologerna 
befinner sig 125 mil från projektet (Umeå). Dessutom har både miljö
arkeologerna och osteologerna andra projekt som de arbetar parallellt med, 
inklusive personliga projekt. Citytunnelprojektet är bara ett i raden och är 
inte prioriterat. Blotta avståndet gör kommunikationen svårare.

Det finns inte i projektet, eller på avdelningen någon fungerande turord
ning för analyser, analyssvar och rapporter från experterna. Godtycklighet 
råder. Upprepad kommunikation per e-post, snigelpost och telefon är nöd
vändig för att överhuvudtaget erhålla de resultat som krävs för arbetet.

Till råga på allt upphör väsentliga delar av organisationen att existera i 
semestertider. Som vore vi delar av verkstadsindustrin på 1950-talet upphör 
funktioner under juli månad helt att fungera. Konserveringsavdelningen 
stänger t.ex. helt, att varva semestrarna så att kompetensen finns tillgänglig
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anses uppenbarligen onödigt. Detsamma gäller andra delar av organisa
tionen.

Mot denna bakgrund rimmar det alltså illa att som grävningsledare plä
dera för en reflexiv metod i vilken tolkningsprocessen kräver närhet till ex
pertis och löpande tillgång till analysresultat. Och att berika undersökningens 
dokumentation med reflektioner från varför-möten och dagboksanteckningar 
när organisationen inte anpassats till denna reflexiva metod är motsägelse
fullt. Den reflexiva fältarkeologin har en mycket stor potential, men erfaren
heterna från delområde 3 visar att större vikt bör läggas vid att förbereda 
personalen. Jag anser att man också bör också ned dokumentationen av 
metoden och kraftfullare fokusera på det väsentliga: tolkningsprocessen.

Referenser
Reflexgruppen. 2001. Att både gräva och tänka. Stencil. Malmö Kultur

miljö. Malmö.

Joakim Sagrén (f. 1961). Antikvarie vid Malmö Kulturmiljö. Fil. kand. vid 
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av den mellersta järnålderns många olika förändringar och möjligheterna 
att studera dessa via arkeologiska och historiska källor.
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Delområde 4 och 5
Reflexiv revolution eller kejsarens nya kläder?

Susan Hydén 
Malmö Kulturmiljö

Mina intryck av införandet av ett ”reflexivt förhållningssätt” grundar sig på 
erfarenheterna som platschef respektive biträdande platschef på slutunder
sökningarna av delområde 4 och 5 inom Citytunnelprojektet vid Malmö 
Kulturmiljö fältsäsongen 2001 och 2002.

Jag har här skrivit ner mina egna, personliga reflektioner mitt under på
gående fältsäsong och mina tankegångar kretsar kring det som jag anser 
vara grundförutsättningarna för en reflexiv arkeologi. Hur påverkar de 
praktiska omständigheterna den enskilda arkeologens insats och undersök
ningarnas resultat? Vad kan vi göra för att bli bättre?

Bakgrund och förutsättningar
Undersökningarna av delområde 4 pågick under ett par månader i början av 
säsongen. Förutom att jag själv var oerfaren platschef så hade ungefär hälf
ten av personalen inte varit på en exploateringsgrävning förut. Flera stanna
de dessutom bara en kort tid i väntan på att de mer långvariga grävningarna 
skulle starta. Idéerna om införandet ett ”reflexivt förhållningssätt” med dag
böcker och varför-möten kom till på köpet inte riktigt igång i samband med 
säsongens början vilket resulterade i att halva grävningen redan var avkla
rad när vi fick signaler om hur det skulle gå till.

Förutsättningarna för att förhållningssättet skulle fungera på ett mer 
fruktbart sätt var med andra ord inte så goda för delområde 4:as del. Trots 
detta hann vi åtminstone starta upp lite grann innan grävningen var slut. 
Inga direkta dagboksanteckningar kom till stånd men några av personalen 
skrev mer avslutande kommentarer till vad de uppfattade som positivt och 
negativt med grävningen. Det var nyttig läsning där de som varit med på 
grävningen skrev ned allt från förslag på förbättringar av praktiska arbets
moment till åsikter om vilka objekt som bortprioriterats samt inte minst hur 
de själva trivts på grävningen. Det kan alltså vara en god idé att införa att
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alla som varit med på en grävning skriver någon form av ”bokslut” med 
saker att ta lärdom av inför nästa utgrävningstillfälle och som utvärdering 
av hur arbetsklimatet på grävningen upplevts. När det gäller varför-möten 
upplevde jag att vi började bli varma i kläderna i slutet av grävningen och 
att vi hade en och annan givande diskussion, främst knutna till specifika 
anläggningar - något som alla kunde relatera till även om man bara var på 
grävningen ett kort tag. Samtidigt var det uppenbart att man ville ha mötet 
på en fredagseftermiddag då alla var trötta, varför det verkar som om möte
na inte uppfattades som så viktiga i sig, utan snarare som en välbehövlig 
paus. Själv kände jag av tidspressen då vi hade väldigt mycket som skulle 
hinnas med på allt för kort tid och detta utan någon större kontinuitet när det 
gällde personal. Därför menar jag att jag skulle haft möjlighet att engagera 
mig mer (och det vill jag tro att jag skulle ha gjort!) om inte grävsituationen 
var som den var. Några studiebesök på andra grävningar gjorde vi också, 
men varken fler eller färre än ”brukligt”.

Fig. 1. Skolelever gräver kulturlager på delområde 4. Foto: Susan Flydén.
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När det gäller delområde 5 rådde andra förutsättningar med en mer sam
manhållen personalstyrka samt det faktum att grävningen pågick hela sä
songen (för detaljer se artikel av Brink & Gidlöf, denna volym). Den största 
behållningen av den reflexiva arkeologin anser jag vara dagböckerna. Alla 
hade fasta datortider att använda sig av för ändamålet, även om det skiftade 
väldigt mycket bland personalen hur mycket (eller lite) man skrev. Här blan
dades ris och ros; idéer och ett ifrågasättande som normalt inte kommer med 
i anläggningsbeskrivningarna och som man alltså går miste om. När det 
gäller varför-mötena så tyckte jag rent generellt inte att de fungerade så bra 
på delområde 5 där det stora undersökningsobjektet var en mellanneolitisk 
palissad som man kan tycka borde vara ett tacksamt objekt att försöka för
hålla sig till. Samma personer som livligt och glatt kunde diskutera allt från 
vardagliga trivialiteter till olika former av arkeologiska spörsmål på fru
kost- och lunchrasterna var inte alls lika pratglada när vi väl hade möte. 
Däremot var många mer benägna till diskussion i mindre grupper och på tu 
man hand under mer spontana former.

Jag uppfattade det som att många, liksom jag själv, var mycket positiva 
till själva idén om ett reflexivt förhållningssätt. Det borde vara en självklar
het att vi hela tiden ifrågasätter och problematiserar arkeologin och försöker 
undvika att hamna i rutinmässigt grävande och tolkande. Jag har svårt att 
tänka mig att det finns någon praktiserande arkeolog som inte vill eftersträ
va det. Det verkar finnas en del som avfärdar det reflexiva tankesättet med 
att ”det där har vi gjort förut”. Men det är inte frågan om vare sig en reflexiv 
revolution eller kejsarens nya kläder. Att haka upp sig på vad som är nytt 
och vad som har gjorts förut känns inte särskilt konstruktivt och det är väl 
knappast det som är poängen oavsett vad vi sen kallar det och hur vi väljer 
att gå tillväga. Men visst gick det trögt ibland med att försöka omsätta det 
hela i praktiken. Ett sådant dilemma är förstås frustrerande, samtidigt som 
det säkert kan utmynna i något positivt genom att fler idéer om hur en reflexiv 
arkeologi ska främjas föds fram. Nya varianter av t.ex. dagböcker och var- 
för-möten tillhör dock enligt min mening själva finslipningen. Personligen 
tror jag att det är på ett annat plan vi borde börja, som har med ett gott 
arbetsklimat, tidsplanering och möjligheter till möten att göra.

Individer eller personal?
Gemensamt för både delområden 4 och 5 var att det reflexiva förhållnings
sättet mottogs med blandade känslor. En viktig orsak till detta tyckte jag mig 
finna i dagböckerna från delområde 5. Dessa skrevs i vanliga word-doku-
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ment och inte en dagboksdatabas. Kanske var det detta som uppmuntrade till 
att ett vitt spektra av åsikter och teman togs upp då ett tomt dokument inte 
ger en fastställd blanketts byråkratiska och fastlåsande intryck. Dagböck
erna verkade var en välkommen chans att få göra sin röst hörd och det var 
tydligt att många var frustrerade över sin situation som säsongsanställd ar
keolog. Man kan säkert tycka att sådana saker inte är relevanta i en grav
ningssituation, men det tycker jag att de är i allra högsta grad. Hur vi som 
tolkar det arkeologiska materialet uppfattar vår roll och vilka möjligheter vi 
har, påverkar givetvis engagemang och om man överhuvudtaget tycker att 
det är värt att fortsätta att jobba som arkeolog. Bakom epitetet säsongs
anställd personal döljer sig en mängd kompetenta personer som gärna an
vänder sin magisterexamen i arkeologi till annat än bara ren muskelkraft. 
För de som länge kämpat för att få göra något mer än att bara gräva och 
dokumentera säsong efter säsong kom införandet av ett reflexivt förhåll
ningssätt att kännas som att bli skrivna på näsan. De verkade uppfatta det 
som att ett direktiv som kom någonstans ovanifrån i hierarkin med idéer och 
ambitioner som de själva haft och inte fått gehör för. Det gjorde inte saken 
bättre att de första instruktionerna var olyckligt formulerade och kunde i ett 
känsligt läge uppfattas som nedlåtande. Redan dess titel Att både gräva och 
tänka fick en och annan att se rött.

När det reflexiva förhållningssättet blir ett mer självklart och integrerat 
inslag tror jag att det kommer att ses som en förbättring både för alla på 
grävningen och för arkeologin. Det behöver kanske inte kallas ”reflexivt” då 
det verkar som om det blivit ett laddat begrepp med tanke på den oturliga 
start som det hela fick inom Citytunnelprojektet. Kontinuitet när det gäller 
personal och inte alltför kortvariga grävningar är förstås önskvärt men inte 
alltid en realitet. Man får anpassa och utforma den reflexiva arkeologins 
innehåll utifrån varje grävnings förutsättningar, något man borde diskutera 
ihop med hela personalstyrkan inför varje undersökning. Ska man till exem
pel ha fasta datatider för ”dagboksskrivande” eller känns det bara hämman
de? Fältdatorerna ska användas för många ändamål; finns det överhuvud
taget datorer så det räcker? Kanske fungerar det att man sitter ner och an
tecknar i sin anteckningsbok varje dag och sedan för in det i datorn vid 
tillfälle? Det finns inga givna former och behoven ser förmodligen olika ut 
under säsongens gång, så man får utvärdera efter hand.

En viss misstänksamhet mot dagboken kunde också märkas på sina håll. 
Vad skulle dagboken användas till och vågar man som säsongsanställd vara 
kritisk? Ska vi främja ifrågasättande och självkritik måste man känna att 
man kan skriva vad man tycker och tänker i dagboken. Det är därför viktigt
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^ig- 2. Markeringar utförda av gästande pendelmän. Foto: Kristian Brink.
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att skapa ett tillåtande klimat - utan det tror jag inte att det kan bli någon 
givande och ifrågasättande forskningsprocess.

Om stress och press i fält och män med pendel
I mitt, visserligen korta perspektiv (jag har deltagit i de storskaliga arkeolo
giska malmöundersökningarna sedan 1996), känns det som om exploate- 
ringsarkeologin hela tiden eskalerar. Grävningarna blir allt större och det 
ställs högre och högre krav som ska utföras på allt kortare tid. Det är lätt att 
drunkna bland frågeställningar, provtagningar, undersökningsmetoder, prio
riteringar, utvärderingar, pappersarbeten, möten, fyndhantering, besök och 
nya programvaror. Då är det lätt att uppfatta införandet av en reflexiv ar
keologi som ännu en arbetsuppgift som bara tar tid. Tiden är från början 
knapp och man blir väldigt stressad när totalstationen vägrar fungera och 
det inte regnat på flera veckor så att alla stolphålsområden förvandlats till 
betong. I en sådan situation kan det kännas som stressande merarbete att 
sätta sig ner framför datorn och skriva i sin dagbok; det prioriterar man helst 
bort. Man gräver hellre så många anläggningar som möjligt, det finns en 
trygghet i statistiken kring procentandelen grävda anläggningar. Man måste 
helt enkelt ta sig tid och det är bara att konstatera att det är svårt! Men ju fler 
gånger man upptäcker att det faktiskt kan vara en tillgång under en pressan
de situation - att man t.ex. blir bättre på att prioritera eller att fler frågor 
faktiskt kan belysas med lite eftertanke snarare än fler snabbundersökta an
läggningar - ju lättare och mer självklart borde det bli.

Till sist vill jag också framhålla vikten av möten med andra än kolleg
orna på den egna grävningen. Varför-mötena fungerade som sagt lite trevan
de, men det finns många former av möten, både planerade och mer oplane
rade. Som medverkande på delområde 4 och 5 blev man snart varse detta. 
En cykelstig skär tvärs över områdena och där är det full trafik med cyklis
ter, hundägare och pensionärer med eller utan stavar; det är många som har 
stannat till ett ögonblick. Mer planerade möten har också kommit till stånd; 
med en mängd kollegor, med studenter från Lund som kommit för ha sin 
seminariegrävning och med diverse journalister. Kanske bestod de mest om
tumlande upplevelserna av möten med de sjätteklassare från Rosengårds- 
skolan som fick prova på att gräva i kulturlagren på område 4 (fig. 1) eller 
de män med pendel som helt plötsligt dök upp för att göra egna efterforsk
ningar på område 5 (fig. 2). De förstnämnda på grund av sin ohämmade 
entusiasm över minsta lilla sten och de senare för att det var så svårt att 
förstå att de genom att gå runt med en mutter i ett snöre på fullt allvar tyckte
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sig finna en mängd strukturer som inte är synliga med blotta ögat. Men vi 
arkeologer kanske också uppfattas på liknande vis av många människor fast 
vi springer omkring med en blänkande prismastång istället för en pendel? 
Nu finns det naturligtvis begränsningar för hur mycket tid man har för dessa 
möten. Men varje möte är värdefullt eftersom man tvingas ta ställning till 
sina egna tolkningar och de ofta oväntade frågorna man ställs inför. Med 
andra människors perspektiv är det lättare att se sina egna resonemang i nytt 
ljus. Det hjälper till att påminna om att det är vi som skapar den arkeologiska 
kunskapen här och nu. Att dessutom sträva efter att på olika sätt försöka 
förmedla varför - och hur - vi alla skapar vår historia även till icke-arkeo- 
loger är en av de verkligt stora utmaningarna.

Susan Hydén (f. 1967). Antikvarie vid Malmö Kulturmiljö. Fil. mag. vid 
Lunds universitet 1997. Arbetat som arkeolog vid Malmö Kulturmiljö sedan 
1996. Intresserad av att undersöka obearbetad bergart (t.ex. byggnadsmate
rial) och bearbetad bergart (t.ex. slip- och malstenar) samt dess förekomst i 
gravar och andra arkeologiska kontexter.
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Delområde 6 och 7 samt 
Tilläggsytan
Synpunkter på den reflexiva metoden i fältmiljö

Ulf Celin
Malmö Kulturmiljö

Synpunkterna i följande text är baserade på mina erfarenheter från Citytun
nelprojektets slutundersökningar i Lockarp socken år 2001 (delområde 6, 7 
och en förundersökning benämnd Tilläggsytan). Synpunkterna har både att 
göra med de svårigheter som fanns initialt med igångsättandet av det reflex
iva förhållningssättet i fält och de fördelar jag tyckte mig se med metoden. 
Jag kommer också att ge exempel på moment som jag tror kan vara lämp
liga att arbeta mer med i det reflexiva fältarbetet.

Praktiska erfarenheter
Att gräva och förhålla sig till de arkeologiska lämningarna utifrån ett reflex
iv! förhållningssätt var en målsättning som var tydligt uttalad från projekt
ledningens sida redan innan slutundersökningarna inom Citytunnelprojektet 
startade år 2001. För mig, som platschef för delområde 7, började fältarbetet 
redan i april och avslutades i samband med juli månads utgång. På grund av 
den tidiga starten i kombination med den korta säsongen, hann den reflexiva 
tanken tyvärr aldrig implementeras till fullo. Arbetet fortskred dock utan 
uppehåll i samband med att arbetena med delområde 6 och Tilläggsytan tog 
vid.

Orsakerna till att det reflexiva arbetet inte kom igång ordentligt på del
område 7 är flera. För det första var inte strukturen kring hur den reflexiva 
metoden skulle utformas helt färdig från projektledningens sida så tidigt som 
i slutet på april. Detta visade sig främst genom att det inte fanns tydliga 
riktlinjer för hur arbetet skulle utföras av den enskilde arkeologen. Som ex
empel kom inte anvisningarna ut i pappersform förrän en bit in på säsongen.

Att förmedla ett ”nytt förhållningssätt” till det arkeologiska materialet, 
genom att kritiskt betrakta och ifrågasätta lämningar och invanda mönster
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var svårt. Det var i många stycken ett problem på grund av att stora delar av 
fältpersonalen hade liten eller ingen erfarenhet av uppdragsarkeologi. Svå
righeten bestod i att man inte hade förmåga att problematisera, eftersom 
man inte hade några erfarenheter att relatera till. Dock behöver en oerfaren 
fältstyrka inte alls vara något negativt. Snarare finns det en stor kraft och 
dynamik i en grupp huvudsakligen bestående av oerfarna. Att inte med en 
gång skolas in i tänkandet ”att denna lämning representerar ... för att form 
och innehåll och kollegorna säger så” ger möjlighet att problematisera och 
reflektera och inte bara slentrianmässigt dra välbekanta slutsatser. Nya, in
tressanta tolkningar kan på så sätt få fotfäste i vårt medvetande. Som oerfa
ren har man en stark tilltro till vad som lärs ut, men genom att reflektera och 
ifrågasätta kan tilltron dämpas till ett mer kritiskt förhållningssätt till de 
undersökta objekten. Jag ser nu, när jag jobbar med dokumentationen från 
slutundersökningarna, att bristen på erfarenhet bland arkeologerna i Lock- 
arp i början hämmade mer eller mindre alla delar av den arkeologiska doku
mentationen inklusive den reflexiva dokumentationen. Hade fördelningen 
av erfarna och oerfarna arkeologer varit mer balanserad, hade sannolikt 
också dokumentationen och lärandet varit bättre.

I början var både dagboksskrivande och varför-mötena - som jag hellre 
vill kalla för ”ronder” eftersom de nästan alltid fördes i fält vid enskilda 
anläggningar där den som grävde också fick berätta och resonera - förknip
pade med ett visst motstånd från personalens sida. Det var dock inget mot
stånd mot det reflexiva tankesättet som sådant, utan det var snarare ovanan 
att tala inför grupp om objekt som man aldrig tidigare hade grävt som föran
ledde ”motstånd”. Efter att delområde 7 avslutats flyttade hela personalstyr
kan över till delområde 6 och lite senare under säsongen till den angränsan
de Tilläggsytan. När vi var ungefär halvvägs in på säsongen blev ett annat 
förhållningssätt till de arkeologiska objekten och det reflexiva arbetet i grup
pen märkbart. Alla hade lärt känna varandra och man hade inte längre någ
ra problem med att bjuda på sig själv och de uppfattningar man hade kring 
de anläggningar man grävde. Diskussionerna, både ute vid de enskilda an
läggningarna i fält och vid dagboksskrivandet i arbetsboden, blev mer akti
va och stimulerande. Arkeologerna började att ge och ta utan att det gick 
prestige i att ha en avvikande åsikt. Sannolikt berodde det på att vi hade 
relativt oerfarna arkeologer vilket resulterade i att alla åsikter lät sannolika. 
Detta tillsammans med att gruppen snabbt blev sammansvetsad på ett per
sonligt plan, ledde fram till den goda stämningen vid ronderna. I början 
hade dessa emellertid mer funktionen av en envägskommunikation, från 
platschef till arkeolog. Endast i undantagsfall var flödet av kunskap det
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omvända. Ett exempel på ett sådant undantag är en diskussion kring rotväl- 
tors vara eller icke vara. Intressant nog hade jag den diskussionen med en 
person som inte är skolad inom malmöarkeologin, vilket jag ser som ett 
tecken på att erfarenhet från andra grävande institutioner bidrar till ett dyna
miskt utbyte av idéer och ett reflekterande kring våra arkeologiska objekt. 
Vad jag, som skolad inom malmöarkeologin, anser vara en rotvälta kan 
någon annanstans anses vara en hyddrest.

Ytterligare ett hinder vid införandet av den reflexiva metoden bestod av 
att mjukvaran för fältdatorns dagboksprogram inte var färdigt och installe
rat förrän fältarbetet på delområde 7 var avslutat och arbetet på delområde 
6 var igång. Att vi inte fått programmet var egentligen inget större problem 
eftersom det går att skapa enskilda textdokument i tillgängliga ordbehand
lingsprogram. Detta blev också gjort. Dock visade det sig när programvaran 
till datorn blivit installerad, att detta program var vida överlägset ordbe
handlingsprogrammet när det gäller tillgänglighet för andra att läsa. Möj
ligheten och viljan att via datorn diskutera och kommentera införda reflek- 
tioner gjorda av kollegorna ökade dramatiskt. I början fanns det dock ett 
visst inslag av texter med nonsenskaraktär.

En tredje och väldigt viktig orsak till att den reflexiva tanken aldrig till 
fullo kom att genomdrivas på delområde 7 var att vi var väldigt styrda av 
hur det arkeologiska fältarbetet rent praktiskt var möjligt att bedriva. Det 
betyder att det inte alltid var möjligt att som enskild arkeolog styra över 
vilka objekt som skulle undersökas när. Som exempel kan nämnas att vi vid 
ett par tillfällen var tvungen att ta in en grävmaskin på området för att 
komplettera tidigare schaktning. Därmed blev vi mer eller mindre ”tvinga
de”, givetvis utifrån prioriteringar, att dokumentera de lämningar som låg i 
vägen när grävmaskinen skulle in på området. Nu var förutsättningarna lite 
speciella på delområde 7, eftersom det fanns en äldre matj ordshorisont beva
rad över delar av området, i vilken det låg delvis eller helt bevarade förhis
toriska lämningar. Den enskilde arkeologens frihet att välja objekt blev där
med beskuren och överlämnades till platschefen.

När det gäller delområde 7 fanns det en anläggningskategori som sällan 
påträffas i fullåkerslandskap. Det var härdar och skärvstensrösen/skärv- 
stensflak. Dessa låg nedgrävda i matj ordshorisonten, men var inte så djupt 
nedgrävda att de syntes i den ljusare moränen. En yta på 10x10 meter kom 
att undersökas mycket noggrant. Både de som grävde ut dessa stenkoncen
trationer och den övriga personalen kom med mycket intressanta tolkningar 
kring vad dessa representerade och vad det var som gjorde att de hade blivit 
bevarade, trots det moderna jordbrukets djupgående plöjning. Resonemangen
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^'g- 1. Skärvstensflak i delområde 7. Foto: Tommy An/idsson, Malmö Museer.
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som fördes, både genom dagboksskrivande och genom arrangerade och 
spontana diskussioner i fält, problematiserade dessa frågeställningar. Både 
”gamla” och ”nya” anläggningskategorier diskuterades livligt.

En annan viktig del av det reflexiva arbetet har varit studiebesöken på 
andra grävningar, både inom och utanför Ciytunnelprojektet. Dessa besök 
har givetvis varit lärorika för oss alla. Att få upp ögonen för att andra kan ha 
avvikande tolkningar av anläggningar som liknar dem som jag själv har 
grävt, väcker nya tankar kring våra tolkningar av de lämningar vi under
söker. Studiebesöken har dock ofta en tendens att mer bli till rena utflykter. 
Möjligen borde något moment läggas in så att de blir mer fokuserade, mer 
krävande. De respektive platscheferna borde kanske komma överens i för
väg om att koncentrera sig till ett tema som ska avhandlas vid besöken, så 
att man inte bara går över ytan för att kunna säga att vi varit där. Kortare 
men mer intellektuellt krävande besök kanske?

Den självdisponerade tiden för självstudier var också svår att genom
driva, något jag som platschef förmodligen får ta på mig en del av ansvaret 
för. Jag drev på personalen på delområde 7 att dokumentera anläggningar i 
en omfattning som sannolikt hämmade intresset för att sätta sig ner och läsa 
artiklar. Vi arbetade tyvärr hela tiden under kraftig tidspress. Detta mönster 
fortsatte dock även på delområde 6 och Tilläggsytan. En av anledningarna 
till att det inte blev så mycket självstudier var att den enskilde arkeologen 
hellre ville vara ute och gräva eftersom detta tycktes vara sinnebilden av 
arkeologens arbete. Artikelstudiet bedrevs huvudsakligen när det regnade, 
men det säger egentligen mer om privatpersonen än om yrkesmannen.

Ju längre säsongen fortgick, både vid delområde 7 och vid de båda under
sökningarna på delområde 6 och Tilläggsytan, desto mer positiva blev mina 
intryck av hur den enskilde arkeologen förhöll sig till det reflexiva arbets
sättet. Det blev en integrerad del av dokumentationen och väckte till en del 
ett kritiskt tänkande.

Vidareutveckling
Men vad har jag då för tankar, utöver det som redan nämnts, kring hur det 
reflexiva arbetssättet kan vidareutvecklas?

• När vi bedriver arkeologisk fältverksamhet vid Malmö Kulturmiljö bör i 
mitt tycke hela avdelningen, med den fantastiska kunskapsbas som finns 
där, komma oss alla till del. En viktig del av den reflexiva tanken är ju att 
våra kunskaper ska öka genom att ”etablerade sanningar” ifrågasätts. 
Det främsta sättet att öka kunskapen är att ha en levande diskussions-
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miljö, både i fält och inne på kontoren. En metod som kan driva på så att 
kunskapsflödet ökas är att de som tidigare varit ute i fält, till exempel 
grävningsledare som just nu skriver rapporter, kommer ut och hjälper till 
att förmedla kunskap och samtidigt därigenom håller sig själva å jour om 
nya upptäckter. En annan plats där den reflexiva tanken/metoden bör 
vara levande är via vårt ”Intranät”. Att ta digitala bilder och beskriva 
svårtolkade lämningar för dem som inte har möjlighet att ta sig ut i fält 
vore en möjlig väg att gå. Därmed ökar kunskapsflödet på hela avdel
ningen och alla blir delaktiga i det reflexiva arbetet.

• Att ta till vara all den kompetens som finns inom den enskilda grävningen 
borde också prioriteras. Alla är specialister på något. Alla har skrivit tre- 
och/eller fyrabetygsuppsatser med en inriktning som med största sanno
likhet går att applicera på den fältarkeologiska situationen. Det borde 
vara möjligt att ge dessa personer tillfälle att under en stund få tala kring 
sitt ämne och därigenom sprida sin speciella kunskap vidare till sina kol
legor.

• Det skulle ges möjlighet att ha utbyte mellan olika grävande institutioner. 
Både av personal och tankar. Att arkeologer från till exempel Småland 
eller Uppland får möjlighet att studera och lära av ”vår” arkeologi, sam
tidigt som vi får möjlighet att studera och lära av deras, vore ett bra sätt 
att bredda vår kunskap och diskutera givna ”sanningar”.

Ulf Celin (f. 1967). Anställd som antikvarie vid Malmö Kulturmiljö sedan 
1996. Fil. kand. vid Lunds universitet 1995. Har tidigare arbetat med upp
ordning av den anatomiska kraniesamlingen vid Anatomiska institutionen i 
Lund och har även arbetat vid den internationella krigsförbrytardomstolen 
(ICTY) med placering i Bosnien. Särskild erfarenhet och intresse för boplat
ser som kan knytas till perioderna yngre bronsålder och äldre järnålder. 
Intresserad av humanosteologi och brottsplatsarkeologi.
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Hotelltomten
Reflexivitet i praktiken

Claes Hadevik & Mia Winkler 
Malmö Kulturmiljö

Det reflexiva förhållningssättet blev ett uttalat mål inom Citytunnelprojektet 
våren 2001, då slutundersökningarna kom igång på de flesta delområden 
som ingår i projektet. I samband med detta bildades inom projektet en sär
skild Reflexgrupp. Denna hade till uppgift att formulera de grundläggande 
idéerna och de teoretiska riktlinjerna för den reflexiva metoden samt hur 
denna skulle tillämpas i praktiken. Den bärande tanken med metoden hand
lar kortfattat om en öppenhet vad avser undersökning och tolkning av de 
arkeologiska lämningarna. Etablerade kategorier ska ifrågasättas och in
vanda tankemönster brytas upp i en strävan efter att nå ny kunskap och ökad 
förståelse för de arkeologiska lämningarna. Syftet är att komma ifrån rutin
mässiga insatser i fält samt resultat som mest bekräftar det som kan betrak
tas som vedertaget.

Ett uttalat mål inom uppdragsarkeologin är att fornlämningar ska under
sökas utifrån riktade frågeställningar som presenteras i projektprogram och 
undersökningsplaner. Samtidigt som arbetet styrs av i förväg ställda frågor 
och planerade undersökningsmetoder ska man enligt det reflexiva förhåll
ningssättet vara lyhörd inför oväntade typer av fynd eller anläggningar, som 
kan ge upphov till nya frågeställningar eller undersökningsmetoder. Man 
måste vara beredd på att balansera mellan ursprungliga frågor och planer 
och den verklighet som framträder i fält under undersökningens gång. Sist 
men inte minst poängteras den roll arkeologen själv har i tolkningen av de 
arkeologiska lämningarna. Metodens konstruktiva finess är en systematiserad 
dokumentation av de tankar och föreställningar som styr den arkeologiska 
tolkningsprocessen.

Praktiska erfarenheter
Detta bidrag kommer huvudsakligen att handla om de omständigheter som 
präglade tillämpningen av det reflexiva förhållningssättet på delområde Ho
telltomten under sommaren 2001. Till skillnad från de övriga delområdena
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var detta den andra grävsäsongen på Hotelltomten, men hela den grävande 
personalen var utbytt. Med undantag för platscheferna kom arbetsstyrkan 
att bestå av åtta nyutexaminerade arkeologer. Flera av dem hade tidigare 
erfarenheter av arkeologiska undersökningar, men ingen hade varit med på 
en uppdragsgrävning tidigare. Detta faktum kom i högsta grad att prägla 
den praktiska tillämpningen av reflexiv arkeologi på Hotelltomten. När me
toden väl presenterades, var personalens reaktioner ganska blandade. Även 
om själva grundidén snabbt uppfattades och ansågs viktig, skapade den en 
hel del förvirring. Trots ett gott socialt klimat fungerade den praktiska til
lämpningen av metoden inte särskilt bra på grävningen. I detta samman
hang är det viktigt att poängtera att personalens arbetsinsats i övrigt var 
både imponerande och i huvudsak av mycket hög kvalitet.

Den praktiska tillämpningen av metoden skulle styras upp av platschefer, 
och relateras till de frågeställningar och anläggningar som var aktuella för 
varje delområde. Allt som allt föreslogs att fyra timmar per person och 
vecka (dvs. 10% av arbetstiden) särskilt skulle avsättas för tillämpningen av 
det reflexiva förhållningssätet. Två moment skulle dock vara gemensamma 
för alla: Den reflexiva dagboken samt Varför-möten. Den förra hade som 
syfte att utgöra ett individuellt forum för de reflektioner, tankar och idéer 
som inte direkt hörde hemma i en anläggningsbeskrivning. De senare, som 
bestod av en rond på grävningen där var och en fick redogöra för reflektio
ner kring sin anläggning, hade som syfte att stimulera både det enskilda 
tänkandet samt den allmänna vetenskapliga diskussionen på grävningen. 
Förutom dessa kunde reflexivitet stimuleras genom t.ex. litteraturstudier, dis
kussioner kring särskilda teman eller besök på andra delområden. Fyndtvätt 
såväl som sortering och registrering skulle betraktas som en del av tolknings
processen. Därmed skulle materialbearbetning, flotering av jordprover samt 
analyser av material utföras kontinuerligt samtidigt som arbetet pågick i 
fält.

Ute på undersökningsområdet kolliderade de uttalade målsättningarna 
att ”ifrågasätta etablerade kategorier” och ”bryta invanda tankemönster” 
direkt med det faktum att där pågick en inlärningsfas. Den innebar att perso
nalen höll på att lära sig att undersöka och dokumentera samt att skaffa sig 
erfarenhet och förståelse för boplatslämningar i ett fullåkerslandskap. Ett 
nytt sätt att arbeta är en process som kräver tid. Personalen lärde sig mycket 
fort grunderna för undersökning av anläggningar. Val av metod, undersök
ning, dokumentation i form av profilritning och anläggningsbeskrivning, 
tillvaratagande av fynd, provtagning och provnumrering framstod utan tve
kan som primära arbetsmoment för personalen. Det gick inte att väva in ett
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ifrågasättande av etablerade kategorier när personalen samtidigt höll på att 
skaffa sig kunskap och förståelse för anläggningar samt lära sig grunderna 
för att tolka dessa. Det är talande att framför allt besök på andra grävningar 
uppfattades som stimulerande för tolkningen av anläggningar på den egna 
grävningen.

Fig. 1. Hotelltomten 2001. Diskussion i fält kring en grop med flera fynd av lerblock. 
Foto: Mia Winkler.
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Varför-möten på den egna grävningen ansågs av personalen också vara 
bra. Eftersom undersökningsområdet var stort blev dessa ett sätt att hålla 
reda på vad som pågick i andra delar av grävningen än där man själv gräv
de. Som regel uteblev dock den diskussion som varför-mötena var tänkta att 
resultera i. Dessa blev istället ordinarie ”fredagsmöten”, dvs. informativa 
istället för reflexiva, även om platscheferna försökte uppmuntra personalen 
att delta i en diskussion. Personalen diskuterade anläggningar sinsemellan, 
och det förekom givetvis även diskussioner mellan enskilda medlemmar av 
personalen och platscheferna. De reflektioner som gjordes i fält förmedlades 
muntligen, men blev ytterst sällan nedtecknade i skriftlig form i dagböck
erna som var meningen. Dagboksskrivandet kom huvudsakligen att bestå av 
reflektioner kring den sociala (egna) tillvaron på grävningen. Dessa anteck
ningar var egentligen onödiga, eftersom samma uppgifter redan antecknades 
av platscheferna i grävningens ordinarie dagbok. Den reflexiva dagboken 
blev av mycket marginell betydelse för en ökad förståelse för den tolknings
process som ägde rum i fält.

Personalen fick till en del själv styra på vilket sätt de fyra timmar som var 
öronmärkta för att stimulera reflexiviteten skulle användas. Förutom dag
boksskrivande ägnades tid åt litteraturstudier. Dessa bestod till en början av 
artiklar om reflexivitet, men övergick senare till att omfatta annan arkeolo
gisk litteratur. Tanken var att det var fritt för var och en att gå in och skriva 
ner sina tankar och idéer i den reflexiva dagboken. Dagboksskrivandet upp
fattades dock av alla som en börda, eftersom arbetstiden upplevdes som pres
sad. De flesta ansåg det viktigare att prioritera undersökningen av anlägg
ningar framför dagboksskrivandet. Det var inte platscheferna som påpekade 
detta, utan anledningen var snarare att personalen hade tilldelats olika an
svarsområden och de flesta var mycket medvetna om den tid som krävdes för 
att undersöka anläggningar.

Fyndtvätt och -sortering samt flotering av jordprover gjordes under fält
tid. Däremot ansågs det inte lämpligt att personalen skulle registrera fynd: 
de hade dels ingen erfarenhet av detta (varför registreringen hade tagit för 
lång tid, genomförts på mycket oenhetliga grunder samt med en stor risk för 
felbedömningar), dels var fyndmängden så stor att registreringen i princip 
skulle ha sysselsatt en person under hela säsongen. Detta hade inte varit 
möjligt med tanke på att grävningen hade tillgång till enbart en fältdator. 
Någon fyndregistrering gjordes inte i fält, men fyndmaterialet gicks kontinu
erligt igenom och integrerades därmed i tolkningsprocessen. Analyser av 
makrofossil, 14C samt osteologiskt material gjordes däremot inte fortlöpande 
under säsongen och kunde därför inte inkluderas i tolkningsprocessen. Även
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personalen lade märke till detta. I en av dagböckerna gick att läsa följande 
kommentar: ”Den reflexiva metoden är säkert bra men Citytunnelprojektet 
känns så stort att det skulle krävas åtskilliga fler specialister för att åstad
komma den närheten till dom som man eftersträvar”. Förutom att det var 
svårt för den oerfarna personalen att reflektera kring sin egen roll i tolk
ningsprocessen saknades alltså ytterligare ett instrument som hade kunnat 
utgöra ett redskap vid tillämpningen av det reflexiva förhållningssättet.

Slutsatser
De 10% av arbetstiden som skulle avsättas för reflexivitet ska givetvis inte 
betraktas som något som ”tar tid” från den ordinarie undersökningsverk
samheten, utan som ett verktyg som ska ingå som en naturlig del i undersök
nings- och tolkningsprocessen. Den krassa verkligheten på Hotelltomten år 
2001 bestod av en undersökningsyta på ca 60 000 m2 och 963 undersökta 
anläggningar. I denna situation måste det praktiska arbetet prioriteras fram
för det teoretiska. Oavsett prioriteringar i fält och en helhjärtad insats av 
personalen tenderade situationen att tänja på gränserna för vad som kunde 
betraktas som hållbart för två platschefer.

En arbetsstyrka på åtta personer krävde en hel del planering och adminis
tration, en oerfaren arbetsstyrka ytterligare insatser i form av handledning 
och kontroll ifrån grävningsledarnas sida. Därtill kom andra uppgifter som 
avbaning, inmätning, dagboksskrivning, författande av veckorapporter, del
tagande i möten, anskaffande av kläder, material, bensin till bilen m.m. 
I efterhand kan konstateras, att tillämpningen av den reflexiva metoden möj
ligen hade kunnat ge ett bättre resultat, ifall den hade planerats med särskild 
hänsyn till personalens erfarenheter. Tillämpningen hade t.ex. kunnat base
ras på återkommande tematiska diskussioner där personalen givits en aktiv 
roll. Diskussionerna kunde ha berört vissa anläggningstyper och/eller fynd, 
och med direkta kopplingar till både det vetenskapliga programmet och un
dersökningsplan. Detta skulle dock automatiskt ha ökat uppgifterna för 
platscheferna, vilket (givetvis beroende på ambitionsnivå) fort skulle kunna 
ha lett till en fullständigt omöjlig arbetssituation.

Målsättningarna för det reflexiva förhållningssättet är utan tvekan mycket 
bra. Att utveckla vetenskapen genom ny kunskap samt att nyansera den kun
skap som redan finns genom problematisering och ifrågasättande framstår 
som givna mål för vilken vetenskaplig verksamhet som helst. Det är sant att 
risken inom uppdragsarkeologin är stor att man prioriterar och undersöker 
rutinmässigt, gör slentrianmässiga tolkningar som i slutändan leder till rap
porter som för det mesta går ut på att bekräfta sedan tidigare kända resultat.
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Trots de uppenbara fördelarna av en väl genomtänkt och planerad til
lämpning av det reflexiva förhållningssättet kan man dock ställa sig frågan 
i vilken utsträckning det egentligen bidrar till ny eller ökad kunskap.

Det är klart att våra antaganden och föreställningar påverkar våra tolk
ningar, liksom våra frågeställningar och val av metoder påverkar vilken 
kunskap vi får fram, och att det är viktigt att vara medveten om detta. Det 
praktiska arbetet genomförs huvudsakligen med metoder som skärslev, spa
de, hackbord och sail, i syfte att dokumentera form, storlek, fyllning, före
komster av eventuella fynd etc. Vår dokumentation är grundläggande för 
våra tolkningar. Därtill kan våra reflektioner kring vår egen roll i tolknings
processen ge värdefulla insikter i vår strävan efter att producera ny kunskap. 
Frågan är hur långt vi egentligen kan komma i vårt kunskapsproducerande 
genom att studera vår egen roll i processen. Om vi ska kunna ta steget vidare 
måste vi framför allt utveckla våra sätt att skaffa ny kunskap, företrädesvis 
genom fördjupad tvärvetenskaplig forskning. Reflexivt förhållningssätt kan 
utgöra ett betydelsefullt inslag i vår forskningsprocess, men om vi står utan 
bra redskap som effektivt bidrar till våra möjligheter att tolka våra anlägg
ningar, står vi ändå där med en spade i den ena handen och en ritning i den 
andra, och känner oss ensamma och frustrerade.

Claes Hadevik (f. 1963). Antikvarie vid Malmö Kulturmiljö. Fil. kand. vid 
Högskolan i Växjö 1989. Arbetat som arkeolog sedan 1989 vid Malmö Kul
turmiljö och Arkeologikonsult AB (1993-96). Intresserad av keramik, sär
skilt neolitisk.

Mia Winkler (f. 1966). Antikvarie vid Malmö Kulturmiljö. Fil. mag. vid 
Lunds universitet 1996. Anställd vid Malmö Kulturmiljö sedan 1998. Intres
serad av samhällsutveckling under yngre bronsålder och förhistoriska vägar.
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"... det kanske finns någon som är 
intresserad av denna typ av anläggningar 
så jag dokumenterade den ändå"

Morten Steineke 
Malmö Kulturmiljö

En utgrävningssituation kan tydliggöras på olika sätt. Följande text bygger 
på samtal under fältsäsongerna 2001 och 2002 vid ett antal undersökningar 
inom Citytunnelprojektet, kompletterade med dagboksanteckningar. Vissa 
ändringar och tillägg är gjorda. Utdragen ur dagböckerna är markerade 
med kursiv stil.

Kunskapen om dokumenterandets olika förutsättningar varierar mycket 
från situation till situation. Det är inte på något sätt självklart att den skriv
na rapporten motsvarar de uppfattningar som fanns i fält. Trots detta ifråga
sätter vi sällan rapporterna och de slutsatser som framförs där.

”Gropar, gropar, gropar... Ju mer man gräver, desto mer förvirrad blir man.”
”Men ni har ändå valt att kalla anläggningarna för förrådsgropar?”
”Mycket och rikligt fyndmaterial. Formen, med raka kanter i profil och 

någorlunda plan botten.”
”Tja, egentligen för att platscheferna har sagt det.”
”Så ni litar på vad de säger?”
”Nej, ofta kör vi med två eller tre tolkningsalternativ. Så får de något att 

fundera på senare.” Skratt.

Olika personer i skilda roller påverkar tolkningsprocessen i olika grad. 
Många argumenterar för att arkeologen vid rapportarbetet väljer alternativ 
eller gör ändringar som inte alltid stämmer överens med den ursprungliga 
beskrivningen. Också känt som efterkonstruktioner. Uppenbarligen kommer 
man inte heller bort från att en mer eller mindre medveten presentation av 
olika valmöjligheter i dokumentationsmaterialet påverkar vilka slutsatser 
man drar vid den senare bearbetningen och analysen. Är det alltid nödvän
digt med absoluta tolkningar? Det är enklare vid rapporteringen, men be
gränsar samtidigt möjligheten för en kritisk utvärdering av arbetet.
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Gräver ett stolphål som är 1,2 m djupt. Antingen är huset enormt eller så har 
jag fel.

Kommentar från platschef: Avfallsgropf
Grävde ett stolphål förra veckan som var 1,2 m djupt. Det var visst en 

avfallsgrop.

Tillbaks till diskussionen:
”Samtidigt som ni inte behöver motivera ett tolkningsalternativ? Kan ni 

avgöra funktionen genom att gräva en fjärdedel av anläggningen?”
”Ja, det tror jag väl.” Uppfattningen är inte enhällig.
”Vem säger att vi förstår en nedgravning genom att undersöka den till 

hälften? Bara för att man har gjort det de senaste 30 åren, kan man väl inte 
påstå att man har uppfunnit den ultimata dokumentationsmetoden. Vad är 
det som bestämmer djupet av en grop? Vem bryr sig om gropen är 0,1 eller 
1,5 meter djup? Det egentliga djupet kommer vi ju ändå aldrig att få veta. 
Hur många rotvältor har man grävt vid Malmö Kulturmiljö, förresten? Var
för är det ingen som pratar om rotvältor? Almfallet. Vart tog det vägen? Jag 
kan slå vad om att mycket av det vi gräver här som otydliga nedgrävningar, 
härstammar från vinterstormen 4000 f. Kr.”

”Va!?” Alla uppfattar inte skämtet. ”Den har jag inte hört talas om.”

F'g- 1 ■ Foto: Andreas Nilsson, Malmö Museer.
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”Datering?”
Ett område fritt från vegetation antyder att husrensningen är under avslut

ning. Vid en hög anläggningspinnar ligger två gotlandshackor. Båda har sett 
bättre dagar, den ena har gått av vid skaftet.

”Det är väl äldre järnålder som allt annat på grävningen. Skulle det inte 
vara järnålder får jag väl förnya mina kunskaper om hustypologi. Konstruk
tionen är tydlig både genom takbärande stolpar och vägglinjer.”

”Så du är inte rädd för att du konstruerar stolphål efter redan förutbe
stämda linjer?”

”Nej, varför skulle jag göra det? Och om jag inte använder mig av tänkta 
linjer skulle det väl inte bli mycket till hus, eller hur? Man är väl mer eller 
mindre bunden i uppfattningen om vad man ska leta efter. Ett hus är ett hus. 
Fyra hörn och en härd i mitten.”

”Samtidigt har du markerat en del färgningar som inte direkt kan kopplas 
till byggnaden?”

”Man försöker väl att vara så objektiv som möjligt. Sannolikt matjords- 
rester och djurgånger.”

”Även om de är cirkelrunda ? ”
Frågan verkar ge upphov till en viss irritation. ”Markerar man stolphål 

har väl dessa en tendens till att bli runda.”

Kanske man skulle byta diskussionsämne? Framför huset finns en del större 
gropar. Hittills har inga blivit undersökta. Tolkningsalternativen är flera. En 
bedömning kan omöjligt göras utifrån deras utseende i plan. Runda, av
långa, vissa oformliga, andra mer sammansatta. Några innehåller keramik 
och bearbetad flinta.

”Om de här ska grävas? Frågan är om det finns tid till det.”
Uppenbarligen en nedprioriterad arbetsuppgift. Ett korrekt beslut? Inte 

om man ser till dagboksanteckningarna från platsen:

Skall hus utgöra beviset på att lämningarna vi undersöker har en förhistorisk 
datering och är därmed vår utgrävning på platsen mer berättigad? Ses om
rådet som mindre betydelsefullt om vi inte finner hus? Man känner sig kan
ske ”planlös” om man inte har hus till hjälp att strukturera anläggningarna 
efter?
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Fig. 2. Foto: Andreas Nilsson, Malmö Museer.

"Man kan lika gärna ge upp!" Kommentaren följes av ett uppgivet ansiktsut
tryck. Gropen är nu helt igenfylld. En brun lervälling. Större delar av profi
len har kollapsat av ett tidigare felsteg.

"Och det är detta man kallar arkeologi? Om fältarkeologi har någon 
ljuspunkt kallar jag detta totalt mörker. Man kan lika gärna packa ihop och 
åka hem.”

Efter detta konstaterande kastas allt ner i skottkärran. Anteckningsbok, 
grävsked, fyndpåsar, måttband...

"Vi syns!”
"Jaha...?”

Turen går till nästa person. Det samma återupprepar sig, om än inte lika 
dramatiskt. Ingen verkar ha lust till att prata med projektledningen idag. 
Bilturen går tillbaka till kontoret.

Pratsamheten är något större några dagar senare.

Dagboksskrivande. Uttryckligt besked om att detta skulle göras vid senaste 
varför-mötet. Funderar på vem som kommer att läsa detta? Inte jag. Kom- 
mer du? Som projektledare är det väl din plikt kan jag tänka mig. Har du 
förresten läst den här? Massor av bra idéer.” En version av Paul Bahns Bluff 
your way in Archaeology ligger tillsammans med en bunt kontextblanketter.
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”Du kan låna den om du vill. Till ditt delprojekt ’Det lilla landskapet’ 
tänkte jag.” Förslaget skapar tydlig munterhet hos de övriga närvarande.

”Det står här i utskicket att målsättningen med reflexiv arkeologi är för
nyad kunskap om det okända.”

”Jo, det stämmer.”
”Vi ska prioritera de diffusa anläggningarna. Vad menas med diffusa an

läggningar? Du, med flera, har gjort dem till något oklart, odefinierbart, 
eftersom du och andra arkeologer före dig, alltid har valt bort dem i fält. 
Och samma sak kommer att ske igen. Fyndtom. Nedgravningskanter ? Tre 
spadtag, så finns den inte mer. Stort kryss på översiktsplanen.”

Har man ett 1 O-tal gropar med fynd i ytan så väljer man självklart de struk
turer man misstänker kan vara mest fyndförande. Varför gör man detf Vad 
är det som säger att 200 g keramik är viktigare än fem fyndtomma nedgräv- 
ningaH

”Men är det inte så att om man bara har fragment av det ursprungliga, så 
kommer detta att sätta tydliga gränser för vad man kan och inte kan göra.”

”Då tror jag det är viktigare att se till den enskilda arkeologens fältsitua
tion och försöka framhäva vad som ligger till grund för dennes val osv.” 

”Till exempel?”
”Vad gör jag här? Jag fryser! Vad hände med vinterkläderna vi skulle få? 

Varför får man aldrig något rapportansvar? Jag faktiskt grävt i tre säsonger.
Hur påverkar den skånska blåsten 
mig? Det sista kan man skriva 
mycket om.”

”Så du menar att förra veckans 
ösregn gör dig till en sämre arkeo
log? ”

”Ja, hur är det med dina fältin
satser i regnväder?”

”Kanske något sämre än en 
varm och solig dag.”

”Där ser du. Då skriver jag det. 
Projektledare för Citytunneln er
känner fältarkeologiska synder. 
Fortsättning följer nästa vecka.”

Fig. 3. Foto: Andreas Nilsson, Malmö 
Museer.
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Ofta blir andelen dokumenterade anläggningar ett sätt att mäta om en arke
ologisk undersökning blivit lyckad eller inte. Lyckad, för vem? Har man 
varit en sämre arkeolog om man gräver 35% utifrån förutbestämda pro
blemformuleringar, än om man undersöker 458 stolphål, och ingenting an
nat, för att kunna presentera en undersökt andel på 83%?

”Hej, vad gör du här?”
”Studiebesök.” Vit lögn, eftersom svaret egentligen borde ha varit: ”Jag 

tänker intervjua dig i samband med en artikel om reflexiv arkeologi.”
”Och här jobbas det på, ser jag?” Passivitet förändras till ihärdig gräv

ning.

"Visst! Uppe i kokgrop nr 12 för tillfället. Kolla här! Detta är alla anlägg
ningar som jag har grävt idag.”

Det är svårt att urskilja kokgroparna på plats. Överallt ligger höga med 
småsten tillsammans med fyndpåsar, kartonger och grävredskap. I mitten 
står ett hackbord. Av skadorna att döma har undersökningen av kokgrops- 
fyllningarna varit hårdför.

”Nytt rekord, eller?”
”Ja, i varje fall fler än Mats. Han har suttit i samma grop i snart en vecka 

nu.”
”Kanske för att den är 10 gånger större än dina kokgropar, och något mer 

komplicerad?” Inget svar, med det är tydligt att en tillfredsställande fältdag 
räknas kvantitativt och inte kvalitativt.

”Så vilka kriterier har du för att det är kokgropar?”
”Alla vet ju hur en kokgrop ser ut. Fylld med sten, en del flinta, och 

ibland en liten fragmentariskt benbit. Annars intetsägande.”
”Några tydliga koncentrationer eller mönster?”
”Du menar om de ligger på rad, och så? Här kan man dra så många linjer 

man bara vill.”
Konstaterandet följs av en ny fråga. ”Eller kanske samlat till vissa delar 

av boplatsen?”
"De är i alla fall samlade här. Var boplatsen i övrigt har tagit vägen, det 

vet inte jag. Det tror jag inte någon annan har någon aning om heller.”
»???”

”Jag grävde ett par gropar förra veckan utan resultat. Tre kubik morän- 
jord genomgånget på tre dagar. En fyndpåse med tråkig flinta. Sedan kom 
Anders och dömde ut hälften.”
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I hög grad ser man den enskilda nedgravningen som ett isolerat fenomen 
utan större sammanhang. Eldstäder tolkas för sig, gropar typbestäms, ibland 
blir täktgropen satt i samband med det närliggande huset osv. Om man istäl
let kopplar samman samtliga nedgrävningar från ett och samma område, 
skulle man möjligen kunna undvika detta objektsfixerade perspektiv, efter
som anläggningar aldrig förekommer ensamma.

Meningslösa anläggningar ger meningslösa resultat.
Allt för vetenskapen. Eller som någon skriver i sin dagbok:

... det kanske finns någon som är intresserad av denna typ av anläggningar 
så jag dokumenterade den ändå.

Fig. 4. Foto: Andreas Nilsson, Malmö Museer.

Morten Steineke (f. 1967). Antikvarie och projektledare vid Malmö Kultur
miljö. Fil. mag. vid Uppsala universitet 1992. Fältarkeologiska erfarenheter 
från Riksantikvaren i Trondheim 1988-1992, Arkeologikonsult AB 1993- 
1996 samt Stadsantikvariska avdelningen/Malmö Kulturmiljö från 1996. 
Särskilt intresserad av rituell verksamhet under neolitikum samt rumslig 
analys av boplatser.
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Självreflektion och rationalism
- en relationeil fältarkeologi

Jan Apel
Societas Archaeologica Upsaliensis

Möjligheten till ett reflexivt ifrågasättande av invanda tankebanor och me
toder inom fältarkeologin minskar med den praktiska erfarenheten. Väl in
skolad i en undersökningsmetod är det bekvämt och naturligt att förlita sig 
på rutin och därmed undviks förändringar. Detta är ju inte konstigt eftersom 
ett behärskande av de praktiska uppgifter som ska utföras under en gräv- 
ningssäsong ger en trygghet som de flesta av oss uppskattar. Detta skulle 
kunna tolkas som så, att förändrade tankebanor, när det gäller t.ex. fält
metoder, har störst möjlighet att komma från oerfarna arkeologer som ännu 
inte hunnit cementera sin syn på hur arkeologiska undersökningar ska gå 
till. Det är dock viktigt att komma ihåg att fältarbetet till viss del är ett 
hantverk som nya arkeologer inte har möjlighet att ifrågasätta fullt ut innan 
de behärskar det. Som jag ser det är därför det viktigaste att skapa ett klimat 
där en ständig förändring och förnyelse är självklar även för erfarna fält
arkeologer.

Om vi på allvar vill att uppdragsarkeologin ska vara forskning är det helt 
enkelt bra att ha en vetenskapssyn och en metodologi som tvingar oss att 
hela tiden söka vidare och omvärdera de resultat som kontinuerligt kommer 
fram vid fältundersökningarna. Det primära målet med forskning, i motsats 
till ett hantverk, är ju inte att på bästa möjliga sätt lösa praktiska problem. 
Det är snarare forskarens roll att ständigt problematisera det som är så själv
klart att det anses vara naturligt. Det är ibland en obekväm roll att inta 
eftersom den inte ger oss den ontologiska trygghet i tillvaron som hantverka
rens rutin och yrkesskicklighet ger honom eller henne, utan snarare mot
satsen.

Naiv empirism och sluten rationalism
lan Hodder, som i och med undersökningarna av Qatalhöyiik har introduce
rat begreppet reflexiv metod, påpekar att det finns två anledningar till att 
tänka om när det gäller fältarkeologiska metoder som skiljer datainsamling 
från tolkning. För det första menar han att det finns en intern motsättning
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mellan den traditionella arkeologins empiristiska och objektivistiska förhåll
ningssätt till data. För det andra att det finns en extern motsättning som 
bottnar i att arkeologer idag arbetar över hela världen och i många olika 
kulturella sammanhang. Den interna motsättningen består i att den postpro- 
cessuella teoridiskussion som förts under 1980- och 90-talen lett till att vi 
idag inte kan hävda att det finns en fundamental skillnad mellan rena data, 
å ena sidan, och tolkningar, å den andra. I en reflexiv arkeologi dras konse
kvensen av denna insikt (Rudebeck m.fl. 2001:29). Följaktligen består den 
stora utmaningen i att introducera, eller kanske snarare acceptera, tolkningen 
i det första stadiet av arkeologiska undersökningar (Flodder 1997:694). Det

Fig 1. Ola Matthing och Mikael Söderblom etablerar koordinatnät. Fågelbacken i april 
1993. Foto: Lars Sundström.
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kan vara på sin plats att påpeka, att Hodders kritik framförallt riktas mot 
fältmetoder som uttryckligen skiljer mellan datadokumentation och tolk
ning. Ibland får man känslan av att det är hierarkiskt uppbyggda organisa
tioner, som han upplevt i hemlandet England, som framtvingar denna oppo
sition och frågan är om denna kritik har samma relevans inom dagens något 
mer demokratiska svenska fältarkeologi?

Den externa motsättningen består i att det finns många olika intressegrup
per som är intresserade av att föra fram sin syn på förhistorien och att det är 
problematiskt att oreflekterat ge den akademiska arkeologin tolkningsföre
träde (Hodder 1997:691). Fortsättningsvis behandlas främst den interna mot
sättningen.

Traditionellt sett har det inom arkeologin funnits två utgångspunkter, mer 
eller mindre explicit uttryckta, utifrån vilka forskningen bedrivits. Dels har 
det funnits de som utifrån en kulturrelativistisk ståndpunkt ansett att alla 
forntida sammanhang måste förstås utifrån sin egen historia, dels de som an
sett att det finns tvärkulturella drag som skapats av den omgivande miljön. 
Företrädare för den första inriktningen, som med ett uttryck lånat från Pierre 
Bourdieu (1987) fortsättningsvis kommer att benämnas naiv empirism, för
nekar värdet av analogier och menar istället att studier av de enskilda fynd
sammanhangen är nyckeln till arkeologisk förståelse. Med andra ord är de 
tvungna att förlita sig på en form av empirism, dvs. de måste acceptera att 
det går att förstå arkeologiska lämningar utifrån dem själva. Nyckeln ligger 
nämligen i en allt djupare förståelse av de sammanhang där de arkeologiska 
fynden uppträtt. En sådan förståelse uppstår när arkeologen arbetar med 
kontexten och inte genom jämförande studier. Målet med denna typ av forsk
ning är, som jag uppfattar det, att förstå vad som egentligen hände under 
förhistorien; att förstå förhistorien så som de förhistoriska människorna för
stod den. Det förgångna ska rekonstrueras genom att arkeologen på nytt 
återupplever förhistorien genom de arkeologiska materialen.

Företrädarna för den andra inriktningen har naturvetenskapen som ideal. 
Det är ett rationellt förhållningssätt som förnekar det vetenskapliga värdet 
av den subjektiva erfarenheten av världen. I detta sammanhang skulle man 
kunna kalla denna inriktning för en sluten rationalism. Mats P. Malmers 
typologiska system är ett utmärkt exempel på en sådan forskningsinriktning 
inom arkeologin. Denna typologi hade inga anspråk på att definiera förhis
toriska typer, istället definierades typerna rationellt genom objektiva be
skrivningar och mått. Det är en annan sak att Malmer använde de slutsatser 
som han kunde dra om de olika typernas utbredning i tid och rum till kultur
historiska tolkningar (Malmer 1962:677 ff.).

Reflexiv fältarkeologi? 123



Fig. 2. Ola Matthing undersöker en grav. Fågelbacken hösten 1993. Foto: Lars Sundström.

Inom samhällsvetenskaperna har man sedan 1950- och -60-talen försökt 
finna sätt att kombinera en naiv empirism med en sluten rationalism. Det 
framstår också som nödvändigt att inom arkeologin förena utifrån- och ini- 
frånperspektiven om vi vill kunna uttala något om det samhälle och de män
niskor som använde de föremål och anläggningar vi studerar. Inom arkeolo
gin skulle det reflexiva förhållningssättet kunna vara det sätt på vilket vi kan 
göra detta.

I den brytning med vardagstänkandet som en sluten rationalism - som ob
jekti vism, positivism eller strukturalism - förespråkar ges inte utrymme till 
självreflektion. Den slutna rationalismen är helt enkelt inte intresserad av den 
subjektiva erfarenheten eftersom den inte anses kunna beskriva den sociala 
verkligheten. Å andra sidan kan heller inte den naiva empirismen, i form av 
fenomenologi eller någon annan subjektfilosofi som betonar subjektets möj

124 Reflexiv fältarkeologi?



lighet att förstå sig själv genom självreflektion, beskriva denna verklighet 
vilket beror på att människan inte är ett självtillräckligt subjekt. Vi har som 
individer ingen möjlighet att fullt ut förstå den sociala verkligheten enbart 
genom våra sinnesintryck. Till detta krävs också ett rationellt resonemang 
som tar sin utgångspunkt i vår förmåga till abstrakt, distanserat, tänkande.

Bourdieu illustrerar på ett elegant sätt detta problem genom att tala om 
”åsikten” (Bourdieu 1987:2). En åsikt framförs av en individ och är i den 
bemärkelsen sprungen ur en subjektiv erfarenhet (subjektivism eller naiv 
empirism). Men eftersom åsikten framförs av en individ, med en objektivt 
bestämd plats i det sociala rummet (objektivism eller sluten rationalism), är 
åsikten inte endast ett individuellt ställningstagande, den kommer oundvikli
gen att vara präglad av den sociala position som individen intar. En funge
rande forskningsprocess bör inriktas på att förena dessa båda inriktningar 
och den reflexiva arkeologin är ett försök att göra detta på ett explicit sätt. 
Som jag ser det är dock den stora utmaningen för reflexiva arkeologer inte 
att lyfta fram den subjektiva erfarenheten i tolkningsprocessen. Den accepte
ras i dag som en viktig beståndsdel i tolkningsarbetet av i stort sett alla 
fältarkeologer. Det är desto viktigare, tycker jag, att återigen lyfta fram den 
objektivistiska sidan av fältarkeologin. Det är nämligen bara här som vi kan 
få ett yttre motstånd till folkliga, intuitiva och empiristiska tolkningar.

Kanske har den som läst texten fått intrycket att jag inte tror att dagens 
fältarkeologiska undersökningar förenar teori och praktik, eller snarare naiv 
empirism och sluten rationalism. Så är det dock inte. På de flesta svenska 
fältundersökningar som jag på ett eller annat sätt kommit i kontakt med har 
båda dessa aspekter funnits med. En riktigt kraftfull fältarkeologi kräver 
dock en medveten metodologi som formaliserar denna förening och den sak
nas ibland.

Fältarkeologiska exempel
Hodder menar att en expertanalys blir bättre om han/hon får arbeta med 
kontexten i fält (Hodder 1997:695). Det kan låta vettigt och i vissa fall kan
ske det förhåller sig på det sättet, men för mig framstår det som att det finns 
en viktig poäng med att experten inte låter sig färgas av kontexten utan 
istället lämnar en oberoende bedömning utifrån sina specialistkunskaper. En 
osteolog som känner till de gravgåvor som låg tillsammans med skelettet 
kommer givetvis att färgas av denna kunskap vid könsbestämningen, vare 
sig han eller hon vill det eller inte. Det är en truism att förståelsen av ett 
arkeologiskt material ökar med informationen kring fyndsammanhanget,
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men för att ha en riktig möjlighet att påverka tolkningen på ett trovärdigt 
sätt bör expertanalysen göras oberoende av kontexten, om detta är möjligt.

I början och mitten av 1990-talet hade jag möjlighet att delta i en rad 
arkeologiska undersökningar av stenåldersboplatser, Fågelbacken (Apel 
m.fl. 1995; Lekberg 1996), Skumparberget 1 och 2 (Apel m.fl. 1997) och 
Valhalla (Apel m.fl. 1996), där vi på ett medvetet sätt använde oss av en 
metodik som har beröringspunkter med den reflexiva metod som Hodder 
förespråkar. Vi strävade efter att hela tiden genomföra undersökningarna på 
ett sätt som kontinuerligt möjliggjorde väl underbyggda val och prioritering
ar. Inspirationskällan till detta arbete var Kjel Knutsson på institutionen för 
arkeologi i Uppsala. Vi klassificerade fynd i databaser och upprättade konti
nuerligt spridningsbilder, hade nätverksuppkopplade datorer och strävade 
efter att hela tiden pröva och omvärdera tidigare tolkningar. Det jag tyckte 
var det viktigaste inslaget i dessa grävningar var hur den upplevda erfaren
heten hela tiden mötte motstånd från de rationella analyserna.

Vid en systematisk provrutsgrävning av en yta på trattbägarboplatsen 
Skumparberget 1 i Örebro län försökte vi t.ex. föra systematiska fältanteck
ningar över de fynd som dök upp i olika rutor med avseende på kategorier 
och frekvenser av kategorier (för mer information om Skumparberget 1, se 
Apel, Hadevik & Sundström 1997). Åtminstone en gång i veckan producera
des planer med utbredningen av de olika fyndkategorierna. Vid varje sådan 
utskrift stod det snabbt klart för mig att jag ännu en gång misslyckats med 
att hålla koll på de olika artefaktkategorierna och deras spridning. De sprid
ningsbilder, som producerades utifrån de databaser som kontinuerligt upp
rättades, utgjorde ett nödvändigt motstånd som tvingade mig att korrigera 
de intryck jag fått i fält. Precis som Bourdieu menar att statistiken utgör ett 
nödvändigt motstånd till sociologens vardagskunskap (se Broady 1991:479) 
erbjöd den rationella bearbetningen av fyndmaterialet ett motstånd som det 
inte gick att bortse ifrån i det fortsatta tolkningsarbetet.

Det distanserade, modernistiska perspektivet behöver kombineras med en 
deltagande, reflexiv, naiv empirism om förhistorien på ett intressant sätt ska 
gå att diskutera (Apel 2001:9). Om självreflektionen ska vara motiverad 
inom arkeologin går det å andra sidan inte att utesluta det rationella tänkan
det, åtminstone inte om det arkeologiska materialet ska ha en möjlighet att 
tala tillbaka.
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Fig. 3. Jan Apel och Mikael Söderblom gör fynd i sållet. Fågelbacken i november 1993. 
Foto: Lars Sundström.
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Det dialektiska förhållningssättet 
på Fågelbacken
En reflektion över reflexiv arkeologi före 
Den Reflexiva Arkeologin
Per Lekberg 
Smålands museum

Under fältsäsongen 1993 undersöktes fornlämningslokalen Fågelbacken i 
Hubbo sn, Västmanland. Det var Arkeologikonsult som i samarbete med Insti
tutionen för arkeologi vid Uppsala universitet genomförde de arkeologiska 
undersökningarna inför bygget av snabbtågsjärnvägen Mälarbanan. Under
sökningarnas karaktär av samarbete innebar en faktisk samverkan på ett sätt 
som dittills (och hittills) varit ovanligt, i det att doktorander på institutionen 
praktiskt, metodiskt och teoretiskt genomförde det arkeologiska arbetet och 
att docent Kjel Knutsson medverkade på plats som vetenskaplig mentor.

Vi ville pröva att arbeta med ett nytt förhållningssätt till (fält)arkeologin 
- kunskapsteoretiskt, metodiskt och organisatoriskt. Det måste sägas att 
möjligheten till att överhuvudtaget pröva något nytt gavs genom denna sam
verkan och befrämjades genom två företeelser. Dels den öppna och forsk- 
ningspositiva attityd som präglade Arkeologikonsults arbete under första 
hälften av 1990-talet, dels den fruktsamma anda av konstruktiv debatt som fro
dades i forskarseminariet i Uppsala under Bo Gräslunds dynamiska ledning.

Kunskapsteori
Den kunskapsteoretiska grunden för vårt förhållningssätt utgick från förför
ståelsens och klassifikationens betydelse för uppbyggnad av kunskap. För
förståelsen utgör grunden för all kunskap och förståelse, grunden för att över
huvudtaget börja tolka (Olsen 1997:111; Jensen & Karlsson 1998:27). Den 
bygger på begrepp som vi tillägnar oss genom tradition och omvärldsförkla- 
rande teorier och vad som är förnuftigt avgörs ofta genom medvetna eller 
omedvetna referenser till en sådan teori. Förnuftet är alltså ingen förmåga 
s°m kan stå fri från sitt historiska sammanhang. Istället får det sin speciella 
makt inom en levande tradition. Det är endast inom och genom en levande
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tradition som det är möjligt att studera, förstå och vinna kunskap om värl
den och människorna. I det ligger ingen relativism och inte heller någon brist 
hos förnuftet, bara ett klart konstaterande av människans villkor och ändlig
het. Inte heller innebär det någon intellektuell konservatism, utan istället 
insikten att en levande tradition är föränderlig, att aktörerna inom traditio
nen med sina respektive ståndpunkter och horisonter tillsammans utgör tra
ditionens nu. Liv och rörlighet i en tradition betyder alltid att horisonten 
förändras, vilket förutsätter en ständig utmaning av fördomar, konfrontation 
med traditionen och ett vidarebefordrande av traditionen med ändrade erfa
renheter. Vår förförståelse måste så användas som en medveten och aktiv 
grund för frågor, hypoteser och prövningar (Bernstein 1987:64f; Hellesnes 
1991:47; Kirk 1999:172).

En klargörande verbalisering av förförståelsen kräver oundgängligen 
klassifikation, i vilken idéer eller upplevelser kan konceptualiseras och för
ses med kriterier och kopplas till vidare sfärer av förförståelse inom en 
förståelsehorisont. Det är i klassifikationen som den begreppsliga traditionen 
och min plats eller ståndpunkt på vilken jag befinner mig i den kan tydlig
göras och därmed öppna vägen till prövning av förförståelsens bärighet. Det 
är klassifikationen som förvandlar företeelsen från något främmande till ett 
ämne för samtal, något man kan ställa frågor till och därmed något som kan 
börja förstås. Samtalet är här centralt som begrepp. Enligt Gadamer är det 
endast det dialektiska mötet med det främmande som gör det möjligt för oss 
att riskera och pröva vår förförståelse (Bernstein 1987:183). Men det mötet 
kan aldrig ha som mål att vi ska undfly vår egen ståndpunkt och förflytta oss 
inom den främmande förståelsehorisonten, kliva in i det förgångna. Det är 
omöjligt. Däremot bör och kan vi sträva efter horisontsammansmältning, 
som vidgar vår egen horisont och gör att vi förstår bättre (Olsen 1997:113). 
Gadamer menar att mediet för mänskliga horisonter är språkligt och att 
språket till sitt väsen är öppet för förståelse av främmande horisonter, att det 
är genom horisontsammansmältningen vi riskerar vår förförståelse och att vi 
där och då också vinner insikt om oss själva (Bernstein 1987:200f).

Grunden till definitionen av denna epistemologiska dialektik ligger hos 
Platon, som skiljer mellan eristiska och dialektiska samtal. Eristiken kom att 
innebära kamp för att bevisa riktigheten hos en specifik ståndpunkt, medan 
dialektiken innebar argumentation genom frågor och svar i syfte att visa att 
antingen det egna eller motpartens synsätt är något bägge kan komma över
ens om - eller vara eniga om att vara oense om. Platon föreslog att männis
kan genom att tänka dialektiskt skulle kunna undvika att gå vilse i en heraklei- 
tisk värld av ständig förändring (Collingwood 1944:181f; Elster 1988:75).

130 Reflexiv fältarkeologi?



Att riskera och pröva vår förförståelse är en konstant uppgift - ett förhåll
ningssätt till kunskapen, förståelsen, vetenskapen och livet - som aldrig når 
sitt mål en gång för alla, och som är nödvändigt för att skilja de blinda 
fördomar som stänger oss från den kunskapsproduktiva, möjliggörande, be
rättigade förförståelse som öppnar oss för erfarenheter (Bernstein 1987:182, 
194). Vi strävade efter att jobba på det sättet i vår arkeologi på Fågelbacken 
- dialektiskt. Genom att ge materialet i grävningen möjlighet att både bygga 
upp vår förförståelse och korrigera den, försökte vi ge det chansen att delta i 
dialogen och återfå mening. Eftersom vi tillerkände materialet en menings
potential, som inte utan vidare kan frikopplas från dess materialitet, var det 
viktigt för oss att förhålla oss lyhörda till materialet, att underordna oss dess 
överlägsna anspråk och riskera vår förförståelse (jfr Gadamer 1988:279f, 311).

Metod
I artikeln ”Fågelbacken och trattbägarsamhället”, publicerad 1995 i tidskrif
ten Tor, skrev Kjel Knutsson och jag om undersökningsmetoden på Fågel
backen (Apel m.fl. 1995:52ff). På förekommen anledning kan det vara lämp
ligt att citera ur artikeln:

Om man ser grävningen som en fortlöpande dialog, vilket vi gör, kan 
man säga att man utvecklar förförståelsen i samspelet med källan allt
eftersom den grävs bort. Grävningsstrategiskt faller det sig då också na
turligt att undvika att i första mötet gräva bort allting enligt en redan 
fastlagd strategi. En provundersökning t.ex. lämnar ju stora delar av ma
terialet intakt, trots att man ökat på sin förståelse av lokalen betydligt. 
I ett samtal vilket som helst (vilket en grävning metaforiskt kan betraktas 
som), vill man naturligt nog återvända för förtydliganden och bekräftel
ser av det man trott sig förstå. Därför anser vi det centralt att gräva 
sparsmakat, undersökande och dialektiskt med ständiga utvärderingar av 
fältdokumentationen och i linje 7ned detta, att genom provtagningsstra- 
tegier gräva ut allt större partier av undersökningsområdet. Vi valde att 
arbeta med successiva förtätningar av provrutor om 1 m2 uppföljda med 
simulerade spridningskartor för att genom typologierna åtskilja fynd
kategorier och deras rumsliga och innehållsliga karaktär.

Grävningen fortgår således i olika steg med utvärdering efter varje 
steg. Det här arbetssättet tilltvingar sig (...) behovet av explicita klassifi
kationer och typologier liksom nödvändigheten av att ”ständigt skriva 
rapport”. Detta betyder i praktiken att alla fynd måste klassificeras och 
dataläggas allteftersom de under grävningens gång dyker upp.
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Fig. 1. Mikael Söderblom dokumenterar en tidigneolitisk stolphålskonstruktion med 
brända människoben i fyllningen. Fågelbacken hösten 1993. Foto: Lars Sundström.
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Före ocb under utgrävningen av Fågelbackenlokalen famlade vi del
vis i blindo. Inga tydliga teorier om boplatsrelaterat beteende ocb de 
arkeologiskt underbyggda materiella effekterna av detta hade byggts 
upp. I kraft av vår bestämda uppfattning att rumsliga strukturer på bo
platser kan säga något, inte bara om boplatsbeteende utan även i metafo
risk form, något om samhällets organisation (...) bestämde vi oss inled
ningsvis för att (...) söka rumslig och innehållslig representativitet för 
skilda materiella signaler. Dessa skulle ”tolkas ” under grävningens gång 
och så leda till justeringar av grävningsstrategin.

Så t.ex. utkristalliserades efter fyra svep med provrutor (motsvarande 
5 % av den grävda ytan) en stabil rumslig nivå för keramik av TRB-typ 
(...) Vid avbaningen i ett senare skede av grävningen, framkom i rumsligt 
samband med keramikanhopningarna stolphål som med sydskandinavis- 
ka jämförelser kunde förstås som D-formade hyddor. Sedda pä detta sätt 
kunde keramikanhopningarna betraktas som ”beteende runt hydda”. Vi 
valde att, i enlighet med vår dialektiska metod, testa våra hyddteorier 
genom att med större upplösning gräva ännu ej avbanade keramikkon
centrationer. Här sökte vi förstå hyddan genom explicita teorier om hur 
artefakter sprids i hyddor (Binförd 1983; Stapert 1990).

När man uppnått rumslig stabilitet kan man börja söka innehållslig 
representativitet med hjälp av det klassificerade artefaktmaterialet. Man 
samlar helt enkelt på sig så mycket material att typfrekvenserna stabilise
ras. Eftersom koncentrationen uppenbarligen kan bestå av en serie dis
kreta mindre anhopningar, är valet av var provrutorna läggs inte helt 
okomplicerat. Vi valde i detta fall att undersöka områden inom koncen
trationerna där särskilt mycket fyndmaterial påträffats. Vi tog fram mer 
av material som vi hade endast lite av och som därför inte kunde betrak
tas som representativt.

När det gäller Fågelbacken insåg vi redan tidigt att det uppgrävda 
materialet karakteriserades av en stor variation inom ramen för vår klas
sifikation och att fyndmaterialet var starkt fragmenterat. Detta berättade 
två saker för oss: 1, lokalen representerade ett typiskt städat material, 
dvs. stora delar av det ursprungliga materialet var bortplockat eller på 
annat sätt försvunnet och 2, att gräva för representativitet inom hela va
riabelbredden skulle kosta för många gropar. Genom den successiva ut
värderingen av fyndmaterialet hade vi således fått föraningar om vad 
denna lokal representerade. Dvs. en aktivitetsyta som städats. Den vida
re undersökningen, där vi med skilda grävstrategier sökte oss in i boplats
ytan, styrdes givetvis av denna insikt. (...)
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Det är rimligt att tro att den utvecklade begreppsbildning och teori
bildning som detta grävningsförfarande tilltvingar sig kommer att ut
veckla fornlämningsbegreppet och då med all sannolikhet till nackdel för 
den extrema avbaningsideologin som huvudmetod vid provundersök
ning, särskild utredning, förundersökning och slutundersökning, oaktat 
grävningsobjekt. Detta, tillsammans med vår dialektiska grävningsstra- 
tegi, visar också att man omöjligt kan betrakta fältfasen i en forsknings- 
uppgift som ett ’hantverk’ som enbart kan läras genom grävandets prak
tik. Det finns ingen fältmetod (förutom teknisk hantering) som man år 
efter är kan tillämpa. All grävning, inklusive val av rumslig upplösning, 
val av styrande typologier, områdesprioriteringar etc. är i hög grad en 
akt bestämd av teoretisk medvetenhet. Dialogen med det förgångna dör 
om vi inte ständigt förskjuter positionerna och bereder oss på den i och 
för sig besvärliga men nödvändiga revisionen av undersökningsstrate- 
gier. En dialektisk grävningsform motverkar enligt vår mening forstei
ning då den så uppenbart avkräver arkeologen explicita teorier. Sam
tidigt blir på detta sätt datasamhällets snabba informationsbehandling en 
öppning mot dynamik, inte en av teknifiering och effektivisering behärs
kad hantering av fornlämningsärenden.

Organisation
Redan vid uppläggningen av projektarbetet på Fågelbacken lades stor vikt 
vid organisationens utformning. Projektgruppen indelades i två fältarbets
grupper om fyra arkeologer vardera, ledda av var sin fältarbetsledare. En
skilda ansvarsområden, som t.ex. materialansvar, dataansvar och fynd
ansvar lades ut på namngivna arkeologer, som antingen tog hand om det 
praktiska själva eller fördelade på en löpande lista. När det gäller fynd
registrering och inmätning så var ambitionen att alla skulle kunna utföra de 
uppgifterna. All den byråkratiska, antikvariska, ekonomiska och sociala 
hantering som följde med projektet tog jag själv hand om, för att i görligaste 
mån skapa en frizon för arkeologiskt tänkande och arkeologisk verksamhet 
inom projektgruppen.

Strävan från min sida som projektledare var att skapa ett arbetsklimat 
där dialog kunde frodas och där varje medarbetare kunde bidra och ta an
svar. De anställda arkeologerna måste betraktas som de tänkande, välut
bildade resurser de är - både för deras egen skull och för projektets. Alltså 
måste de beredas möjlighet att delta i dialogen med materialet och med sina 
medarbetare. Därför genomfördes varje fredag ett möte med hela personalen,
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Fig 2. Morten Steineke 
rensar fram anlägg
ningar. Fågelbacken 
i december 1993.
Foto: Lars Sundström.

där veckans resultat i form av föremålsanalyser, spridningsbilder med mera 
presenterades, stöttes och blöttes. Man kan säga att det genomfördes små 
seminarier i en forskningsgrupp varje vecka i Fågelbacken. Kravet på mötet 
var att det skulle resultera i beslut inför kommande arbetsperiod. Det kunde 
vara nästa vecka, men också beslut med längre räckvidd. I dessa beslut del
tog hela projektgruppen, även om jag som ansvarig för projektet förbehöll 
mig rätten till veto och sista ordet. Det önskades också att alla skulle komma 
med funderingar, förslag och synpunkter på resultat, upplägg, planering. 
Efter en initial blyghetsperiod kom snart en livaktig diskussion igång. Här 
var det viktigt att både uppmuntra tysta medarbetare att våga bidra och att 
ibland något kraftigare bemöta mer talföra och självsäkra medarbetare. 
Grundtesen här är återigen dialogen. Samtalet får inte tillåtas glida över i 
eristik, utan det är en dialektisk ambition som ska genomsyra diskussionen.
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Efter ett tag pratades det arkeologi mest hela tiden, var intrycket, och de 
flesta arbetade med intresse och glöd - forskade i fält. Jag upptäckte efter
hand att behovet av direkt arbetsledning minskade, uppenbarligen därför att 
arkeologerna faktiskt förstod vad de gjorde och varför. Friheten för egna 
initiativ och självförtroendet att ta dem ökade i takt med att vi alla förstod 
möjligheterna och begränsningarna för det arkeologiska arbete vi hade att 
göra.

Sammantaget kan man säga att ett dialektiskt förhållningssätt till fält
arkeologi kräver en någorlunda konsekvens mellan teori, metod och organi
sation. Det får inte finnas vattentäta skott dem emellan. Här krävs stringens 
och även ett visst mått mod för att spränga invanda metodiska tvångströjor 
och slita bort påklistrade teorietiketter (som inte stämmer med burkens inne
håll). Organisationen av det arkeologiska arbetet måste ge utrymme för re
flektion hos den enskilde arkeologen, men då uttalat som en utgångspunkt 
för dialog. Vidare måste organisationen bygga på dialog, och då som en 
utgångspunkt för frågeställningar, slutsatser, medvetna val och beslut. En
skilda medarbetare får inte lämnas ensamma med reflektioner, övervägan
den, val och beslut, lika lite som de ska hållas utanför sådana processer, 
eftersom arkeologisk forskning hämmas i lika mån av otrygghet som av 
prestige. För att skapa ett optimalt arbetsklimat krävs sannolikt lika mått av 
å ena sidan klara ramar i form av en strikt arbetsfördelning med kända 
gränser, och med rimlig balans mellan ansvar, befogenheter och resurser, 
och å andra sidan ett öppet, tillåtande och dialektiskt samtalsklimat när det 
gäller att komma fram till val, ställa frågor och fatta beslut.
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Reflektioner kring delaktighet, 
tanketid och samverkan

Gunnar Andersson & Per Gustafsson 
RAÄ, UV Mitt

10/9 Mån
G3178 (R3177). Börjar rensa. Stenpackningen är tät.
11/9 Tis
Flyttar till att rensa Lunden. Ösregn, lerigt, tranor, tanks o kulsprutor. 
World Trade Center. Vilken dag!
12/9 Ons
Fortsatt rensning av Lunden. 1 pärla (blåbärsblå)
13/9 Tor
Rutgrävning. Sållade färdig G3178. Få fynd, mest mkt fragmenterade 
ben, fåtal andra fyndgrupper. Börjar gräva G4754.
14/9 Fre
G4754 (R4753) Stenpackningen glesare, skärvsten i västa delen. En del 
ben, fragmenterade. Mkt lite annat. Pluppar näst största kategorin. 
G4766: påbörjad.
(Veckoutdrag ur en amanuens fältdagbok vid Lunda, 2001. En lokal be
lägen invid ett militärt övningsområde.)

Att bedriva en reflexiv fältarkeologi kan sannolikt innebära olika saker be
roende på vad man avser med begreppet och hur man tänker sig att det hela 
ska bedrivas och inlemmas inom det ramverk som uppdragsarkeologin ge
nom lagstiftningen har att verka inom. En av de mest uppenbara frågorna 
man ställer sig är kanske: Vad är det vi reflekterar emot? Vår nuvarande 
omvärld? Våra avnämare, det vill säga uppdragsgivare, allmänhet och fors
karsamhälle? Våra inlärda kunskaper och rutiner? Oss själva som rationella 
(nåja) och sekulariserade västeuropéer? Den rekonstruerade forntida miljön 
och mentaliteten? Svaren och valen kan säkerligen mångfaldigas ytterligare.

Utan att för den skull explicit ha använt sig av begreppet reflexivitet vill 
vi hävda att UV Mitt vid Riksantikvarieämbetets avdelning för arkeologiska 
undersökningar under de senare åren aktivt har strävat i tydlig riktning mot
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ökad delaktighet och större insyn i de arkeologiska projekt som dragits 
igång.

Vilka uttryck tar sig då denna delaktighet, vilka blir delaktiga och vilken 
relevans har denna delaktighet för en reflexiv fältarkeologi?

Delaktighet
Vi kan blicka tillbaka något decennium för att ge ett perspektiv till frågorna 
kring delaktighet. I de projekt som drevs från mitten av 1980-talet togs initi
ativ för att skapa en arkeologisk diskussion i de arbetsgrupper som var knut
na till projekten. All arkeologisk personal fick ta del av den planering som 
föregått undersökningen och vi strävade efter att bemanna projekten med 
amanuenser som i sina fördjupningsstudier ägnat sig åt problem som hade 
kronologisk eller tematisk anknytning till de aktuella grävprojekten. Arkeo
logisk diskussion uppmuntrades.

I de mallar för dokumentation som skapades gavs ett specifikt utrymme 
för egna tolkningar. Det kunde gälla standardiserade anläggnings- och rut- 
protokoll som uppmuntrade den enskilde arkeologen till tolkning eller dag
boksanteckningar och gemensamma möten vid grävningarna. Det fanns 
dock inte utrymme att följa upp och diskutera dessa betraktelser eller tolk
ningar i varje enskilt fall, men det fanns ofta en öppen diskussionskanal 
mellan projektledare och de arkeologer som deltog i undersökningarna. Dis
kussionerna fördes vid behov och var inte schemalagda som en återkomman
de veckoaktivitet. Vid flera av de stora projekten hölls regelbundet möten 
med hela personalen men i dessa möten gavs inte samma möjlighet till att 
argumentera för olika tolkningsalternativ som i de spontana mötena.

Denna modell har använts inom vår verksamhet under en stor del av 
1990-talet och har inneburit att vi skapat utrymme för diskussion och ifråga
sättande. Parallellt med detta ökade kraven utifrån på insyn och delaktighet. 
Undersökningsplanerna utvecklades och förbättrades ständigt och anpassa
des till upphandlingsförfaranden. I flera fall har undersökningsplaner också 
lagts ut på Internet, med länkar från vår externa hemsida. De stora projekten 
öppnades mot universitet och andra institutioner genom referensgrupper som 
kunnat diskutera och påverka uppläggning och genomförande.

Med digital inmätning, fyndregistrering i fält och GIS öppnades nya möj
ligheter genom att vi inför hela arbetsgruppen kunde presentera resultat, 
diskutera tolkningar och planera det fortsatta arbetet. Enskilda resultat kun
de bearbetas och kontextrelateras i stort sett samma dag som företeelserna 
mättes in. Genom att åskådliggöra den dagsaktuella bilden på kartor och
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planer gavs varje arkeolog möjlighet att se sitt aktuella arbetsobjekt i en 
större kontext. Förhoppningsvis ser vi här bara början av den ”nya” tekni
kens möjligheter.

Under 1990-talet kom också en bredare satsning på att göra allmänheten 
delaktig i grävprojekten. Presskontakterna ökade, fler visningstillfällen ska
pades och satsningar på arkeologidagar gjordes. Allmänhetens delaktighet 
var begränsad i dessa satsningar som i första hand kan karaktäriseras som 
förmedlingsinsatser där kommunikationen går en väg.

Tanketid
Under de senaste åren har mer energi lagts på att uppmuntra nyanställda 
arkeologer till självständigt tankearbete. Vi har till exempel vid undersök
ningarna av stenålderslämningar i Örnsköldsvikstrakten och järnåldersloka- 
len vid Lunda utanför Strängnäs infört argumentation och tolkning som ett 
återkommande inslag i arbetsprocessen. Förutom argumentationen för tolk
ningar av de egna undersökta objekten har gruppvisa rundturer på grävning
arna genomförts för att uppmuntra diskussion och ifrågasättande. I projekten 

uppmuntrar man aktivt alla att delta i problemlös
ning genom att de olika arbetsgrupper eller personer 
som arbetar med specifika objekt presenterat förslag 
till problemlösning eller tolkning. Förslagen disku
teras sedan i grupper eller mellan medarbetare och 
grävledare. Ambitionen har varit att tona ned me
kanisk dokumentation och stimulera kreativt tanke
arbete vilket givit en bredd när det gäller tolknings
alternativ.

Men vi har ändå en bit kvar. Att tid är pengar i 
dagens samhälle är en truism som kvalar in i avdel
ningen plattityder, men likafullt präglar den upp- 
dragsarkeologins vardag på ett påtagligt sätt. Det 
känns viktigt att påpeka att tillfällena för argumen
tation och diskussion oftast äger rum inom ramen

Fig. 1. Reflektion på Bjästamon (Botniabanan), Daniel Lang- 
hammer och Mattias Sarmento summerar dagens intryck. 
Foto: Henrik Runeson.
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Fig. 2. Lämningar i Lunda. Foto: Åsa Berggren.

för ”den ordinarie fältverksamheten”. Det är ju naturligtvis också där den 
hör hemma. Men samtidigt har det inneburit att de ökade kostnaderna som 
arbetssättet för med sig tas på bekostnad av en mindre mängd ”ordinarie 
verksamhet” den dagen; vilket fortfarande är vår huvudsakliga räknesticka 
när det gäller kostnadsberäkningar och insatser i samband med projektens 
uppläggningar. Ett enkelt sätt att komma runt denna problematik kan vara 
att formalisera det hela och att budgetera för det på samma sätt som allt 
annat. Tiden för diskussion och reflektion blir då lika naturlig som "fynd
hantering” och ”kontextregistrering” eller för den delen veckans ”friskvårds- 
timme”.

Men vi behöver också fundera mer över hur vi väljer att dokumentera 
reflexiviteten, det vill säga skillnaden mellan vad som förs in i kontext
blanketternas tolkningsavsnitt och ”spanandet” som lett fram till dessa. Ett
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steg i denna riktning utgörs av att man i samband med avrapporteringen 
lägger större vikt vid att beskriva undersökningarnas förutsättningar.

Samverkan
Genom undersökningarna för Botniabanan utanför Örnsköldsvik har nya 
dimensioner av begreppet delaktighet tillförts projekten. Genom hela för- 
och slutundersökningsinsatsen har projektet genomförts som ett samarbete 
mellan UV Mitt och Länsmuseet Västernorrland samt de lokala företagen 
Angaria AB och KMV AB.

Samarbetet fanns med som ett villkor i länsstyrelsens kravspecifikation 
och de lokala aktörerna gick in i projektet som underkonsulter till RAÄ UV. 
Denna påtagligt styrda samarbetsform har efter hand resulterat i en arkeolo
gisk diskussion där arkeologer med olika bakgrund och erfarenheter mötts 
och argumenterat för olika tolkningar. Vi har haft en kontinuerlig diskussion 
både kring metodval och tolkningar och samarbetet har så till vida gett 
projektet en större bredd. I vissa fall har det lett till att samma typ av före
teelser undersöks på olika sätt vilket ju ur en synvinkel är en nackdel, jäm
förbarheten blir sämre. Men om man kan redovisa motiven bakom olika 
metodval och är medveten om och synliggör skillnaderna kan de vändas till 
en styrka som ger ett bredare underlag för att förstå de spår som lämnats på 
lokalen. Vi skapar ett mer öppet och vidsynt förhållningssätt till arkeologisk 
förståelse.

Förmedlingen till allmänheten har fått ett mycket stort utrymme vid un
dersökningarna för Botniabanan och i Lundaprojektet. Inom delprojekten 
som drivits av länsmuseerna i Västernorrland respektive Södermanland har 
man inte bara satsat på envägskommunikation utan sökt nå delaktighet ge
nom att låta skolklasser följa den arkeologiska processen, antingen genom 
att, som vid Botniabanan, så småningom själva få delta i grävningen, eller 
genom att, som vid Lunda, få adoptera en fornlämning och en undersökning.

Sammanfattningsvis kan sägas att delaktigheten finns med på flera plan 
och att vi går mot större öppenhet när det gäller arkeologisk diskussion och 
förslag till alternativa tolkningar. Det är öppenhet såväl inom våra projekt 
som utanför projekten mot forskarsamhället och den breda allmänheten.
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Gunnar Andersson (f. 1955). Projektledare och arkeolog vid RAÄ, UV Mitt. 
Fil. kand. vid Stockholms universitet 1986. Doktorand vid Stockholms uni
versitet. Arbetat som fältarkeolog vid UV Mitt/Stockholm/Mälardalen/Mitt 
sedan 1986.1 arbetsledande ställning som antikvarie, l:e antikvarie och se
dan 1990 som projektledare. Inriktad mot järnålder/tidig medeltid. Särskild 
erfarenhet av undersökningar av boplatser och gravfält från mellersta och 
yngre järnålder, ca 400-1100 e. Kr.

Per Gustafsson (f. 1956). Tf. projektchef och arkeolog vid RAÄ, UV Mitt. Fil. 
kand. vid Stockholms universitet 1986. Doktorand vid Stockholms universi
tet. Arbetat vid UV Mitt som antikvarie, l:e antikvarie och projektledare/ 
arkeolog sedan 1986 och sedan 2001 som tf. projektchef. Dessförinnan arbe
tat som säsongsanställd fältarkeolog vid UV Mitt samt Stockholms Stadsmu
seum under åren 1979-85. Särskilt intresserad av stenålder, har under flera 
ar arbetat med mesolitiska och neolitiska kontexter i Mälarområdet.
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Tankar om den reflexiva 
fältarkeologins förutsättningar
Louise Lindström 
Östergötlands länsmuseum

För 12 år sedan inledde jag arkeologistudier vid sidan om mitt ordinarie 
arbete som landstingsanställd distriktstandläkare och har sedan dess haft ett 
slags, om än ganska intensivt, vid-sidan-om-förhållande till arkeologin, då 
jag också kunnat fortsätta studierna i arkeologi och kulturgeografi. De se
naste två åren har blivit allt mer yrkesinriktade och sommaren 2002 fick jag 
för första gången möjlighet att delta i ett större projekt som amanuens vid 
UV Öst:s slutundersökning vid SAAB:s flygfält i Linköping. Då seminariet 
Reflexiv fältarkeologi? bl.a. kom att beröra fältarkeologins återspegling i 
omvärlden och omvänt känns det extra glädjande att få lämna ett bidrag till 
denna publikation både i min roll som publik, amatör, student och som 
yrkesverksam arkeolog.

Inledning
Då seminariedeltagarna inbjöds att delta i boken föreslogs att vi skulle reso
nera kring följande:

• Hur undviker vi att fastna i gamla ”sanningar”?
• Hur ställer vi frågor som möjliggör överraskande svar?
• Hur skapar vi ett arbetsklimat som stimulerar reflektion?

Istället för att behandla varje enskild fråga för sig har jag valt att resonera 
fritt kring punkterna på ett sätt som känns mer naturligt i förhållande till de 
reflektioner och resonemang jag ägnat mig åt. Förhoppningsvis gör det tex
ten mer öppen och lämnar större utrymme till läsaren att tolka, reagera och 
reflektera kring artikeln.

Den sociala arkeologin
Det postprocessuella förhållningssättet har bidragit till att det absoluta san
ningsbegreppet alltmer förlorat sin betydelse inom olika humanistiska dis
cipliner. Därmed har också det arkeologiska fältet öppnats för en mångfald
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olika teoretiska ansatser. Nya synsätt manar också till att kritiskt granska 
och reflektera över giltigheten hos hittills vunnen kunskap, vilket kräver 
både noggrannhet, hårt arbete och kanske ett visst mått av mod när det 
gäller att ompröva de arkeologiska forskningsresultaten. För detta fordras 
dessutom en livaktig dialog, präglad av ömsesidig respekt, nyfikenhet och 
öppenhet.

Därför kan det inte vara en oväsentlig uppgift för arkeologins utövare att 
bidra till en positiv social atmosfär inom yrket men även i kontakten med 
omvärlden. Det är också något som allt mer tycks ske, inte minst när det 
gäller att involvera allmänheten genom att föra ut arkeologisk information i 
massmedia och på Internet, ordna offentliga visningar eller genom att starta 
amatörgrupper etc. Överhuvudtaget uppfattar jag att denna attityd med re- 
flexiva inslag är ett fenomen som troligen kommer att bära frukt om det får 
fortsätta att finnas och växa.

En demokratisk dialog
I likhet med många kollegor ser jag den demokratiska dialogen med allmän
heten som ett självklart inslag i en reflexiv fältarkeologi.

RAÄ:s satsning på Agenda kulturarv (http://www.raa.se/agendak/index.asp 
2001-11-14), med inledande omvärldsanalys för kartläggning av allmän
hetens attityder, är ett exempel på denna sorts reflexitivitet. Rätt utnyttjad 
bör det kunna bidra med nya infallsvinklar för att finna ett mera stabilt 
fokus, bl.a. för arkeologisk verksamhet.

Genom att ställa öppna frågor till många kategorier av människor, även 
utanför den arkeologiska sfären, bör möjligheterna öka att få överraskande 
svar, både positiva och negativa. I kontakten med en förväntansfull eller 
mera tveksamt inställd allmänhet kan det ibland kännas lockande att smita 
in i expertkostymen och ta på sig rollen som tolkare och förmedlare av arkeo
logiska ”sanningar”. Vi vet att det ibland förekommer att enskilda individer 
och grupper i samhället visar misstro mot den etablerade arkeologin, som 
ibland till och med uppfattas ha konspiratoriska drag. Dessa extrema ställ
ningstaganden som visar att arkeologin inte alltid lyckas kommunicera med 
allmänheten pekar på det mod som kan krävas för att våga låta sig själv och 
hela den arkeologiska verksamheten ifrågasättas, liksom kraft att göra nå
got konstruktivt av synpunkterna, även när de är kritiska. Ändå tror jag det 
ligger en fara i att inte vara lyhörd för uppfattningar och idéer som finns i det 
samhälle vars uppdrag vi är satta att utföra. Det är viktigt för arkeologins 
överlevnad att ha ett realistiskt omvärldsperspektiv om inte verksamheten

Reflexiv fältarkeologi? 145



ska riskera att marginaliseras eller komma att utnyttjas för oönskade syften, 
t.ex. politiskt.

Det finns ett stort publikt intresse för arkeologi idag, vilket till stor del är 
arkeologins egen förtjänst. Det ställer höga krav på arkeologen att förvalta 
detta intresse och att fånga in vad allmänheten lägger vikt vid, men också att 
ta tillvara erfarenheter inom mindre och annorlunda projekt, t.ex. med ama
törgrupper. En intressant publikation i sammanhanget är Håkan Karlssons 
och Björn Nilssons Arkeologins publika relation (2000) där just dessa aspek
ter diskuteras. Bland annat iscensatte man 1999 en ny rannsakning (delvis 
enligt 1666 års modell) i ett upprop till kyrkoherdarna inom Sölvesborgs 
kontrakt i Blekinge (Karlsson & Nilsson 2000:47). Betoningen på den publi
ka dialogen leder författarna att fråga: Vad ska arkeologin förmedla? Veten
skapliga hårddata eller ett fundament till reflexiva och meningspluralistiska 
resonemang? (a.a.:64). Svaren kan lämna viktiga bidrag för att klargöra 
vilken roll nutida arkeologi spelar i olika sammanhang och vad som är dess 
framtida inneboende potential.

Jag tror att få arkeologer idag strävar efter att framstå som distanserade 
experter med obegripligt språk men samtidigt tycks det saknas ett mer per
manent forum för dialog med allmänheten. Kanske är tiden också är mogen 
att föra en offentlig arkeologisk debatt i media, där skilda arkeologiska 
ståndpunkter belyses och diskuteras.

I huvudet på en "kropp" - med avstamp i den arkeologiska 
vardagen
Det är 31 grader i skuggan sedan 3 veckor och jag hugger med fyllhackan 
bland jord, lera, stenar och rötter medan grävmaskinen brummar och mor
rar envist i mina öron. Ett jaktflygplan dånar förbi på låg höjd. Det är bråt
tom. Om en månad ska kullen sprängas bort för att ge mer plats åt flygtrafi
ken. Dammet yr och det är inte bara solbränna som syns på ben och armar. 
Ett till flygplan passerar. En svettdroppe letar sig fram under skyddshjälmen 
och rinner längs kinden. Just det, vatten! Jag pustar och stannar upp, tar en 
klunk ur PET-flaskan. Dagens schaktningskompis kommenterar läget: - Fil 
kand i jordförflyttning, är det detta man har utbildat sig till? - Ja, man kan 
ju fundera ibland, svarar jag med dimmig blick och slö röst. När jag där och 
då funderar över meningen med vårt arbete kommer jag att tänka på en bok 
jag läst med titeln Kulturarvets natur, där bl.a. Svante Beckman, professor 
vid Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet, bidragit med 
ett avsnitt under rubriken ”Vad vill staten med kulturarvet?” (1998).
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Arkeologins plats i politiken
Bakgrunden till Beckmans artikel bildas av den kulturutredning som den 
borgerliga regeringen tillsatte och som resulterade i ett betänkande 1995. I ar
tikeln diskuteras olika begrepp och ställningstaganden som förs fram i utred
ningen. Beckman ställer sig kritisk till den politiska värdegrund han upp
fattar ligger till grund för betänkandet. Bland annat ställer han frågan: Var
för gräva före motorvägsbygget? Därefter upplyser han läsaren om att entre
prenören inför varje större anläggningsarbete enligt lagen är skyldig att 
bekosta en arkeologisk undersökning av platsen. Yttrandet är som bekant en 
sanning med modifikation eftersom det förutsätter att det finns fornlämn- 
ingar i området. Dessutom gäller ju lagen även små anläggningsarbeten. 
Därefter övergår författaren till att diskutera statens kunskapsargument för 
att motivera ”rutinmässiga utgrävningar” som han anser ”står och faller 
med två premisser:” (1) ”Att signifikant information utvinns...” och (2) att 
det skulle ha ”samhällsbetydelse”. Mot den första premissen anför Beckman 
att arkeologisk verksamhet ”ovillkorligen drabbas av avtagande kunskaps- 
tillväxt” när det gäller att ”väsentligen modifiera bilden av det historiska 
skeendet”. Texten förbryllar på flera sätt. Min egen upplevelse är snarare 
den omvända. - En närmast explosionsartad kunskapstillväxt har skett un
der senare år och därmed följande modifiering av tidigare slutsatser. Beträf
fande den andra premissen ifrågasätter han ”allmänhetens efterfrågan på 
modifierade arkeologibaserade historiebilder” (Beckman 1998:35f). Själv 
har jag noterat ett stort publikt intresse, både för arkeologisk verksamhet 
som sådan och de resultat som presenteras. Det finns dessutom flera exempel 
på att också entreprenören, som bekostat undersökningen, visat ett positivt 
intresse.

När arkeologikollegor läser avsnittet som berör arkeologin förekommer 
sällan några andra kommenterar kring innehållet än att kritiken uppfattas 
som ovederhäftig. Intresset fokuseras ibland på att försöka uttolka en under
liggande mening i Beckmans framställning. Själv deklarerar han sin avsikt 
att analysera varför utredningen framstår som så oklar och motsägelsefull i 
sina formuleringar. Författarens egen förklaring är att luddigheterna speglar 
statens bristande insikt om sina egna motiv och att staten engagerar sig i 
kulturarvet mest av gammal vana, trots att området har marginell politisk 
betydelse. Han ser kulturminneslagstiftningen med dess bevarandeinriktning 
som ett utslag av en förlegad borgerlig politik (a.a.:45f). Själv funderar jag 
på om Beckman vill skapa en tillspetsad debatt kring arkeologins och kultur
arvstankens roll i samhället eller om han vill argumentera för ett nytt sätt
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att se, där arkeologin och vårdandet av kulturarvet marginaliseras allt mer. 
Kanske Beckman helt enkelt efterlyser ett tydligare politiskt ställningstagan
de bland arkeologer och inom den antikvariska sektorn i övrigt?

Frågorna runt arkeologins roll är något som också jag funderar över då 
och då. Inte minst ur mitt perspektiv som landstingsanställd lockas jag att 
göra jämförelser. Den människovårdande verksamhetens innehåll och kost
nader, nagelfars ständigt av demokratiskt valda politiker tillsatta att fördela 
skattemedel och förmedla medborgarnas förväntningar och krav på oss. 
Landstingsverksamhetens innehåll och omfattning styrs med andra ord i stor 
utsträckning av politiska direktiv, tillgång på skattemedel samt lagar och 
förordningar, tänkta att tillvarata allmänhetens intressen. Oftast är vård- 
tagare och vårdgivare överens om vad som menas med god vård.

För arkeologisk verksamhet i Sverige ser bilden annorlunda ut, bl.a. bero
ende på att både graden av politisk styrning och ekonomiska förutsättningar 
varierar i större utsträckning. Vid jämförelse med hälso- och sjukvårdslagen 
framstår inte kulturminneslagen (SFS 1988:950) som lika entydig när det 
gäller att tjäna allmänheten, eftersom den bl.a. kräver att den enskilde, i 
förekommande fall, ska bekosta arkeologisk undersökning vid markingrepp 
på den egna tomten. I den kommunala planprocessen ställs inte sällan vår
den av kulturarvet mot andra kommunintressen. Kulturarvet framstår därför 
ofta som ett särintresse på kommunal nivå men behandlas i statliga direktiv 
och av kulturminneslagen som ett allmänt intresse. Det bäddar för osäkerhet 
och kluvenhet i allmänhetens inställning till hur det ska hanteras.

Den interna diskussionen om arkeologins ramar och inre 
förutsättningar
Mot ovan skisserade bakgrund tror jag på en diskussion bland arkeologer 
själva om roller och ramar för all slags arkeologisk verksamhet. Även om 
Beckman intar en extrem ståndpunkt, när han ifrågasätter om arkeologisk 
verksamhet överhuvudtaget bidrar med något väsentligt, finns en poäng i 
artikeln som pekar på kulturutredningens luddigheter vid bruket av ord som 
identitet, det rätta bruket av (a.a.:21) kulturarvet och vårt kollektiva min
ne... (a.a.:29) osv.

Förutom att reflektera runt lagstiftningens utformning och politiska direk
tiv vore det intressant med en mera livaktig intern debatt bland arkeologer 
om motiv, värderingar och synsätt som ligger till grund för den enskildes 
arbete liksom den arkeologisk verksamheten som helhet. Hur ser vi t.ex. på 
bevarandetanken? Ska bevarandet ske enligt nuvarande principer? Är det
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möjligt att avgränsa forntida lämningar på ett meningsfullt sätt? Vad inne
bär kulturarvsbegreppet? Frågornas rad kan göras hur lång som helst och det 
finns inga självklara svar. Jag efterlyser också samtal om arkeologins sam- 
hällsbetydelse, både om hur den uppfattas och vad som är önskvärt.

Jag tror att en sådan diskussion måste tillåtas växa och leva på alla ni
våer, från uppdrags- till universitetsarkeologi. Det skulle också ge ökad 
arkeologisk självkännedom och självkänsla. Ett debattforum (var finns ett 
sådant idag?) och ett årligen återkommande seminarium skulle också kunna 
bidra till att stärka detta medvetande. Det skapar en värdefull och nöd
vändig plattform för en reflexiv fältarkeologi liksom ökad förmåga att, 
med vässade argument, utöva inflytande, i strävan att påverka de yttre ra
marna.

Mötet mellan huvud och kropp och det naturliga sättet att 
bedriva arkeologi

Svante Beckmans artikel är ett tydligt exempel på den distans som ibland 
kan råda både mellan olika akademiska discipliner liksom mellan delar av 
den akademiska världen och fältarkeologin (i detta fallet den uppdragsfinan- 
sierade). Uppdrags- och universitetsarkeologin behöver också upprätta ett 
betydligt mer intensivt och välorganiserat samarbete. Jag tror också att 
arkeologin har mycket att vinna på ett ömsesidigt kunskapsutbyte med an
dra akademiska discipliner. I dagsläget upprätthålls kontakterna mest via 
enskilda doktorander och referenspersoner knutna till enskilda forsknings
projekt. Ett lovvärt initiativ i denna riktning är UV Öst:s föreläsningsserier, 
som bl.a. tar upp pågående grävprojekt och aktuella avhandlingsarbeten, 
liksom kontorets samarbete med historiska institutionen vid Linköpings uni
versitet kring en 5 poängs-kurs i historisk arkeologi.

Förenklat utövas arkeologi av ”kroppar”, vars vardag, frånsett eventuellt 
rapportarbete, mest upptas av att fysiskt undersöka fornlämningarna i land
skapet och av ”huvuden” som arbetar med texter, kartor, bilder, diagram 
och insamlade artefakter på våra akademiska institutioner och museer.

Arkeologins teoretiska ramar bestäms och hålls som bekant samman av 
det intrikata nät av uppfattningar och idéer man för tillfället enats om, dvs. 
diskursen. Hittills har den till största del formulerats inom universiteten, där 
den lever ganska isolerat. Diskursen skulle utan tvekan friskas upp av fler 
stimulerande möten mellan "huvuden” och ”kroppar”. Dessa tillfällen skul
le även kunna utnyttjas av ”huvuden” och "kroppar” att vidareutbilda var
andra i dagsaktuell teori och praktik. Det borde också beredas ökade möjlig
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heter för arkeologer att arbeta, på det mest naturliga sättet, nämligen med 
både huvud och kropp. Detta skapar förutsättningar för en unik blandning 
av teoriskt och praktiskt kunnande hos varje individ, vilket på sikt bör vara 
berikande för arkeologin.

Idéutrymme, dialog och egenansvar
Individuella förutsättningar liksom yttre sociala och fysiska faktorer bidrar 
till om vi trivs i den enskilda fältarkeologiska situationen. Själv trivs jag 
bäst i en mindre grupp där det finns utrymme för många idéer och en funge
rande dialog men också ett rimligt egenansvar och möjligheter att arbeta på 
ett välorganiserat sätt. Att tillhöra en grupp, ofta mindre och tämligen själv
ständig, ökar den enskilde arkeologens trygghet och självkänsla. Jag tror att 
sådana grupper kan fungera även inom större projekt. Vi slappnar av, blir 
mer öppna och får större lust att dela med oss av tankar och idéer, även i 
kommunikationen med omvärlden. Det mellanmänskliga ”pratet” på våra 
arbetsplatser är idag en klart underskattad källa till inspiration och reflek
tion som kan leda till större handlingskraft och många kreativa resultat. 
Dessa resultat, även de mindre lyckade, kan i ett konstruktivt klimat skapa 
nya goda idéer.

Sammanfattning och avslutande kommentar
I mitt inlägg har jag lagt tonvikten både på interna och externa förutsätt
ningar för reflexiv fältarkeologi. Omvärldsdialog och undersökning av 
arkeologins politiska ställning, intern dialog om arkeologins inre förutsätt
ningar och yttre ramar, liksom att betona värdet av ett ökat arkeologiskt 
självmedvetande ser jag som nödvändigt. Jag förespråkar också ett mer na
turligt arbetssätt för den enskilde arkeologen, dvs. med både huvud och 
kropp samt ökat samarbete mellan uppdrags- och universitetsarkeologi men 
också med andra akademiska discipliner.

Det är svårt att förutse hur ekonomi och politik kommer att påverka 
arkeologin i framtiden. Men det är just genom att bedriva en reflexiv fält
arkeologi, med många kontaktytor, som jag tror på ökade möjligheter att 
kunna påverka just dessa omständigheter. Den reflexiva fältarkeologin är 
därför nödvändig för arkeologins överlevnad.
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Fältarkeologins reflexivitet
- en fråga om flexibilitet?

Jan Sundström 
Länsstyrelsen i Västerbotten

Tre månader efter ett välbesökt seminarium på temat Reflexiv fältarkeologi? 
försöker jag frammana de reflektioner seminariet gav mig i relation till mitt 
dagliga värv.

Den första tanke som slog mig under dessa dagar i Malmö var: Ligger det 
inte i arkeologins natur att vara reflexiv? Är det inte det som ska läras ut på 
universiteten, men egentligen redan från grundskolenivån? Att vara källkri
tisk, eftertänksam, att från olika källmaterial bilda en ny uppfattning, skapa 
ny eller ökad kunskap. Det verkade först så självklart att ett analytiskt tän
kande och källkritiskt förhållningssätt, inlärt sedan ”barnsben”, är det som 
reflektion handlar om och som seminariet i och för sig ville stimulera.

Allt eftersom tiden gick förstod jag att frågan inte var så enkel. Visserli
gen kunde jag ana att på dessa grundpremisser ställde alla upp, men hur få 
utrymme för och vilka metoder kan användas för att locka fram kreativitet 
och eftersinnande hos de som deltar i en arkeologisk undersökning? Hur kan 
man skapa en tankesmedja med olika generationer av arkeologer och på så 
vis locka fram fantasifulla tankar och stöta och blöta olika infallsvinklar 
utan blockering av ”förförståelse” eller prestigefulla bindningar? Det var 
inte utan att jag sympatiserade med syftet och tankegångarna bakom det 
idémässiga upplägget av seminariet.

För mig hade det i tidigare arkeologiskt fältarbete varit självklart att 
relatera situationen till liknande erfarenheter, vad som fångats upp ur littera
turen eller till vad en symbios av fälterfarenhet, fyndkunskap och land- 
skapsläsande hade gett genom åren. Ett ständigt pågående ifrågasättande av 
val och upplevelser i varje ny situation. Desto bättre om fler kunde delta med 
input i detta resonerande av vad som var för handen och om hur man skulle 
gå vidare. Somligt bar, annat inte. Skillnaden mellan teori och empiri var 
inte så stor och om den var det så gav det anledning att grubbla lite extra på 
teorins relevans. Erfarenheterna återspeglades i nästa steg, nästa val, nästa 
idé efter viss begrundan, eftertanke och med ett intuitivt inslag.
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På seminariets andra dag börjar jag förstå att den typ av arkeologi vi 
diskuterar bedrivs under stor tidspress, med många prioriteringar och när
mast är industriell till sin organisation. I en sådan situation förstår jag att 
seminariets rubrik, Reflexiv fältarkeologi?, blir särskilt angelägen. Många 
arkeologer, även mer oerfarna, ska på kort tid utföra ett kvalificerat veten
skapligt arbete.

Behovet av reflektion blir inte mindre viktigt, men i sådana situationer 
ställs också nya krav på arbetsledaren. Malmö Kulturmiljö hade provat med 
personliga grävdagböcker, och varför-möten, gruppsamtal och studieresor.

Gudruns guldfiskar hade dött, men när hon 
rörde om med en slev var skillnaden inte så stor

Fig. 1. För arbetsgivaren räcker det inte med en slev om arkeologerna verkligen ska 
stimuleras till "nytänkande" (Ur Lerman 1997:38).
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Kanske är detta att göra det för svårt och omfattande, både för platsledare 
och medgrävande arkeologer.

Några tankar kring grunderna
Grunden måste vara att skapa en öppen miljö. Formerna spelar kanske min
dre roll inledningsvis. Uppdraget är svårt och kräver stor pedagogisk kompe
tens hos platsledarna samt en vilja att låta andra röster höras, d.v.s. stor 
social kompetens parad med tålamod. Gruppens arbetsklimat måste främ
jas, men det gäller också att coacha de enskilda individerna. Andan måste 
vara stödjande och förmedla en känsla av ”högt i tak”.

Tillvägagångssättet kanske inte behöver formaliseras i alla delar, men en 
god praxis behöver nog utvecklas. Praxis kan vara enkel och ett bra hjälp
medel, men också en blockerande kraft om den är gammal och stelnad.

Nytänkande kan inte uppstå på order eller genom stelnad praxis, men 
vissa förhållningssätt kan stimulera nytänkande. I nytänkandet är det förstås 
mycket som måste förkastas, annat är dugligt eller riktigt bra, men viktigast 
är att arbetsmiljön, klimatet, är sådant att man kan få tänka, känna och 
uppleva olika utan att småskrattas åt. Om man inte vill reflektera för stun
den så ska det också accepteras som en självklarhet. Processen måste drivas 
med respekt. Det får inte bli en ångestskapande press på kreativitet.

Med minne, erfarenhet och fantasi kan yrkeskunnandet utvecklas. Men 
det kan inte ske isolerat utan måste arbetas fram i kollektiv praxis. Det 
utrymme som krävs för detta behöver nog ges systematiskt trots allt. Mötes
platser måste upprättas. Andan måste vara god, varm och generös. Tid till 
att tänka, läsa, titta och fundera måste läggas in i arkeologiska uppdrags
projekt så att det blir legitimt. Men jag tror att det kan ske, och redan sker, 
utan att det behöver vara en särskild post. Har det inte alltid varit så att 
arkeologer går runt och hummar, tänker, och tittar på vad de håller på med. 
Läser en skvätt för att kolla om det finns något liknande eller om någon 
tänkt kring de mönster man tycker sig se?

Reflektionsarkeologins eventuella kostnader
Får då reflektion kosta? Malmö Kulturmiljö redovisade ett ambitiöst upp
lägg för ”formaliserad” reflektion eller reflexiv praxis. Aktiviteter som av
sågs stimulera tänkandet. Jag tror att dessa utrymmen behöver skapas och 
att så görs tillskyndas aktivt av personalledningen. En tillåtande stämning 
måste skapas på något sätt. Men jag tror kanske att det är viktigare att 
förmedla en stämning, känsla, än att ha tidsbundna aktiviteter som alla ska
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delta i och få ut något av. Studiebesök emellanåt är dock en bra gemensam 
aktivitet. I övrigt måste nog reflektionen mer överlåtas åt individen inom 
vissa ramar. Och uppdraget blir att stimulera. Jag trodde nog att reflek
tionen så att säga redan var inbyggd i systemet vid arkeologiska undersök
ningar. Att den tid som kan tänkas åtgå redan ligger inom de kostnader som 
tas ut. Så som all verksamhet kräver viss eftertanke som en del av processen 
för att få något utfört. Därför tror jag egentligen inte att ”reflektionen” som 
sådan behöver betyda ökande arkeologikostnader. Om det skulle vara så bör 
man nog överväga att dokumentera mindre, rationalisera grävarbetet och 
omdisponera mer mot tänkande kring det då mer begränsade material som 
dokumenteras. Det är kanske i den processen som ”nyfynden” kan göras. 
Fysiskt arkeologiskt material har vi i väldiga mängder.

Vidareutbildning gränsar till reflektionen och är en påtaglig personal
kostnad i de flesta organisationer. Jag antar att även arkeologer behöver 
sådan, men också att den redan är kalkylerad med i arkeologiföretagets per
sonalkostnader och uppdragstaxor. Platsledarna har en svår uppgift och be
höver särskilt stödjas med vidareutbildning i personalledningsfrågor. Plats
ledarna som kollektiv är därför kanske en grupp att inledningsvis inrikta 
utvecklingsarbetet mot, med hjälp av professionella personalutvecklare, efter
som de processer som ska hanteras inte är av arkeologisk karaktär i sig. 
Organisationen måste också se till att behålla duktiga platsledare över en 
längre tid om arbetet ska bära frukt. Sedan kan man kanske också uppnå 
”det goda tillståndet ” ute på fältet.
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Boplatser i udda lägen

Marianne Lönn' 
RAÄ, UV Väst

I inbjudan till att delta i rapporten från seminariet Reflexiv fältarkeologi? 

i Malmö våren 2002 ställdes tre frågor: Hur undviker vi att fastna i gamla 
"sanningar”? Hur ställer vi frågor som möjliggör överraskande svar? Hur 
skapar vi ett arbetsklimat som stimulerar reflektion? De båda första är ab
soluta kärnfrågor om fältarkeologin ska kunna utvecklas. Den är därmed 
också a och o för huvudparten av svensk fältarkeologi, nämligen uppdrags- 
arkeologin. Utan reflektion över sådana frågor riskerar vi att få en alltmer 
stelnande och vetenskapligt värdelös uppdragsarkeologi. Den tredje frågan 
är en förutsättning för att få lov att ställa de båda första, och det vore be
drövligt om vi inte hade lov till det.

Exemplet Boplatser i udda lägen
Jag ska här beskriva ett försök att söka nya svar genom att leta efter det 
okända. Försöket ägde rum 1992 under utrednings- och förundersöknings
arbetena inför den nya E6:an i Bohuslän, en sträcka i Dingletrakten i norra 
Bohuslän, som kallades Gläborg - Rabbalshede. Vi var två fältarbetsledare, 
en från Riksantikvarieämbetet, UV Väst, Eva Schaller Åhrberg och en från 
Bohusläns museum, jag själv. Det var under de ständiga diskussionerna i fält 
under utredningen, som grunden lades till ett forskningstema kallat Boplat

ser i udda lägen, till vardags bara Udda lägen. Redan från början visste vi 
rätt väl vad vi sökte efter, men temat formulerades i skrift först inför för
undersökningarna.

Slutundersökningarna lät vänta på sig ända fram till 1997 och de pågick 
sedan även under 1998 och 1999. Då var personalen delvis utbytt, men te
mat Udda lägen fanns kvar. Nu i slutfasen av rapporteringen skriver Eva 
Schaller Åhrberg och jag en så kallad steg-2:a med arbetsnamnet Kunskap 

som begränsande faktor. Där kommer allt från de första tankarna till konsta
terandet av vad det blev till slut att redovisas och diskuteras.

Artikeln skriven med stöd och kommentarer av Eva Schaller Åhrberg, UV Väst.
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Exploateringsundersökningar har den fördelen att valet av område be
stäms av andra skäl än de arkeologiska. Därmed är grunden lagd för att 
hitta det oförutsedda, det okända och det överraskande. Detta anser jag vara 
en styrka, som vi tyvärr alltför sällan klarar av att ta vara på. När vi på
började arbetena på sträckorna Gläborg — Rabbalshede och även en nord
ligare sträcka, Högdal - Svinesund, hade vi också den fördelen att vi rörde 
oss i områden, som genomgått väldigt lite exploateringar och därför var 
arkeologiskt tämligen okända. Naturligtvis var hällristningar, synliga gra
var och fyndplatser med flinta kända, men därutöver inte särskilt mycket.

Tanken att leta efter icke traditionella lämningar och lämningar i udda 
lägen fanns alltså redan vid utredningen. Varifrån kom då denna tanke och 
hur kom det sig att vi både hade den? Vid en efterrekonstruktion har vi 
kommit fram till att Eva började fundera på udda lägen när hon såg en bild 
av Høgnipen i Østfold, Norge, och förundrades över hur den låg i landska
pet. Själv hade jag hos min dåvarande arbetsgivare, Bohusläns museum, 
haft ett antal ärenden där jag träffat på lite ovanliga lämningar på oväntade 
ställen. Dit hörde lämningar från äldre och yngre järnålder på Kynnefjäll, 
som ansågs ha bebyggts först under medeltid. Dit hörde också ett slags flint
fyndighet längst ute vid kusten på Tjörn. Denna hade brukats under för
romersk och romersk järnålder. Våra tankar om udda lägen hade således 
fötts på olika sätt, men den gemensamma konsekvensen blev ett forsknings
tema.

Ytterligare en sak spelade oss i händerna. Aren 1991 och 1992 var utred
ningar ett ganska nytt instrument och erfarenheten av dem var små. Således 
hade vi ganska fria händer att utforska och utforma detta instrument. Det 
ska också sägas att vi hade en välvillig och kompetent biträdande länsantik- 
varie bakom oss och för det ska Thomas Areslätt vid länsstyrelsen i dåvaran
de Göteborgs och Bohus län ha ett stort tack.

Slutligen tror jag att våra olika kompetenser och olika syn på landskapet 
gav oss fördelar. Eva är i första hand inriktad på mesolitikum och jag på 
järnålder, även om vi båda hade någorlunda kunskap också om andra delar 
av förhistorien. Framför allt hade vi god kunskap om det landskap vi skulle 
arbeta i. Inte minst viktigt var naturligtvis att vi fungerade så bra ihop. Ett 
ständigt diskuterande, prövande och förkastande skapade helt enkelt en god 
arkeologisk miljö, framför allt en prestigelös miljö.

Definition av problemområdet
I förundersökningsrapporten har forskningsuppgiften Boplatser i udda lägen 
formulerats som följer (Lönn 1996:21):
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Anledningen till att vi letat efter dessa boplatser eller uppehålls-Iaktivi- 

tetsplatser av olika slag är, att de kan komplettera kunskapen om resurs
utnyttjande och organisationsmönster både inom en gård och över större 
områden. Tidsmässigt har denna uppgift inga begränsningar. Vad som 

kan kallas för ”udda” bestäms för varje period utifrån dess boende och 
näringar.

I detta sammanhang kan man också diskutera kunskapens begränsan
de funktion och om i så fall i vilken grad ny kunskap förändrar synen på 
förhistorien.

Sträckan Högdal - Svinesund av E6 har utretts utifrån samma tankar 

och materialet därifrån kan senare läggas till det från Gläborg - Rab- 
balshedesträckan.

Formuleringen föregicks alltså av mycket diskuterande under fältarbetet för 
såväl utredning som förundersökning. Det är värt att notera att det är först 
när tanken bollats och testats tillräckligt i fält, som det blev möjligt att 
konkretisera den och inte minst känna sig säker nog för att våga lägga fram 
den.

Naturligtvis är det olika från region till region vad som bedöms som udda 

läge, liten yta eller lite material. Arkeologers erfarenhet av ett landskap, av 
hur lämningarna ligger och vad de innehåller blir självklart vägledande för 
bedömningen av vad som är vanligt och vad som är ovanligt.

Resultat
Man måste säga att vi gick till verket med stor energi. Det var viktigt, intres
sant och oerhört spännande att inrikta delar av utredningen på att leta på 
alla upptänkliga ställen, där lämningar överhuvudtaget kunde finnas kvar. 
Ingen bergshylla var för liten, ingen bergsskreva för trång eller sänka för 
grund, ingen åker för lerig o.s.v. för att undkomma våra spadar eller ma
skinschakt. Kort sagt, vi dammsög de båda sträckorna. Totalt hade vi ca tre 
mil av mycket varierad terräng att leta på.

I början arbetade vi på måfå, men allt eftersom vi fick erfarenhet inrikta
de vi oss speciellt på vissa landskapselement. Bergshyllor och sänkor uppe 
på berg var de främsta. Vi accepterade också ganska svaga spår såsom nå
got att gå vidare med i en förundersökning.

Utgångspunkten var att vi så snart vi hittade något förhistoriskt eller kul- 
turpåverkat märkte in platsen. Vi vände också på synsättet och letade efter 
sådant som inte var naturligt istället för att leta efter just kulturlämningar. 
Typiskt för de utvalda lokalerna var att de ofta var små till utbredningen,
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innehöll väldigt lite material och/eller svaga spår av aktiviteter t.ex. kultur
lager, mörkfärgningar och dylikt. Fyndmaterialet var bara några enstaka 
flintor eller någon osäker anläggning. Ett bra läge kunde vara avgörande 
och även om marken i ett område aldrig varit plöjd. Det senare är ovanligt 
i Bohuslän och många fornlämningar har mer eller mindre plöjts bort efter
som det bohuslänska matjordslagret är ganska tunt.

Elva mer eller mindre udda lokaler togs ut till förundersökning. Av dessa 
föll sedan fem platser bort på grund av att de låg längs något av de refusera
de vägalternativen. Två föll delvis bort på grund av justeringar i vägdrag- 
ningen och ett togs senare bort för att det visade sig innehålla alltför svaga 
spår även för vår bedömning. Fem lokaler blev således kvar, helt eller delvis. 
Inför slutundersökningarna skedde ytterligare justeringar så att några områ
den utvidgades något och andra begränsades. Förutom dessa udda lokaler 
fanns givetvis ett antal alldeles vanliga fyndlokaler såsom boplatser, grav
platser och annat. De redovisas inte här, utan bara sådana som vi antagligen 
skulle ha dömt ut eller inte alls hittat om vi letat på vanligt sätt.

Det som väckte vår nyfikenhet på plats nummer ett (RAÄ Svarteborg 586) 
var en enbevuxen bergshylla med flinta, kol, bränd lera och tegelfragment. 
Förutom teglet verkade platsen innehålla något från järnålder. Just den ytan 
föll bort på grund av en justering av våglinjen, men samma justering gjorde 
att ett annat likaledes ovanligt läge kom med istället. Det var en sluttning 
ner mot ett vattendrag och på sluttningen fanns 15 härdar samt stolphål och 
käpphål med en datering till sen förromersk järnålder och romersk järnålder. 
Extra intressant blev området när det på en platå på andra sidan ån kom 
fram ett annat, ungefär lika stort härdområde från ungefär samma tid, ro
mersk järnålder och folkvandringstid (RAÄ Svarteborg 287). Det senare hit
tades på grund av att vi tog fasta på några mycket svaga spår av äldre 
lämningar under en fossil åkermark. Läget var i och för sig inte så udda, 
men det behövdes lite god vilja för att få det lilla av kol, flinta och bränd lera 
att räcka till en förundersökning. Vår argumentation gick ut på att detta 
kunde vara lämningar från yngre järnålder, något som vi också letade inten
sivt efter.

Plats nummer två innehöll två lokaler, en bergshylla strax ovan åkermar
ken som tycktes oss för liten för att innehålla en boplats samt en svacka på 
berget ovanför (RAÄ Svarteborg 403). Provgropar på bergshyllan tydde på 
förekomst av kulturlager med keramik, träkol och skörbränd sten. I svackan 
hittades vid förundersökningen rikligt med mesolitisk flinta inom ett litet 
område, men denna föll senare bort på grund av en justering av vägområdet. 
Bergshyllan visade sig vid slutundersökningen innehålla minst två bosätt-
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ningsfaser. En var en mellanneolitisk fas med rikliga mängder av sedvanligt 
flintmaterial, däremot ingen keramik. För en stenåldersboplats kan man 
inte, åtminstone inte numera, kalla läget för udda. Den ovanpå liggande 
delen från äldre järnålder var däremot både lägesmässigt och innehållsmäs
sigt udda. Ett relativt omfattande kulturlager innehöll två kremeringar utan 
synliga gravbehållare eller gravmarkeringar samt hundratals förkolnade 
ärtor och bönor och odekorerade krukskärvor.

Plats nummer tre var en bergsklack med ett kolhaltigt skikt 15-20 cm 
under matjorden och en osäker anläggning (RAÄ Kville 1297). Förundersök
ningen gav slagen flinta och en del redskap med en trolig datering till senme- 
solitikum. Slutundersökningen gav en omfattande, senmesolitisk boplats 
med hyddlämningar.

Plats nummer fyra var ett litet sadelläge i skogsmark med något lite sla
gen flinta och kol (RAÄ Kville 1298). Vid förundersökningen såg vi ett höglänt, 
kuperat område begränsat av berg och i provgropar fanns återigen lite slagen 
flinta och kol. På grund av läget gick den trots magert material vidare till 
slutundersökning och platsen blev till slut en tidigmesolitisk aktivitetsplats.

Plats nummer fem var en ca 10 x 15 m stor sänka i ena kanten av ett stort 
bergsområde (RAÄ Kville 1292). (Flera av de lägen som föll bort var liknan
de.) I svackan växte enstaka, små tallar och ljung. Jag hävdade med den 
okunniges envishet att platsen borde ha samband med en Hensbacka-boplats 
i åkermarken alldeles nedanför berget. Eva fnös ihärdigt. Platsen blev dock 
mycket riktigt en plats med Hensbacka-fynd. Det fanns inga spår av tillverk
ning i sänkan och flintan har inte kommit dit naturligt. Det kan vara intres
sant att fundera på med vilken avsikt den burits upp.

Sträckan Högdal - Svinesund utreddes och förundersöktes enligt samma 
principer. Detta resulterade i mesolitiska boplatser på bergshyllor och en 
slagplats i en mycket liten fördjupning högst uppe på ett berg. När den se
nare platsen hittades var det i en rotvälta. Vid slutundersökningarna visade 
sig boplatserna innehålla ovanligt mycket och intressant material.

Kommentar
Resultatet blev alltså att vi på sträckan Gläborg - Rabbalshede fick fram två 
boplatser, som vi annars skulle ha missat och tre aktivitetsytor av annat slag, 
vilket var vad vi letade efter. Med noggrannare undersökningar borde vi ha 
hittat de båda boplatserna, men vi skulle kanske inte ha uppmärksammat 
aktivitetsytorna, om vi inte letat efter just de udda lägena. Sedan ska jag i 
ärlighetens nämn lägga till att slutundersökningarna visade att vi ändå hade
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missat en del, bl.a. ett mindre gravfält. Turligt nog var det fler ögon än våra 
med i arbetet.

Man kan konstatera att vi fick fram tre mesolitiska lokaler, en från äldre 
järnålder och en med lämningar från båda dessa perioder. Ungefär samma 
förhållande skulle antagligen rått om vi fått undersöka alla våra udda lägen. 
Det är kanske inte så förvånande, lämningar från de perioderna kan dyka 
upp överallt i landskapet, åtminstone i Bohuslän. Det är ändå intressant att 
konstatera denna gemensamma nämnare. Man verkar ha utnyttjat hela 
landskapet under mesolitikum och äldre järnålder på ett sätt som inte skett 
under andra perioder. För mesolitikum förvånar det kanske inte, däremot för 
äldre järnålder. Vad skiljer den perioden från de närmast före och efter?

En allmän slutsats är givetvis att man ska göra noggranna och relativt 
stora utredningar, absolut med schaktgrävning eller provgropsgrävning där 
en maskin inte tar sig fram. Man ska också ta tillvara små platser och plat
ser med små fyndmängder. Dessa kan ge väl så intressant, ny kunskap, som 
platser med stora material. Och man måste försöka föreställa sig det okända.

Hur undviker vi då att fastna i gamla sanningar och hur ställer vi frågor 
som möjliggör överraskande svar? Ett enkelt svar är att vi måste tillåta oss 
och tillåtas att pröva andra idéer och arbetssätt än de traditionella. Ett abso
lut krav är då att man formulerar sina tankar och sedan utvärderar resulta
tet, även när detta inte blev bra. Att reflektion stimuleras av ett bra arbetskli
mat är självklart. Ett sådant är förvisso en förutsättning. Ett bra arbetsklimat 
konstitueras enligt min mening av samverkan, prestigelöshet, tillåtelse att 
kasta ur sig ogenomtänkta idéer, tillåtelse att ha fel, avsaknad av arkeolo
gisk tävling om äldst, först, störst o.s.v. och avsaknad av personlig konkur
rens, kort sagt - en trygg miljö. Detta är i sanning inte lätt att uppnå.
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Gamla svar - nya frågor

Sven Hellerström 
RAÄ, UV Syd

Följande bidrag behandlar i första hand den tankeprocess som ledde fram till 
en helt ny tolkning av ett undersökt fornlämningsområde. Som en följd av de 
erfarenheter som då gjordes, diskuteras även vikten av att kritiskt granska 
och ifrågasätta tidigare undersökningars resultat. Inlägget utgör snarare ett 
exempel på en i efterhand gjord reflektion än en i förväg vald metod. Häri
genom visas också på hur uppställda hypoteser riskerar att låsa tolkningarna 
av ett material.

Exemplet Bromölla
Det aktuella fallet rör sig om de arkeologiska undersökningarna inför väg
byggnation genom den historiska utmarken öster om Bromölla i nordöstra 
Skåne. Innan utredningsgrävningarna var kunskaperna om detta område 
små. Ett större röse och några stensättningar fanns nära den planerade vä
gen. Över större delen av utmarken fanns dessutom en del röjningsrösen och 
äldre kartmaterial visade att området tidigare varit mer eller mindre täckt 
av dessa. Frågeställningarna som utredningsgrävningen skulle besvara gäll
de om det fanns boplatslämningar och andra agrara spår än röjningsrösen. 
Resultatet blev ett antal härdar, gropar och stolphål samt ett mindre fynd
material av keramik och flinta på tre platser. Dessa tre platser gick vidare 
till förundersökning med syftet att ta reda på om lämningarna, som tolkades 
som förhistoriska boplatser, var samtida med röjningsrösena eller om de 
senare var samtida med det extensiva odlingssystem som fanns belagt i lant- 
mäteriakter från 1700- och 1800-talen. Därför förundersöktes de tre boplat
serna och ett antal röjningsrösen med målsättningen att skaffa ett date
ringsunderlag samt att utröna boplatsernas utsträckning och bevaringsför- 
hållanden.

Förundersökningen visade på spridda anläggningar utan något uppenbart 
sammanhang inom exploateringsområdet. Dessutom gav de undersökta röj
ningsrösena varken något träkol eller några andra upplysningar som kunde 
datera dem. Med utgångspunkt från detta gjordes dock en slutundersökning
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av den boplats som ändå förväntades kunna ha sina mer centrala delar inom 
exploateringsområdet. Syftet var således fortfarande att undersöka en forn- 
lämning som antogs vara en traditionell boplats. Efter avbaning och idogt 
rensande avtecknade sig bland annat spåren av ett något oregelbundet, tre- 
skeppigt hus. Som ett sista försök att datera röjningsrösena, grävdes också 
ett antal sådana med en noggrannare metod, vilket resulterade i ett relativt 
stort träkolsmaterial. De sammanlagda arkeologiska resultaten uppfattades 
dock som mycket magra. De två boplatserna som aldrig gick vidare till 
slutundersökning, förklarades med att de utgjorde utkantsområden till bo
platser, som hade sina mer centrala delar utanför vägområdet. Tankarna 
kring den slutundersökta boplatsens fyndfattigdom och diffusa drag, kretsa
de främst kring bortodlingseffekten, vilket knappast var en rimlig hypotes då 
området aldrig odlats med moderna metoder. Alternativet var att även här 
utgå från att det rörde sig om mer perifera boplatsdelar.

När så resultaten från 14C-analyserna blev tillgängliga, stod det klart att 
röjningsrösena med stor sannolikhet var medeltida eller yngre och att bo
platslämningarnas dateringar spände från tidigneolitikum till och med vi
kingatid med ett stort antal, relativt jämnt fördelade, nedslag däremellan. 
I sammanhanget är det också viktigt att påpeka att undersökningarna i den 
historiska utmarken var relativt omfattande, i stort sett hela vägsträckan 
sökschaktades vid utredningen. Jämfört med motsvarande undersökningar i 
områdena utmed kusten, Skräbeån och Ivösjön, där de medeltida byarna 
kom att växa fram, är det tydligt att boplatserna i dessa områden uppvisar 
en helt annan komplexitet.

När alla fakta låg på bordet var det således inte längre hållbart att se de 
undersökta lämningarna som utkantsområden av boplatser av traditionell 
art, det vill säga bestående av tydliga hus, gropar, brunnar m.m. Istället fick 
en helt ny tolkning av de förhistoriska lämningarna växa fram. Nyckeln till 
en ny hypotes utgjordes av de många 14C-dateringarna, sammanlagt 31 
stycken, som tillsammans bildar en mer eller mindre obruten sekvens från 
senneolitikum till nutid (fig. 1). Kombinationen av ett sparsamt arkeologiskt 
material och det långa tidsperspektivet, gjorde att blicken fick lyftas från 
enskilda fornlämningar till att se hela utmarken som ett resursområde till 
"centralområdena” utmed vattensystemen. Kontrasten gentemot den ur
sprungliga hypotesen utgörs följaktligen av en ny syn på landskapsutnyttjan- 
det, där inte bara boplats, gravplats och åker ingått, utan även andra bi
näringar som inte lämnat lika mycket spår efter sig. På så sätt integreras 
även ett skenbart outnyttjat område till ett förhistoriskt landskap och härige
nom skapas en mer komplett helhetsbild av en bygd.
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Fig. 1. Samtliga ,4C-dateringar från den historiska utmarken öster om Bromölla 
(kalibrerade värden med två sigmas standardavvikelse).
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Slutsatser

Den tankeställare som följde på den beskrivna omvärderingen av de arkeo
logiska lämningarna öster om Bromölla var om även tidigare undersökning
ar, där tolkningen har varit ”perifer del av boplats” eller ”fornlämning ska
dad av odling”, egentligen har tolkats fel. I det aktuella exemplet, var det 
turen att så många svårtolkade lämningar framkom som gjorde att ett nytt 
synsätt mer eller mindre tvingades fram. Hade en ”normal” boplats funnits 
inom exploateringsområdet, hade förmodligen övriga platser inte fått något 
större utrymme i efterbearbetningen av projektet. Tankeställaren gäller såle
des om vi alltid prioriterar rätt vid valet av undersökningsobjekt. Självklart 
är det lättare att motivera en undersökning av ett gravfält eller ett boplats
område med tydliga kontexter och mycket fynd, än spridda anläggningar 
som enskilt är svåra att förklara. I linjeprojekt med ett långsmalt undersök
ningsområde är det naturligtvis mycket svårt att skilja på vad som är perife- 
ra delar av en boplats eller vad som är tillfälliga utmarksaktiviteter.

Vad det aktuella exemplet visar, är att det förmodligen även finns en hel 
del omtolkningar att göra av äldre resultat. När det gäller förhistoriska ut- 
marksnäringar, kan stora områden som är väl undersökta studeras, till ex
empel sydvästra Skåne. Viktigt är då att ta hänsyn till all data, det vill säga 
att dateringar som inte kan kopplas till någon tydlig bebyggelsefas istället 
tas som intäkt för att området utnyttjats för andra ändamål. Ett landskap 
kan på så vis delas in i centralområden samt resursområden eller utmark, 
period för period. Härigenom bör en helhetsbild av ett landskaps dynamik 
genom tiderna kunna växa fram. Som det är idag tas de svårgreppbara re
sursområdena endast för givna.

Problemet är att det alltid är lättare att förstå det kända och vedertagna. 
Ska ny kunskap genereras, kräver detta en mycket öppen forskarmiljö, där 
djärva hypoteser kan prövas och omprövas. Risken är annars att nya ”san
ningar” skapas som egentligen bygger på vaga antaganden, som upprepas 
så många gånger att de uppfattas som verifierad fakta. För att undvika att 
upprepa gamla sanningar måste vi våga ifrågasätta gamla resultat. Nya 
frågor inför nya undersökningar räcker följaktligen inte, utan vi ska även 
kritiskt granska tidigare undersökningar för att försöka hitta nya frågor till 
slentrianmässiga svar. Tyvärr räcker det inte bara med detta, utan ett lyhört 
och flexibelt myndighetsutövande från länsstyrelser och Riksantikvarie
ämbetet vill också till.

Avslutningsvis kan det framhållas att det förstås är en fördel om ett re- 
flexivt synsätt genomsyrar alla led i arbetsprocessen, men att det samtidigt
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är lättast att vara reflexiv inför och efter en slutundersökning. I det först
nämnda fallet har man resultaten från utredning och förundersökning att 
utgå ifrån, och i det senare har man ett konkret material och färdiga analy
ser att tolka. Svårare är det i slutundersökningens fältarbetsfas, då till exem
pel oväntade anläggningar eller fynd kan dyka upp, vilket ändrar på förut
sättningarna. Under ofta stark tidspress ska tolkningar och omtolkningar 
göras som i sin tur kan leda till omprioriteringar. Att då flytta fokus från en 
tolkning till en annan, kan vara mycket svårt om det rör sig om en radikalt 
ny tolkning. I Bromöllafallet, berodde tolkningssvårigheterna vid för- och 
slutundersökningarna på att de uppställda hypoteserna faktiskt inte helt gick 
att avfärda i kombination med bristen på analysresultat.
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Reflexivitet och metodutveckling
- exemplet Järnstadundersökningen

Marie Ohlsén & Viktoria Björkhager 
Östergötlands länsmuseum

Denna artikel handlar om den arkeologiska undersökningen vid Järnstad, 
Stora Åby socken i Östergötland som utfördes inför ombyggnaden av Europa
väg 4 till motorvägsstandard mellan Ödeshög och Mjölby. Undersökningen 
omfattade delar av ett förhistoriskt odlingslandskap bestående av fossila åk
rar, stensträngar, härdanläggningar och en skärvstenshög, RAÄ 73 (Björk
hager, Ohlsén & Ranheden 2002).

Den arkeologiska undersökningen vid Järnstad kännetecknades framför 
allt av metodutveckling vad gällde undersökning och dokumentation av 
stensträngarna. För undersökningen var ett reflexivt arbetssätt viktigt efter
som metoderna kom att omprövas under fältarbetets gång med modifieringar 
som följd. Resultatet blev effektivare undersöknings- och dokumentations
metoder, nya intressanta frågeställningar och nya tolkningar av odlingsland
skapets uppbyggnad och utveckling.

Under järnåldern framträdde ett stensträngssystem som omfattade ett öst- 
västligt kommunikationsstråk och en nordsydlig fägata, flera hägnader samt 
grindhål. Ett av slutundersökningens huvudsyften var att utveckla undersök
nings- och dokumentationsmetoderna för stensträngarna. Detta skedde ge
nom att strängarnas stratigrafi i förhållande till omgivande jordlager, såsom 
åker- och betesmark, studerades noggrant. För att klargöra strängarnas kon
struktion lyftes stenarna med gripklo och därigenom kunde deras exakta 
läge dokumenteras. Stensträngarnas dokumentation i plan utvecklades till 
att omfatta stereofotografering med hjälp av flygplan och efterföljande digi
talisering, vilket avsevärt rationaliserade det digitala inmätningsarbetet.

Inom hägnadssystemet undersöktes fem fossila åkerytor som förekom i 
olika topografiska lägen såväl på sluttningar som på platåer i höjdläge. De 
fossila åkerytorna visade sig ha en stratigrafisk komplexitet med flera åker
lager och anläggningar som överlagrade varandra. Detta medförde att me
todvalet förändrades under fältarbetets gång genom att hela undersöknings
området djupschaktades på ett tidigt stadium.
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Reflexivitet på Järnstadundersökningen
Det reflexiva arbetssättet vid Järnstadundersökningen innebar att det fanns 
möjligheter till förändringar under projektets gång. Detta gällde främst för
ändrade metodval, omprioriteringar av fältarbetet, nya frågeställningar och 
framtagandet av nya anläggningsbeskrivningsmallar, allt för att tillvarata 
projektets arkeologiska potential.

Det reflexiva tänkandet genomsyrade Järnstadprojektet från upprättandet 
av undersökningsplanen till och med rapportarbetet. Under och efter fältun
dersökningen genomfördes vetenskapliga, ekonomiska och tidsmässiga upp
följningar. Vid dessa sammankomster medverkade Länsstyrelsen i Östergöt
lands län och Riksantikvarieämbetet i Stockholm. Uppföljningarna genom
fördes dels efter halva fälttiden och dels i början av rapportarbetet. Halvtids- 
uppföljningen manade till eftertanke och blev ett avstamp för det resterande 
fältarbetet. Det innebar att det fanns tid att diskutera och genomföra metod
förändringar, upprätta nya frågeställningar och omprioriteringar inom pro
jektets ramar.

Under hela fältarbetets gång genomfördes veckomöten med personalen 
där undersökningens planering och arkeologiska frågor diskuterades. Efter
som personalstyrkan var relativt liten kom de flesta till tals och diskussioner
na blev stundom intensiva. I samband med mötena hölls även genomgångar 
i bl.a. fältmetodik där målsättningen var att få en genomarbetad och aktuell 
fältdokumentation, vilket upplevdes som ett positivt inslag. Ett exempel på 
förändrad fältdokumentation var när en stor mängd härdanläggningar fram
kom, vilket medförde att en mer detaljerad registreringsblankett upprätta
des. En negativ erfarenhet med veckomötena var att de tenderade att bli 
alltför långa och omfattande.

Vid undersökningens början delades antecknings böcker ut. De fungerade 
som personliga dagböcker där tankar och idéer skulle presenteras. Böckerna 
samlades in vid grävningens slut och användes i samband med rapportarbe
tet. Genomläsning och uppföljning genomfördes dock inte under fältarbetets 
gång. Anteckningsböckerna var en viktig del i rapportarbetet där det var 
möjligt att fånga upp alternativa tolkningar och tankar av enskilda anlägg
ningar och större komplex. För att få kännedom om personalens reflektioner 
och genomföra förändringar är dock en kontinuerlig genomläsning nödvän
dig. Det är även viktigt att fundera över offentligheten av dagboksanteck
ningarna. Ett förslag är att tillgängligheten skulle kunna läggas på olika 
nivåer, där en del är riktad till arbetsledaren medan en annan del kan mot
svaras av diskussionerna på veckomötena.
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Fig. 1. Metodutveckling. Gripklon som arbetsredskap vid undersökning av stensträngar. 
Foto: Marie Ohlsén.
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Under fältarbetets gång besöktes undersökningen av personer som var 
ansvariga för analysering av olika sorters prover. De fick se undersöknings
området och vi fick ta del av viktig information kring provtagningarna vil
ket ökade förståelsen mellan berörda parter. Det gav tillfälle till reflektion 
över hur och i vilket syfte vi samlar in prover för analysering. Ett sådant 
samarbete bör vidareutvecklas och inledas redan i en undersöknings initiala 
skede för att undvika slentrianmässiga provtagningar.

Avslutande kommentarer
Är det nödvändigt att dokumentera kunskapsprocessen? I rapportsamman
hang betonas sällan de händelser som påverkat undersökningens utveckling. 
Är etablerade arkeologer rädda för att presentera annat än raka kunskaps
processer? I Järnstadrapporten är hela processen beskriven i en utvärdering 
där allt från praktiska bekymmer med totalstationen och väderförhållanden 
tas upp såväl som mer genomgripande förändringar i metodval och omprio
riteringar. Förutom de tidigare beskrivna metodutvecklingarna vad gäller sten
strängarna utfördes en stor omprioritering av en boplatsdel som enligt för
undersökningsresultaten fanns inom undersökningsområdet. Denna del blev 
inte så omfattande eftersom inga huskonstruktioner påträffades och istället 
koncentrerades arbetsinsatsen till djupschaktning av undersökningsområdet. 
Resultatet av denna omprioritering blev att ytterligare härdanläggningar 
påträffades vilket bidrog till fördjupad kunskap om härdanläggningarnas 
placering, roll och funktion i odlingslandskapet.

Att dokumentera hela kunskapsprocessen är väsentligt för att man i fram
tida forskningssammanhang ska kunna förstå tolkningsklimatet och de pre
misser som rådde vid undersökningstillfället. Ett reflexivt arbetssätt är en 
demokratiseringsprocess som ställer krav på både projektledare och fältan- 
ställda. Reflexivt tänkande kan påskynda den enskilde arkeologens ansvars
tagande och utveckling. Det kan även bidra till ett mer aktivt förhållnings
sätt till undersökningens arkeologiska potential. Syftet är att bryta invanda 
mönster och finna nya vägar till utveckling som kommer projektet till godo.
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Reflexivitet i mötet med 
amatörarkeologer

Ann-Charlott Fel dt 
Östergötlands länsmuseum

Sedan 1990 har arkeologerna på Östergötlands länsmuseum regelbundet ge
nomfört arkeologiska projekt i samarbete med olika föreningar i länet. Pro
jekten har varit fleråriga och samma personer har ofta återkommit i flera 
projekt. Här kommer jag att beskriva mina erfarenheter från de två projekt 
som jag bedrivit i samarbete med Arkeologiska Föreningen Mjölner från 
Mjölby. Undersökningarna har gett spännande möjligheter till ett reflexivt 
arbetssätt både för mig som professionell arkeolog och för amatörerna.

Under åren 1991-96 genomfördes undersökningar på en medeltida befäst 
gård, Klakeborg. Den är belägen strax öster om Skänninge på en udde som 
bildats genom att Skenaån flyter ut i Svartån. Udden har varit avskuren av 
två vallgravar och befäst med jordvallar och palissad. Idag är det endast en 
vallgrav som berättar om platsens historia.

Sommaren 1995 undersöktes en skadad rökugn i en tät granskog i Mel- 
stad, Vallerstads socken. Frågorna kring ugnen ledde till att det gjordes en 
förstudie med arkivstudier och en provundersökning av området under pe
rioden 1996-98. Därefter inleddes ett treårigt projekt; ”En medeltida öde
gård på Melstad bys utmark”. Undersökningarna inom projektet utfördes 
under åren 1999-2001.

Ett drygt decennium med amatörer och medeltida 
lämningar
De första trevande kontakterna med den grupp som senare kom att bli Arkeo
logiska Föreningen Mjölner skedde redan 1990 då en studiecirkel om ar
keologi anordnades i Medborgarskolan i Mjölby. Cirkeldeltagarna skulle få 
en inblick i hela den arkeologiska processen från idé till färdig rapport. De 
fick lära sig om lagstiftningen, föremålskunskap och föremålshantering, un
dersökningsmetodik m.m.

Ett av målen var att deltagarna skulle få möjlighet att delta i en arkeolo
gisk undersökning och drömmålet för många var att få gräva på en medel-
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tida borg. Denna dröm gick mot alla odds att uppfylla. Ett lämpligt objekt 
hittades, ägarna till Klakeborg ställde sig positiva, en plan för undersökningen 
upprättades, pengar till ett treårsprojekt beviljades från Mjölby kommun 
och tillstånd beviljades från Länsstyrelsen. Det blev en veckas fältarbete per 
år i sex år (Feldt 1992, 1993, i manus a; Tagesson 1991).

Undersökningarna i Melstad kom igång av en ren slump. På grund av 
olika omständigheter blev det så att en mindre grupp ur den Arkeologiska 
Föreningen Mjölner kom att delta i efterundersökningen och återställandet 
av en skadad medeltida rökugn. I samband därmed väcktes frågan om detta 
kunde vara ett nytt objekt för föreningen att arbeta med. För arbetet på 
Klakeborg planerades vid denna tid ett avslut och året därpå skulle bli den 
sista fältsäsongen.

För att gå vidare med de medeltida lämningarna i Melstad genomfördes 
en omfattande förstudie med genomgång av historiska kartor, ortnamn, forn- 
lämningsbild, traditioner m.m. Dessutom genomfördes en fosfatkartering 
och en mindre provundersökning. Det praktiska arbetet med förstudien utför
des av föreningens medlemmar under min handledning. Arbetsuppgifterna 
fördelades efter fallenhet och intresse. Även olika avsnitt av rapporten skrevs 
av amatörerna. Dessa texter redigerades och sammanställdes därefter till en 
rapport (Feldt 2000).

Frågeställningarna runt ödegården väckte inte bara intresse hos amatör
arkeologerna utan även hos Länsstyrelsen. Bidrag till undersökningarna fick 
vi från Berit Wallenbergs stiftelse och treårsprojektet kunde inledas. Detta 
projekt håller för närvarande på att uppsummeras och avslutas med en slut
rapport där bl.a. de nedan redovisade arbetsmetoderna kommer att presente
ras (Feldt 2001, 2002, i manus b).

En av förutsättningarna för att det överhuvudtaget skulle bli några gräv
ningar var att alla skulle delta i undersökningsprocessens samtliga arbets
uppgifter, både roliga och tråkiga, både praktiska och teoretiska. Den kun
skap vi ville förmedla var att arkeologi är så mycket mer än att bara gräva 
och hitta saker. Delaktigheten sågs som en av förutsättningarna för en pres
tigelös diskussion som i förlängningen skulle komma att leda till nya för
hållningssätt både när det gällde arbetsmetoder och tolkning av materialet.

Hela undersökningsprocessen byggde på delaktighet
Under dessa år från 1991 fram till idag har gruppen av amatörer förändrats. 
Några har fått andra intressen eller flyttat och andra har tillkommit. Kvar finns 
dock en kärna som var med redan 1991. En person har blivit professionell 
arkeolog och en annan arbetar som kartritare åt museets arkeologer.
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Fig. 1. Tre herrar, Ulf, Ingemar och Martin, inbegripna i en diskussion 
kring en härd som dök upp under det medeltida husets golv. Den 
visade sig senare vara från bronsåldern. Foto: Flelena Axelsson.

Under hela tiden har amatörgruppen regelbundna träffar då för- och efter- 
arbete kopplat till undersökningarna bedrivits. Träffarna har också använts 
för att löpande fortbilda gruppen inom olika områden. Bland annat har kort
kurser om mätteknik, medeltida keramik och gravskick genomförts. Under 
träffarna har även litteratur presenterats och kopierade artiklar inom ämnen 
som berör de aktuella projekten delats ut för inläsning. Dessutom har både 
kortare utflykter till lokala fornlämningar och längre exkursioner genom
förts. Träffarna har även inneburit en viktig möjlighet att diskutera och ifråga
sätta tolkningar och metoder.

Inför varje fältsäsong har en ordentlig genom
gång skett av hur säsongens fältarbete skulle läggas 
upp. Efterhand som gruppen blev mer erfaren blev 
den också allt mer delaktig i planeringsprocessen 
och önskemålen om specifika frågeställningar och 
undersökningsytor ökade. I samband med undersök
ningarna i Melstad har hela gruppen deltagit i pro
cessen med att skapa en vetenskaplig undersök
ningsplan som reviderats inför varje fältsäsong.

Arbetet med undersökningsplanen genomfördes 
rent praktiskt på så sätt att gruppen diskuterade frå
geställningar och lämpliga undersökningsytor vid 
de ordinarie arbetsmötena under vinterhalvåret. Där
efter upprättade jag ett förslag utifrån diskussion
erna. Detta förslag delades ut vid nästa träff och 
blev ”hemläxa” till gången därpå då jag ville ha in 
rättelser och kommentarer.

Fältarbetet har varje säsong inletts med en prak
tisk genomgång av blankettsystem, grävmetodik 
och övriga förutsättningar vid sista kvällsmötet. 
I samband med fältarbetet har gruppen kommit att 
bli försökskaniner för olika dokumentationsblanket
ter. Något som gett mig en särskild inblick i allas 
vår (o)förmåga att komma ihåg att dokumentera 
om det blir för många olika papper att fylla i. Detta 
har varit en viktig kunskap inför planerandet av 
uppdragsarkeologiska undersökningar.

Varje arbetsdag i fält har inletts med en morgon
samling där föregående dags resultat summerats 
och dagens arbete planerats. Denna samling har
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inte tagit så många minuter i anspråk men gett alla en möjlighet att ta en 
kopp kaffe, ställa frågor och diskutera planering och tolkningar. Ibland har 
vi tagit en tur till olika anläggningar som undersöktes för att få alla att vara 
delaktiga i hela projektet. Spontana samlingar har även genomförts vid an
dra tider på dagen.

Vid undersökningarna har alla deltagit i dagboksskrivandet som förts 
schaktvis. De ingår i det arkivmaterial som sparades efter undersökningarna 
och kommer tillsammans med övrigt fältmaterial såsom foton, ritningar och 
anläggningsbeskrivningar att finnas tillgängligt för framtidens forskare. För 
många kändes det säkert obehagligt att skriva ner tankar som senare skulle 
kunna läsas och kanske kritiseras av andra utanför gruppen.

Som undersökningsledare har mitt arbete varit att se till att all dokumen
tation utfördes på ett korrekt sätt utan att själv utföra den. Det gäller även 
ritarbete, inmätningar, fotografering och beskrivning av anläggningarna. 
Parallellt med detta har jag fört en övergripande dagbok och under år 2000 
även en mer populär version av dagboken som lades ut på länsmuseets hem
sida. På Internet kunde de som var intresserade följa projektet och hur tolk
ningarna förändrades och omprioriteringar skedde allt eftersom grävningen 
framskred.

Efter avslutad fältsäsong har amatörerna deltagit i allt efterarbete. Vi har 
gemensamt valt ut prover för analyser och föremål till konservering. Fynden 
har rengjorts, registrerats och fotograferats av gruppens deltagare. De har 
även skött renritningsarbetet och bidragit med vissa texter till de delrappor
ter som upprättats efter nästan varje fältsäsong. Rapportarbetet har hela ti
den inneburit livliga diskussioner där många olika tolkningar av de under
sökta lämningarna förekommit.

Samarbete är att ge men också att våga ta emot
I projekt av denna typ är det viktigt att ta tillvara all den kunskap som finns 
hos deltagarna. Det är då vanligen inte den rena arkeologiska kunskapen i 
första hand utan all den kunskap och livserfarenhet som deltagarna fått ge
nom sina arbeten inom vitt skilda fält. I den här aktuella gruppen finns 
skogsarbetare, bönder, systemvetare, hembygdsforskare, lärare, industriar
betare, hemmafruar, textilhantverkare, en silversmed, en kartritare, ingenjö
rer, rättstekniker m.fl.

Bland alla dessa personer finns de som vet hur man på det mest praktiska 
sättet bygger ett timmerhus eller hur små bitar av fönsterglas ser ut då de 
varit utsatta för en kraftig tryckvåg. De vet hur man lägger upp en databas
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Fig. 2. Alla kan inte vara lika intresserade av reflexiv arkeologi. Hunden Isadora reflek
terar mer över när det blir dags för nästa fika så att hon kan få tigga av Anna-Gretas 
hembakta bullar. Foto: Helena Axelsson.

enkelt och smidigt eller vad man behöver tänka på när man bakar i rökugn 
eller spinner på långrock. De representerar en kunskap som vi aldrig kan 
läsa oss till på en arkeologiutbildning och som vi många gånger inte ens 
förstår att vi saknar förrän vi får veta att den finns.

De konventionella arkeologiska tolkningarna har ifrågasatts och ibland 
har det varit svettiga stunder då jag försökt förklara varför den ena tolkningen 
är bättre än den andra. En klassisk fråga som kommit upp är hur man ser 
skillnad på gravar och odlings/röjningsrösen. Alla diskussioner har varit
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mycket givande. Den arkeologiska kunskapen bygger på tolkningar av ett 
stumt material och det är viktigt att tolkningarna diskuteras och att det finns 
utrymme för en prestigelös diskussion, möjligheter till omtolkning och ifrå
gasättande av gamla sanningar.

Hur har det gått att arbeta på ett reflexivt sätt?
Efter ett drygt decenniums samarbete med amatörerna måste jag bestämt 
hävda att det gått bra. Visst är det otroligt arbetsamt ibland att man måste 
förklara sånt som är så självklart att man helt enkelt inte vet hur man ska 
förklara det. Det kan kännas besvärligt att bli ifrågasatt när man måste 
komma på ett bättre svar än att ”så här brukar vi göra”. I slutändan har det 
dock enbart varit positivt. Att vi brukar göra på ett visst sätt innebär ju inte 
alltid att det är det bästa, effektivaste eller vetenskapligaste.

När man ser projekten i backspegeln på det här sättet inser man hur vik
tig den långdragna processen har varit i det hela. Med endast en veckas 
undersökning per år och däremellan två terminer av bearbetning, fördjup- 
ningsstudier och nya förberedelser har vi haft en otrolig fördel. Det har fun
nits nära nog hur mycket tid som helst för funderingar och eftertanke. Det 
har varit möjligt att diskutera, testa olika tolkningar och justera planerna 
efter nya idéer och kunskaper på ett sätt som är omöjligt inom den ordinarie 
uppdragsarkeologin.

Givetvis har det inte bara varit en dans på rosor. Det har slarvats med 
dagboksskrivandet och ibland med anläggningsbeskrivningarna. Efter det 
att jag på ett dramatiskt sätt kastat ett keramikfynd i Skenaån vid Klakeborg 
blev informationen på fyndpåsarna korrekt. Det finns arbetsuppgifter som 
vissa personer undvikit så mycket som möjligt som t.ex. att sätta sina tankar 
kring fynd och anläggningar på pränt. Samma personer har samtidigt varit 
initiativtagare till många viktiga diskussioner och därmed tillfört projektet 
många nya tankar.

Vissa har tagit på sig mycket ansvar och andra mindre. Alla varit delak
tiga men delaktigheten har varierat med arbetsuppgifterna. Det är naturligt 
att en person med fallenhet för teckning gärna provar på att rita eller renrita. 
Andra blev experter på fosfatkartering med spot-test analys och bönderna 
lärde oss alla mycket om djurhållning och odling som är värdefullt att känna 
till.

För att få ett lyckat projekt måste deltagarna inspireras till att våga ställa 
de ”dumma” frågorna. Det gäller inte minst för oss professionella arkeolo
ger att våga ställa dessa frågor. Det viktigt att ha i åtanke att vi alla är

Reflexiv fältarkeologi? 181



individer med olika förutsättningar. Det gäller att ta tillvara alla deltagares 
specialintressen, arkeologiska och utomarkeologiska kunskaper. Det gäller 
med andra ord att skapa ett klimat där en öppen diskussion utan prestige kan 
föras. Det är då vi får en reflexiv arkeologi i praktiken och det är på det 
sättet som arkeologin kan utvecklas.
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Några tankar kring att ställa frågor

Anders Högberg 
Malmö Kulturmiljö

Kulturmilj övården har sedan 1970-talet i huvudsak varit inriktad mot sam
hällsplanering och bevarandefrågor och som en del i detta har uppdrag- 
sarkeologin, av framför allt organisatoriska skäl, kommit att bli alltmer 
byråkratisk (Burström 2001a; Larsson 1999). I flera studier har noterats att 
detta påverkat arkeologins förhållande till samhället, bland annat genom att 
det medfört en distansering mellan arkeologer och allmänhet. Detta har fram
förts som ett problem och en möjlig åtgärd skulle kunna vara att tydligare 
formulera ambitionen att närma sig allmänheten (se t.ex. Angelin Holmen 
2001; Burström 2001a, 2001b; Karlsson & Nilsson 2001; Larsson 1999; 
Welinder 1987). Från samhällets sida har detta också uttryckts och under 
senare delen av 1990-talet har uppdragsarkeologin definierats som en kun
skapssökande och synliggörande verksamhet (Flodin 1999). Samhället har, 
för att använda Lars Ersgårds ord: talat om för exploateringsarkeologerna 
att det är i sökandet efter ny kunskap och i förmedlingen av denna till sam
hällets olika intressenter som dessa kan legitimera sin verksamhet (Ersgård 
1999.48).

Utgångspunkten för denna text är en i grunden positiv inställning till de 
förändringar uppdragsarkeologin genomgått. Min uppfattning är att det 
inom uppdragsarkeologin bör finnas en uttalad ambition att närma sig all
mänheten, att arbeta för en utomvetenskaplig återkoppling. Min inställning 
är att detta i sig har ett värde, för såväl uppdragsarkeologin som för allmän
heten. I denna text ges ett (litet) förslag på hur uppdragsarkeologin med 
enkla medel skulle kunna närma sig allmänheten, genom att med en mer 
nyanserad syn på problemformuleringsprocessen låta andra än arkeologer 
ställa frågor.

Uppdragsarkeologi som forskningsprocess
Grundläggande för en vetenskaps karaktär är dess inomvetenskapliga upp
fattning om vad som ska studeras, vilka frågor som ska ställas, hur de ska 
ställas och vilka regler som gäller vid tolkning av de inhämtade svaren.
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Fig. 1. Jag mötte en gång en jord
brukare. Han hade funderat kring 
de många flintyxor han hittat på sina 
marker, hur hade de tillverkats?
En dag bestämde han sig för att söka 
svar. Han plockade en bit flinta från 
åkern, spände fast den i ett skruv
städ och satte till vinkelslipen. Det 
gick inte. Detta berättade han för 
mig med fascination. Hur kunde 
man tillverka dessa yxor förr, när 
det inte ens går att göra det med 
vinkelslip och ett skruvstäd idag? 
Foto: Roza Czulowska, Malmö 
Museer.

Detta styr det dominerande arbets- och tankesättet inom en vetenskap (Hal
vorsen 1992). Uppdragsarkeologin är en forskningsprocess. I denna är pro
blemformuleringar och frågeställningar centrala. Fasen av problemformu
leringar styr hela forskningsprocessen och de initiala frågeställningarna påver
kar hur resten av arbetet kommer att se ut, vilka metoder som väljs, vilket 
källmaterial som prioriteras och vilka analyser detta kommer att underkastas.

Inom uppdragsarkeologin finns ett etablerat förfarande för att hantera 
problemformuleringens processer. Utredningar, förundersökningar och slut
undersökningar med rapporter i varje steg och undersökningsplaner och pro
jektprogram vilka i sin tur är förankrade i vetenskapliga program, är alla 
väl integrerade delar i processerna kring problemformuleringen. Frågeställ
ningarna är i detta uteslutande arkeologiska i den mening att de bestämts 
utifrån den inomvetenskapliga uppfattningen om vad som ska studeras, hur 
detta ska göras och vilket källmaterial som anses som lämpligt att välja. 
Frågorna rör alltså sådant som inom uppdragsarkeologin bestämts som rele
vant för uppdragsarkeologin.
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Relationen till allmänheten
Distansen mellan uppdragsarkeologin och allmänheten beskrivs av många 
som otillfredsställande och som ett sätt att åtgärda detta betonas ofta vikten 
av att ta tillvara lokal kunskap. Detta görs vanligen med motiveringen att 
den lokala kunskapen är viktig för arkeologers förståelse av lokala förhål
landen (Angelin Holmen 2001; Karlsson & Nilsson 2001). Håkan Karlsson 
och Björn Nilsson skriver exempelvis i sin kritiska skrift Arkeologins publika 

relation att publikens kunskap betraktas inte längre som en tillgång för den 
antikvariska/arkeologiska verksamheten (Karlsson & Nilsson 2001:17). Att 
den lokala kunskapen är viktig för arkeologers förståelse av lokala förhål
landen håller nog de flesta med om. Men sällan betonas vikten av den lokala 
kunskapen för de lokalt boendes egen skull. Skulle den lokala kunskapen 
kunna tas tillvara med andra utgångspunkter än som en tillgång för den 
arkeologiska verksamheten?

Som tidigare nämnts är uppfattningen om vad som ska studeras, vilka 
frågor som ska ställas, hur de ska ställas, vilket källmaterial som väljs för 
inhämtning av svaren och vilka regler som gäller vid tolkning av dessa, 
grundläggande delar av en vetenskaps karaktär. Att publikens kunskaper 
inte betraktas som särskilt relevanta i den uppdragsarkeologiska verksam
heten är med grund i detta kanske inte så konstigt. Frågorna uppdragsarkeo
login sysselsätter sig med tar sin utgångspunkt i inomvetenskapliga fråge
ställningar, formulerade för att behandla inomvetenskapliga problem. Den 
lokala kunskapen utgör då helt enkelt inte ett källmaterial som är intressant 
för problemlösningen. Arkeologiska frågor får arkeologiska svar.

Men arkeologin kan också svara på andra frågor. Skulle inte de som bor 
på platsen för en kommande arkeologisk undersökningen också kunna få 
ställa frågor?

Alla frågor är inte uppdragsarkeologiska frågeställningar. Men dessa är 
inte oväsentliga för uppdragsarkeologin bara för de inte är arkeologiska. 
Det är en poäng att frågorna formuleras utanför arkeologin av andra än 
arkeologer och att de förblir utanför arkeologin. Om de skulle uppgå i den 
uppdragsarkeologiska problemformuleringsprocessen och inlemmas i de 
inomvetenskapligt formulerade frågeställningarna, skulle de per automatik 
komma att förvandlas till uppdragsarkeologiska frågor.

Eftersom frågeställningarna i en forskningsprocess styr valet av metod 
och vilket källmaterial som anses som relevant skulle frågorna, då de blivit 
till inomvetenskapliga frågor, också anpassas till formerna för hur de skulle 
komma att behandlas och besvaras. Om frågorna inte går in i denna process 
utan istället behandlas för vad de är, dvs. frågor som formulerats utanför den
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uppdragsarkeologiska verksamhetens ramar, kommer kanske valet av metod 
och valet av källmaterial för att behandla dem, och därmed också svaren, 
att se annorlunda ut.

Ganska enkelt och utan större arbetsinsatser, skulle de arkeologiska frå
geställningarna i exempelvis en undersökningsplan inför en slutundersök
ning kunna kompletteras med andra och andras frågor. Genom att använda 
arkeologiska arbetsmetoder för att behandla icke arkeologiska frågor, skulle 
arkeologin kunna etableras som en ”allmänhetens problemlösare”. Att detta 
i sin tur skulle få återverkningar på vetenskapen arkeologi och därmed på
verka framtida uppdragsarkeologiska problemformuleringar och frågeställ
ningar är givet. Men detta är inte vad jag vill poängtera i denna text.

Fördelen med att låta folk från platsen ställa frågor och kräva svar, ligger 
inte direkt i den inomvetenskapliga nyttan av att vidga perspektiven för pro
blemformuleringar. Nyttan ligger, anser jag, främst i att framhäva en arkeo
logi med en uttalad ambition att närma sig allmänheten. Det handlar alltså 
inte i första hand om frågor som möjliggör överraskande svar. Det handlar 
om frågor som vi själva inte har möjlighet att formulera. Det handlar om att 
ge andra än arkeologer svar på frågor som inte formulerats inom arkeolo
gisk diskurs.

Tillfällen till dialog
Förhistorien är mångtydig, fornlämningar likaså (se t.ex. Burström m.fl. 
1996). Genom att låta andra människor än arkeologer ställa frågor, kan 
arkeologin komma åt delar av denna mångtydighet. Vid en utgrävning som 
berör lämningar som t.ex. en medeltida bytomt eller ett stadskvarter, eller 
vid en exploatering i ett bostadsområde, går arkeologer bokstavligt talat 
rakt in i människors boendemiljöer. Närheten till arkeologin blir tydlig och 
upplevelsen av den ofta stark med schaktmaskiner, dumpers, manskaps- 
bodar och arbetare i fluorescerande säkerhetsvästar utanför köksfönstret. 
Den fysiska kontakten mellan arkeologer och boende, mellan fornlämning 
och människor, blir påtaglig. En sådan situation skulle kunna vara ett ut
märkt tillfälle att utnyttja för dialog.

Det handlar då inte om godtycklighet, inte om att avhända sig tolkningar 
av arkeologiska problem till någon annan. Det handlar inte heller om att 
överlåta rekonstruktionen av det förflutna till icke arkeologer. Det handlar 
om att skapa dialog med de människor vars omgivningar vid en exploate
ring förvandlas till schaktade ytor, dumphögar, sten och grus. Om männis
kor tillåts ställa frågor, är de kanske också intresserade av svaren.
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"KUNGSBRAGDEN"

Till minne om denna dag då den försia expeditionen 
med målet att löll fots, fri uppstigning ulan syrgaemaski 

besegra Malmös högsta, naturliga punkt lycklig*) 
genomförde sin mission. Må dessa djärva, 

målmedvetna och heroiska hjältars bedrift för evigt 
stå som ett föredöme för framtida generationer.

Malmö 24 mars / nådens år 2001 
Höjden är 60 m.ö.h

Fig. 2 & 3. Under år 2000 genomfördes en ambitiös omskyltning av fornminnen i trakten 
kring Malmö. Nya texter och skyltar tillverkades. På stolpen till den nyuppsatta 
informationen vid Kungshögarna utanför Oxie, (Oxie sn, RAÄ 1) har någon popnitatfast 
en guldfärgad plastskylt med svart text. Ytterligare någon har sedan brutit av skylten. 
Foto: Anders Högberg.
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Daffen som reflexiv arena?

Anne Carlie 
RAÄ, UV Syd

Vi lever i en tid då det grävs fram fler nya arkeologiska material och förfat
tas fler texter om forntiden än någonsin tidigare. Arkeologer skriver i regel 
för andra arkeologer. På samma gång som information sprids om nya land
vinningar höjs därför också den allmänna kunskapsnivån om olika företeel
sers karakteristika och mångfald. De flesta material kompletterar och för
djupar redan kända bilder av det förflutna.

Det ligger i det mänskliga intellektets natur att det är lättare att följa och 
upprepa andras tankar och tolkningar, än att anlägga helt nya perspektiv. 
Därför känns det ibland som att vi går runt i cirklar. Begrepp som ena stun
den känns fräscha och innovativa, upplevs i nästa stund som en luggsliten 
matta som trampats av alltför många fötter. För att få en kreativ och ny
danande arkeologi måste vi våga bryta invanda tankebanor, ifrågasätta till 
synes självklara och vedertagna begrepp samt framför allt ställa frågor 
till materialen som konkretiserar de problem vi vill utforska och förstå. Vi 
behöver kort och gott reflektera över vägar till ny kunskap.

Uppdragsarkeologi som forskningsstrategi
Det hävdas ofta att uppdragsarkeologin, genom sin servicefunktion att un
dersöka och dokumentera fornlämningar där det moderna samhället behö
ver expandera, inte väljer sina egna undersökningsobjekt. Detta påstående 
är naturligtvis sant. Samtidigt har samhällets och myndigheternas krav på 
en kunskapsproducerande och kostnadseffektiv uppdragsverksamhet, främjat 
utvecklingen av alltmer kvalitativa omdömen om fornlämningars veten
skapliga värde. Idag räcker det således inte med att allmänt framhålla läm
ningarnas betydelse som vetenskapligt arkiv i marken, utan långtgående krav 
ställs från samhällets sida på en precisering av relevanta frågeställningar, 
med förslag till prioriteringar av vilka delar av fornlämningen som behöver 
undersökas.

Flera förändringar har under senare år ägt rum inom Riksantikvarie
ämbetets uppdragsverksamhet (UV) för att främja ett kunskapsgenererande
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arbetssätt. En ökad medvetenhet om vikten av att bereda personalen möjlig
heter till teoretisk och metodisk fortbildning är en grundläggande faktor i 
detta sammanhang. På ett mera praktiskt plan har införandet av projektpro
gram och undersökningsplaner haft stor betydelse som instrument för att 
placera undersökningarna i ett forskningssammanhang, med tydliga mål
sättningar, metodval och prioriteringar. I detta sammanhang bör även intro
duktionen av digital dokumentationsteknik framhållas, där framför allt det 
nya fältdokumentationssystemet Intrasis kan förväntas bidra till en ökad 
medvetenhet om källmaterialets tillkomst, analys- och tolkningsbarhet.

Fig. 1. Daffen består i sin fullständiga form av tre olika dokument, en textfil, en fil med 
planer och bilder samt en GIS-katalog med det samlande dokumentationsmaterialet 
från platsen. Bild: Staffan Hyll, UV Syd.
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Även strategierna för publicering har genomgått flera förändringar. På ett 
övergripande plan kan man säga att vi gått från traditionella rapporter med 
tyngdpunkt på en objektiv beskrivning av materialen, till en rapportering i 
flera steg som i större grad ger utrymme för ett analyserande och tolkande 
förhållningssätt till källorna. Enligt nuvarande rapporteringspolicy ska UV:s 
slutundersökningar normalt redovisas i form av en Daff (Dokumentation av 
fältarbetsfasen), senare följt av en artikel eller monografi där resultaten 
av den vetenskapliga bearbetningen och jämförande studier presenteras. Syf
tet med Daffen är att snabbt komma ut med en redovisning av fältarbetets 
genomförande till berörda avnämare. Daffen produceras därför alltid i digi
tal form för spridning via Internet1*.

Daffen som reflexiv arena?
Enligt UV:s rapporteringspolicy ska tyngdpunkten i Daffen ligga på: en redo
visning och motivering av eventuella avsteg, förändringar och tillägg i för
hållande till undersökningsplanen (UP), samt en utvärdering av resultaten i 
förhållanden till UP. Daffen skall också tydligt redovisa hur det fortsatta 
arbetet med materialet kommer att bedrivas.

Målsättningen med Daffen är således inte primärt att redovisa resultaten 
- även om detta naturligtvis är önskvärt - utan att beskriva undersökningens 
förutsättningar och genomförande. Med dessa utgångspunkter borde Daffen 
tillsammans med undersökningsplaner och eventuella projektprogram tjäna 
som en utomordentlig arena för problematisering av det arkeologiska mate
rialet och dess potential. Jag har mot denna bakgrund valt att granska ett 
antal Daffar med tillhörande undersökningsplaner för att undersöka i vilka 
avseenden dessa karakteriseras av ett reflexivt arbets- eller förhållningssätt2*. 
Det ska med det samma framhållas att studien inte utförts på beställning av 
ansvariga chefer, utan helt är sprungen ur min egen nyfikenhet över utfallet

1 En fullständig Daff omfattar tre filer, fördelade på text, illustrationer samt en fil 
med dokumentationsmaterialet i GIS-format.
2 Daffen som rapporteringsform för slutundersökningar började formellt att tilläm
pas för tre år sedan (2000). Rapportformen prövades dock redan 1999 på UV Syd 
inom det s.k. Västkustbaneprojektet. I detta läge handlade det om en övergångs
form, som innebar att rapporterna till innehåll och upplägg svarade mot en Daff, 
medan framställningen utfördes i traditionell analog form. I dagsläget föreligger 
totalt 35 Daffar, varav 9 från UV Syd, 9 från UV Väst, 13 från UV Mitt, 4 från UV 
Bergslagen samt noll från UV Öst. (Källa: UV:s hemsida i september 2002).
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av Daffmodellen. Något ekonomiskt utrymme för en mer heltäckande ge
nomgång har därför inte funnits, utan jag har av praktiska skäl valt att 
begränsa materialet till Daffar framtagna vid UV Syd, där jag också har min 
arbetsplats.

Samtal med kolleger på UV Syd ger vid handen att övergången till Daffen 
inte varit någon smärtfri process. Förutom att direktiven för Daffens form 
och innehåll upplevts som otydliga, har kritiska röster också framförts över 
att en mer heltäckande redovisning av materialet lätt kommer i kläm, efter
som arkeologen i den fortsatta vetenskapliga bearbetningen och publiceringen 
kan välja att behandla endast de delar av materialet som bedöms ha bäst 
potential för att belysa projektets målsättningar. En annan aspekt som fram
hållits är att den korta produktionstiden för Daffen innebär att man sällan 
hinner invänta olika analysresultat. Detta borde egentligen inte vara något 
problem eftersom den digitala formen ju är skapad för att lätt kunna upp
dateras med nya data. Idag saknas dock samordningsrutiner för en sådan 
uppföljning.

Syftet med denna artikel är emellertid inte att diskussionen Daffens för
träfflighet eller brister, utan att undersöka inslaget av reflexivitet i rapport
erna. Jag har därför valt att se på tre olika variabler som jag menar speglar 
detta: vetenskaplig kunskapssyn, diskussion kring prioriteringar och metod
val, samt källkritiska resonemang över hur valen påverkar resultaten.

Vetenskaplig kunskapssyn
Vad gäller den första punkten så är det naturligtvis inte möjligt att dra några 
generella slutsatser kring vilken typ av kunskapssyn som genomsyrar rap
porterna; därtill är materialet alltför litet. Min utgångspunkt har istället va
rit att försöka spåra olika förhållningssätt till de arkeologiska materialen 
och möjligheterna att nå ny kunskap. Ett sätt att komma åt underliggande 
attityder är att undersöka om bedömningen av platsens/materialets veten
skapliga potential förankrats i tidigare forskning, samt om och i så fall hur 
man förväntar sig att undersökningen ska föra kunskapsläget framåt.

Här visar genomgången med något undantag att den forskningshistoriska 
bakgrunden vanligen presenteras på ett deskriptivt och redogörande sätt, 
med få problemrelaterade frågor, hypoteser eller ifrågasättanden av etable
rade ”sanningar”. Just avsaknaden av problematisering gör att man inte 
riktigt lyckas precisera bristerna i den aktuella kunskapsbilden, och därmed 
tydliggöra hur undersökningen kan förväntas bidra till denna.
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Flera av rapporterna (och undersökningsplanerna) präglas istället av 
målformuleringar med en närmast expeditiv karaktär. Med detta menar jag 
att målen tar sin utgångspunkt i den enskilda platsens förutsättningar och 
dess lämningar, istället för att man först tydliggör problemen och därefter 
sätter in platsen i ett vidare sammanhang. Den expeditiva formen märks 
bland annat genom valet av verb. Syftet med undersökningen kan t.ex. vara 
att insamla och dokumentera informationer om vissa lämningar eller att 
kartlägga/klargöra olika förhållanden på platsen av t.ex. rumslig, funktio
nell eller dateringsmässig art. Självfallet utvecklas resonemangen och mate
rialen placeras också i de flesta fall i ett forskningssammanhang.

Vad som förvånar mig är hur ytterligt sällan man använder ett frågande 
förhållningssätt för att tydliggöra problem och kunskapsluckor. Visst före
kommer det att man ställer konkreta frågor. I de flesta fall handlar det dock 
om raka/enkla frågor till platsen och materialet (t.ex. rörande datering och 
funktion) som vid bearbetning och utvärdering förväntas ge ett bekräftande 
eller nekande svar. Här skulle frågan som arbetsredskap kunna användas i 
större utsträckning, antingen för att tydliggöra brister i den rådande kun
skapsbilden eller öppna upp för nya perspektiv. Vad vet vi idag (lokalt, regi
onalt, interregionalt) om de perioder och lämningar som finns representera
de på platsen? Vilka vetenskapliga kvaliteter har platsen/materialet? Och 
hur kan min undersökning bidra till att fördjupa den allmänna bilden utifrån 
olika perspektiv - t.ex. kulturellt, socialt, ekonomiskt, politiskt, religiöst
O.S.V.?

Prioriteringar och metodval
I de flesta Daffar finns en tydlig återkoppling mellan undersökningens mål
sättningar och metodval, med en redogörelse för syfte, prioriteringar och 
ställningstaganden vid genomgörandet. Detta gäller såväl för valet av gräv
nings- och dokumentationsmetodik, som för insamling av provmaterial för 
olika tvärvetenskapliga analyser (t.ex. bestämning av vedarter, 14C, makro- 
fossil, pollen, metallurgiska analyser m.m.).

I några fall är det tydligt att explicita krav ställts från länsstyrelsens sida 
på att hålla kostnadsnivån nere, vilket inneburit att man tvingats sänka 
ambitionsnivån på olika sätt i förhållande till ursprungliga intentioner och 
målsättningar. Det kan handla om en hårdare prioritering av mängden an
läggningar och lager som undersöktes; en omdisponering av intensivt kontra 
extensivt undersökta ytor; en reducering av antalet prover för makrofossil 
eller andra analyser o.s.v. En positiv iakttagelse är att man i de flesta fall
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tydligt redogör för vilka prioriteringar och metodval som gjordes vid under
sökningen, samt om några förändringar skett i förhållande till undersök
ningsplanen - vilket är helt i linje med Daffens intentioner.

Källkritiska resonemang
Det är däremot lite förvånande att man i så liten grad följer upp redovisning
en av prioriteringar och metodval med källkritiska reflektioner kring hur 
kraven på bortprioritering (i förekommande fall Länsstyrelsens krav!!) på
verkar tolkningen och utvärderingen av materialet och platsen i förhållande 
till uppställda målsättningar. Endast i något enstaka fall förs en mer kritisk 
diskussion kring hur framtvingade prioriteringar påverkar/försvårar en ve
tenskaplig värdering av platsens betydelse i förhållande till andra likartade 
miljöer.

Sammanfattning
I denna artikel har jag valt att granska ett antal Daffar och undersöknings
planer framtagna vid UV Syd för att undersöka på vilka sätt dessa präglas av 
ett reflexivt förhållningssätt. För att synliggöra inslaget av problematisering 
och kritiskt tänkande valde jag att titta på tre variabler: vetenskaplig kun
skapssyn, prioriteringar och metodval samt källkritiska resonemang. Resul
taten visar att Daffarna innehåller flera reflexiva moment, men att dessa 
också kan utvecklas på olika sätt.

• Det rådande forskningsläget presenteras i allmänhet på ett redovisande 
och deskriptivt sätt, med få probleminriktade frågor, hypoteser eller ifrå- 
gasättanden av s.k. vedertagna ”sanningar”.

• Avsaknaden av tydliga problemområden gör att man inte fullt ut lyckas 
ringa in luckor i kunskapsbilden, och därmed tydliggöra hur den egna 
undersökningen förväntas komplettera eller förändra dessa.

• Ett frågande förhållningssätt till materialet - d.v.s. genom att använda 
frågan som arbets- eller analysredskap - skulle här kunna vara ett sätt att 
främja en framåtsyftande kunskapsprocess.

• I Daffarna finns en tydlig återkoppling mellan undersökningens målsätt
ningar, val av metoder och prioriteringar, med avstämningar mot under
sökningsplanen. Det är ofta här som reflexiviteten kommer till bäst ut
tryck i rapporterna.

• Inslaget av källkritiska diskussioner över hur metodval och prioriteringar 
påverkar resultaten är få. Detta är lite förvånande, inte minst i de fall där
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kraven på bortprioritering kommer från Länsstyrelsen, med följd att am
bitionsnivån måste sänkas i förhållande till de ursprungliga målen.

• En allt hårdare attityd hos antikvarisk myndighet (åtminstone i Skåne 
län) med krav på att hålla de arkeologiska kostnaderna nere är tydlig i 
flera av de granskade rapporterna. Här kan utvecklingen av ett problem- 
inriktat arbetssätt vara en väg att stärka uppdragsarkeologins position 
som forsknings- och kunskapsföretag.

Anne Carlie (f. 1959). Arkeolog vid RAÄ, UV Syd i Lund. Fil. dr vid Lunds 
universitet 1994, docent 1999. Har främst arbetat med fältarbeten i samband 
med egna forskningsprojekt. Särskild erfarenhet av äldre järnålder, både 
boplats och grav- och offermiljöer. Speciellt intresserad av frågor kring sam
hällsorganisation, religion och kultutövning.
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En uppdragsarkeologs rosenkrans

Conny Johansson Hervén 
Kulturen i Lund

Rosenkrans, det romersk-katolska radbandet, användes i meditativt syfte av 
bland annat dominikanerna. Namnet är ett fornsvenskt lånord från tyskans 
Rosenkranz, uppkommit av att de medeltida bönerna liknades vid doftande 
blommor. Varje bön representeras av en pärla som repetitivt passerade fing
rarna i återkommande serier. Hur ser då en uppdragsarkeologs radband ut, 
vilka anrop kan tänkas behövas? Finns det en allmängiltig arkeologisk re
flektion, eller är denna beroende av den enskilde arkeologens åskådning?

Frågan är i vilken situation som reflektionen är påkallad: före, under eller 
efter fältundersökningen? Att planera en arkeologisk undersökning utan frå
gor och därmed förhålla sig ifrågasättande till vad som redan är känt och 
vad man tror sig kunna svara på, tillhör knappast en professionell attityd 
inom dagens uppdragsarkeologi. Att dokumentationen från en undersökning 
också omtolkas är ett välkänt faktum och tillhör i det närmaste vardags
arbetet. Kvarstår gör själva fältmomentet, utförs detta med en reflexiv atti
tyd eller som ett standardiserat hantverk? Jag ska inte sticka under stol med 
att utgångspunkten för detta inlägg är uppfattningen att fältarbetet, och den 
därtill i symbios kopplade dokumentationen, sällan sker under om- och ut
värderande former. Åtminstone inte med den självklarhet som de teoretiska 
strömningarna skulle ge anledning att förmoda.

Man kan läsa briljanta undersökningsplaner, rika på inom- och tvär
vetenskapliga referenser, men fältdokumentationen äger en förbluffande lik
het. En mängd anläggningar redovisas i tvärsnitt och de hårda prioritering
arna leder vanligtvis till att huskonstruktioner hamnar i första rummet. Vad 
värre är, är att det tycks finnas en allt tydligare tendens till att arbetet med 
grundtolkningarna inte redovisas, utan gärna omvandlas till digital data. 
All förmedlande kraft läggs istället på att författa synteser, en i och för sig 
vällovlig utveckling. Komplicerar man frågan ytterligare genom att betrak
ta uppdragsarkeologin som en del av det allmänna kulturmiljö- och kultur- 
arvsarbetet, blir behovet av en öppen och läsbar dokumentation ännu tydliga
re. Vem äger och brukar den undersökta fornlämningen, arkeologen eller 
allmänheten?

198 Reflexiv fältarkeologi?



Att möta det förflutna
Som arkeolog har man förmånen att få möta det förflutna på fler sätt än 
genom upptäcktsfärder över boksidornas tecken eller via ljud- och rökridåer 
i televisionens dokumentärer. I fältögonblicket är detta möte särskilt påtag
ligt, där kulturlagren både syns, känns, doftar och - om man så vill - sma
kar. Mötet kan också ske via en originalritning, en dokumentation gjord av 
en kollega som själv varit fysiskt närvarande vid den korta stund då nutid 
möter dåtid. Vid sällsynta tillfällen sparar arkeologen möjligheten för nya 
möten, men i regel avlöper sammanträffandet med dödlig utgång för forn- 
lämningen. Men hur väl lyckas vi odödliggöra dessa mötesplatser? Vad är 
arkeologens ansvar? Utgångspunkten bör vara att ett framgångsrikt reflexivt 
arbetsätt ska kunna återfinnas i själva dokumentationen.

Ett vanligt förhållningssätt är att arkeologen arbetar med en så kallad 
objektiv dokumentation som sedan tolkas. Detta är en inställning som sällan 
förfäktas i teorin, men som alltjämt gäller med styrkan hos en naturlag i den 
vardagliga vanan i fält. Det borde vara självklart att istället eftersträva en 
målinriktad och subjektiv tolkning, där de idémässiga föreställningar som 
styr observationer och prioriteringar i fält och som leder fram till tolkningen 
tydligt redovisas.

Den typkodning av mätobjekt som idag görs rutinmässigt innebär en stor 
generalisering och hårda prioriteringar innebär att endast 50, 25 eller kan
ske rentav 10% av objekten undersöks inom arbetsytan. Det kan knappast 
betraktas som en objektiv dokumentation när man inte får veta vad som 
valdes bort och varför! Jag ska skyndsamt tillägga att detta numera brukar 
finnas förklarat på en generell nivå i både undersökningsplaner och i rappor
ter, men det som efterlyses är denna typ av frågor till det sparade materialet. 
Om vi till exempel plockar fram tre undersökta järnåldersboplatser från 
1992, 1997 och 2002, vad skiljer egentligen anläggningsplaner, profilrit
ningar och innehåll i fyndlådorna åt? Förutom möjligen en lägre undersök- 
ningsgrad år 2002, är det inte samma benämningar på objekten, likartade 
profilritningar och samma urval av sparade fynd? Kan man se något av tio 
år av progressiv arkeologi i arkiven och magasinen?

Pärlband av gränser
Vad kan då tänkas känneteckna en reflexiv dokumentation? Grunden kan 
sökas i ett klarläggande av de råmärken som begränsar reflektionen, för det 
är väl knappast så att ett helt fritt tänkande råder? Uppdragsarkeologin lever 
alltid under en institutions övergripande axiom; ur detta författas ett veten
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skapligt program, som sedan utgör grundstommen i undersökningsplanerna, 
vilka i sin tur styr kunskapsfångsten. I detta pärlband av gränser för betrak
telsesätten är som synes det enskilda undersökta objektet i det närmaste pre
destinerat redan innan examinationen. Vad hjälper det då att åkalla sin 
musa om en uppenbarelse på knä framför härdgropen, om den redan är styrd 
till sin rätta fålla i den målrationella processen? Den konstruktiva reflektio- 
nen måste finnas inbyggd i praxisen. Genom att vända upp och ner på fokus 
av en undersökningsplan och utgå från minsta beståndsdel som man kan behöva 
ta ställning till i fältsituationen, kan en begrundan över om hur denna del 
ska bidra till uppbyggnaden av en kulturhistorisk berättelse ta sin början.

Dokumentation bör därför vara uppbyggd som en logisk och logistisk 
plattform för undersökningsplanen, där iakttagelsen av ett enskilt träkois
korn finner sin rätta plats i en analytisk stege. Inom stadsarkeologin används 
gärna kedjan kontext-grupp-fas i en stegrad serie av sammanhang. ”Kon
texten”, den enskilda tolkade stratigrafiska enheten, till exempel ett lager, 
beskrivs med iakttagelser av bland annat kontaktytor, innehåll och relatio
ner. ”Gruppen” utgör det främsta begreppet för att tolka, förstå och inte 
minst redovisa stratigrafin. Ett exempel på en grupp kan vara de kontexter 
som tillsammans bildar lämningar efter ett hus eller utjämningslager med 
sättsand och stenläggning som tillsammans skapat en gårdsplan. De olika 
gruppernas relation och funktion utgör underlaget, och anpassat efter fråge
ställningarna, kriterierna för fasindelningar. En fas kan exempelvis represen
tera ett hushåll på en tomt. Dessa kan sedan jämföras synkront eller diakront 
med andra dokumenterade hushåll. På denna nivå görs ofta de studier som

Fig. 1. Radband med benpärlor, gravfynd från Gråbrödraklostret i Lund. KM 19556. 
Foto: Kulturen.
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upprättas i undersökningsplanen, vilken i sin tur är baserad på det veten
skapliga programmet för den mera långsiktliga och övergripande kunskaps
uppbyggnaden. Därmed kan man följa en enskild krukskärvas läge (och bi
drag) från kontexten hela vägen till den stora syntesen. Och detta ska ske i 
fältsituationen med stöd av rutinerna för källmaterialsproduktionen.

Utan rättesnöre
Vad jag verkligen vill inskärpa är att det inte finns en färdig analytisk mo
dell, ett rättesnöre, för arkeologisk dokumentation. Poängen är istället att 
med ett stringent arbetsätt blir anomalier och avsaknader så mycket tyd
ligare. Det viktiga är att ledande idéer för tolkningen är integrerade i tillväga
gångssättet och utläsbar i dokumentationen. Observera att angreppssättet 
kräver att man har tagit ställning till hur och vad man tänkt dokumentera 
innan man börjar sin undersökning. Man kan inte börja gräva efter en slent
rianmässig sedvänja utan måste ha ett aktivt förhållningssätt till alla pre
sumtiva "detaljer”. Ett grundläggande vad-varför-hur mantra måste hela ti
den genomsyra verksamheten: Vad vill vi veta? Varför vill vi veta det? och 
Hur ska vi få veta det? Dessa frågor ska styra såväl den översyn och eventu
ella revidering av dokumentationsrutiner som ska ske inför varje undersök
ning som dokumentationen av varje enskilt objekt.

Som synes kan ett imaginärt analytiskt radband finnas till hands för alla 
de beslut som fattas och varje passerad ”pärla” ska lämna ett materiellt 
bidrag på en planritning eller kontextblankett. Förfarandet att oavbrutet 
”räkna pärlor” kan vara ett stort stöd, särskilt om en inlärningssituation 
råder på grävningen. Prova gärna att ha med en rosenkrans till nästa under
sökning, de fungerar säkert även utanför katolska fornlämningsmiljöer. Se 
bara till att tankemödorna återfinns i dokumentationen!

Conny Johansson Hervén (f. 1966). Antikvarie med ansvar för den uppdrags- 
arkeologiska verksamheten vid Kulturen i Lund. Har studerat vid Lunds uni
versitet. Har sedan 1990 återkommande arbetat med lundaarkeologin vid 
Kulturen i Lund, varvat med anställningar för Landsantikvarien/Hallands 
länsmuseer, Regionmuseet i Kristianstad samt RAA UV Syd. Särskild erfa
renhet av undersökningar av medeltida lämningar, i synnerhet stadsarkeo- 
logi. Har särskilt intresse för metodens betydelse i växelspelet mellan teori 
och empiri. Intresserad av en holistisk syn på arkeologin som en del av kul
turmiljö- och kulturarvsarbetet.
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Att fånga vad som tänkts

Björn Magnusson Staaf 
Malmö Kulturmiljö

Det vore lögn att påstå att en arkeologisk utgrävning inte skulle inbjuda till 
reflektion. Arkeologen ställs inför en anhopning mänskliga lämningar vilka 
förväntas bli tolkade och satta i ett mer övergripande sammanhang. Själv
klart kräver en sådan uppgift eftertanke. Den irritation som väckts hos vissa 
arkeologer då man under senare år börjat tala om en reflexiv arkeologi är 
till viss del förståelig. Den snarstuckne läser i begreppet ”reflexiv arkeologi” 
in en antydan om att det inte skulle ha tänkts efter tidigare inom arkeologin. 
Visst har det alltid tänkts och dryftats rörande fälttolkningar vid undersök
ningar i fält, men hur har dessa resonemang gjorts synliga i slutredovisningar 
och rapporter? Hur har fältdiskussioner påverkat prioriteringar och metod
val?

Behovet av att utveckla en reflexiv arkeologi - en 
rapportläsares perspektiv
Naturligtvis har många tankar och tolkningsargument genom åren samlats i 
grävdagböcker vilka ju alltid bör finnas bevarade tillsammans med övrigt 
dokumentationsmaterial. I rapporten, vilket trots allt är det medium som ger 
de arkeologiska undersökningsresultaten spridning, beskrivs dessa tankemo
ment dock oftast synnerligen summariskt. De till synes givna fakta man 
ställs inför vid läsning av rapporter vilar på en mer sammansatt tolknings
grund än vad texterna oftast ger sken av. Orsakerna till detta fenomen är 
säkert många. En kan vara att en del arkeologer fortfarande mer eller min
dre medvetet strävar efter att få materialet att framstå som helt entydigt, som 
om endast en tolkning vore rimlig. För de flesta idag aktiva fältarkeologer 
står det nog emellertid klart att alla undersökningsresultat är mångtydiga 
och öppna för olika tolkningsperspektiv. Det bör kanske för att undvika 
missförstånd här understrykas att mångtydighet inte är det samma som god
tycklighet. Empiriska iakttagelser sätter alltid ramverk för våra tolkningar.

Ett större problem vad gäller redovisningen av tolkningsprocesser i fält 
kan bero på det faktum att dessa är mycket komplexa. De tolkningar som
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görs vid undersökningar i fält bygger på ett dialektiskt spel mellan betraktel
ser av enskilda anläggningar samt de större sammanhang som de är en del 
av. Hur vi utläser vidare kontexter är naturligtvis beroende av hur vi tyder 
de enskilda konstruktionerna. Det är dock inte så att sluttolkningen är lika 
med summan av undersökningsresultaten från de enskilda anläggningarna. 
Sedda tillsammans skapas en vidare, mer syntesartad, tolkningsgestalt. For
meringen av denna gestalt påbörjas redan under fältarbetet och har ofta 
direkt betydelse för hur undersökningen av de enskilda anläggningarna ut
förs. I många rapporter framstår det emellertid ofta som om själva syntes
arbetet med sina mer generaliserande drag görs vid skrivbordet efter fält
arbetet. Så är inte fallet.

En rapport med ambitionen att redogöra för de inre monologer och de 
dialoger med andra som varje enskild arkeolog för på en utgrävning skulle 
förmodligen bli oläslig. Om man däremot redogör för de större dragen i hur 
tänkande och diskussion utvecklats på en utgrävning skulle med stor sanno
likhet rapporters läsbarhet faktiskt ökas. Känslan av att enbart ställas inför 
givna fakta skulle kunna arbetas bort. Det är därför av vikt att de större 
gemensamma tolkningsdiskussionerna i fält dokumenteras. Denna fältarbets- 
dokumentation är ännu tämligen eftersatt vid många arkeologiska undersök
ningar. En orsak till detta är att dessa möten sällan ges utrymme att ta orga
niserad form. Naturligtvis kan man invända att sådan organiserad reflektion 
och diskussion kan få en motsatt effekt och hämma det fria tänkandet och de 
spontana meningsutbytena. Detta befarande bygger emellertid kanske till 
stora delar på att många av oss fortfarande bär på en rädsla för att öppet 
redogöra för våra åsikter och idéer. En rädsla för konflikt som i sin förläng
ning är högst osund. Det är dock lättare sagt än gjort att försöka betvinga 
den. En förment trivsel ger inte alltid den bästa arkeologin.

Ett trevande försök att utveckla en reflexiv fältarkeologi 
- fallet Svågertorp
De tankelinjer som presenterades ovan fanns hos både mig och min kollega 
Anette Nilsson då vi gick in som projektledare för undersökningarna vid 
Svågertorp i Malmö. Undersökningarna skulle sträcka sig över två säsonger, 
1999-2000. Under den första säsongen, som var den mest intensiva, var över 
20 arkeologer sysselsatta i fältarbetet. Året efter var personalen i fält hälften 
så stor. De ytor som undersöktes var spridda över ett större område. Stora 
undersökningar av den här typen erbjuder problem vad gäller diskussions- 
klimat. Man kan känna att man försvinner i mängden av individer. Den en-
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skilde arkeologen kan dessutom lätt känna sig isolerad på grund av de relativt 
sett stora fysiska avstånden på undersökningsytorna. Detta kan undvikas av 
att man försöker arbeta i par, men detta låter sig inte alltid göras.

Dessa problem var vi väl medvetna om då undersökningarna inleddes, 
därför betonades vikten av att ständigt föra en tolkande diskussion i fält, då 
grävningen inleddes. De diskussioner som var tänkta att föras inom mindre 
grupper på de olika undersökningsområdena, skulle därefter föras upp vid 
gemensamma arbetsplatsträffar för hela projektet. Tanken var att man på 
dessa möten skulle kunna dryfta enskilda tolkningsproblem relaterade till 
specifika anläggningar och sätta dessa i relation till vidare sammanhang. 
Protokollen från dessa möten skulle därför kunna bli en dokumentation av 
hur den större tolkningsgestalten utvecklades i fält och hur den knöt an till 
undersökningar av enskilda konstruktioner.

Under säsongen 1999 tog dessa diskussioner dock aldrig fart. Huvuddelen 
av deltagarna vid dessa arbetsplatsträffar satt väldigt tysta. Det slutade of
tast med att en projektledare höll ett längre anförande över de kontexter man 
tyckte sig kunna se växa fram. Dessa övergripande tolkningar blev dock så 
gott som aldrig motsagda. Detta resultat var naturligtvis inte tillfredsställan
de. Efter säsongen skedde utvärderingar dels i form av längre samtal mellan 
projektledare och arkeologer, dels i form av anonyma enkäter där utrymme 
gavs för egna kommentarer. Resultaten av utvärderingen visade bland annat 
att många uttryckte en stor tveksamhet över att yttra sin åsikt eller tolkningar 
i större grupper. Majoriteten hade upplevt möjligheten att påverka undersök
ningen som liten. Samtidigt uttrycktes i de anonyma enkäterna, något för
vånande, ett uttryckligt förtroende för projektledarna, samt att man inför 
dem enskilt vågade säga vad man tänkte. Den personliga spänningen mellan 
olika arkeologer inom projektet hade samtidigt upplevts som mycket stark.

Den påföljande säsongen var personalstyrkan mindre och arbetet mindre 
intensivt. Upplägget för de arkeologiska diskussionerna förändrades också. 
Vid arbetsplatsträffarna tonades projektledarens centrala roll som diskus- 
sionsledare ner. Ordförandeskapet skiftades istället från gång till gång, så att 
alla någon gång fick leda mötena. Denna säsong tog också diskussionerna 
fart, vilket även hade stor betydelse för val av prioriteringar och metoder. 
Vid utvärderingen av säsongen 2000 gjorde de flesta bedömningen att de 
haft god möjlighet att påverka undersökningen. Kontakten med den projekt
ledare som hade haft minst tid att tillbringa i fält (det vill säga jag) bedöm
des emellertid som sämre. Detta trots att min tid i fält var uppskattningsvis 
den samma som året innan. Den personliga spänningen mellan olika arkeo
loger var fortfarande i vissa fall lika stark som föregående år.
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Enkäter och utvärderingar är långtifrån entydiga. De förbättringar som 
skedde från säsongen 1999 till 2000 på Svågertorp kan nog emellertid inte 
enbart tolkas utifrån att de yttre förutsättningarna förbättrades. Ett sätt att 
tolka utvärderingarna skulle kunna vara följande. En dominerande projekt
ledare kan hämma reflexiviteten och diskussionen vid en undersökning även 
om de flesta har personligt förtroende för denne. Utrymme och tid för diskus
sion måste skapas för alla, det är inte något som alla självklart tar. En dis
kussion kräver slutligen udd för att bli konstruktiv. Detta går inte alltid hand 
i hand med att försöka upprätta konsensustrivsel.

Björn Magnusson Staaf (f. 1962). l:e antikvarie vid Malmö Kulturmiljö. 
Fil. dr vid Lunds universitet 1996. Första längre fältarkeologiska erfarenhet 
på Irland 1984. Varvade 1986-96 arkeologistudier i Tyskland, Sverige och 
USA med arbete vid RAÄ, UV, Kulturen i Lund samt Stadsantikvariska av
delningen i Malmö. Började efter examen på Stadsantikvariska Avdelningen 
(nu Malmö Kulturmiljö) och har arbetat som gräv- och projektledare bl.a. 
vid Øresundsforbindelsen. Särskilt intresserad av kopparmetallurgi, bygg
nadshistoria och sektionsritning, historiefilosofi samt arkitekturteori.

Reflexiv fältarkeologi? 205



Omedveten reflexivitet?

Karin Lund 
RAÄ, UV Syd

Vad som idag har lyfts fram på den teoretiska agendan, reflexiv arkeologi, 
har i någon form förekommit på de flesta arkeologiska utgrävningar. Arkeo
loger i ledande positioner på utgrävningarna har oftast uppmuntrat till re
flektion kring de aktuella arkeologiska frågeställningarna. Ett reflexivt för
hållningssätt bör dessutom innebära att arkeologen funderar kring sitt eget 
förhållande till arkeologin och undersökningen och den igångsatta kun
skapsprocessen. Vi som arkeologer behöver även medvetet förhålla oss till 
icke-arkeologer som har idéer och tankar kring det arkeologiska materialet 
- det gäller såväl kolleger från hjälpvetenskaper som andra människor som 
vi får kontakt med i arkeologiska sammanhang.

Problemet med ett reflexivt förhållningssätt har ur min synvinkel varit 
dokumentationen. Ytterst sällan kan vi t.ex. i publikationer från utgräv
ningar läsa något om vad och vilka händelser som har påverkat kunskaps
processen. Oftast ges en bild av en rak och relativt enkel väg fram till 
sluttolkningen, vilket vi alla vet inte är fallet. Den första tolkningen av en 
anläggning påverkar utgrävningsmetod, t.ex. hur fynden samlas in (vatten- 
sållning eller handplock?) och vilka prover som samlas in för vidare analys, 
och följaktligen är vald fältmetod och dokumentationsstrategi påverkad av 
våra tidigare erfarenheter och kunskaper. Någon presentation av dessa erfa
renheter och kunskaper finns det sällan utrymme för. Tveksamheter i tolk
ningen kan antydas i publikationerna men sällan ser vi att en struktur först 
tolkats som en hägnad, sedan blir ett hus, för att slutligen utgöra en långhög.

Svårigheterna med att dokumentera ett reflexivt förhållningssätt och kun
skapsprocessen är många. För vem dokumenterar vi (för framtida forskare 
eller för att förstå vår egen del i en kunskapsprocess), vem ska dokumentera 
(alla deltagare på en utgrävning eller några utvalda) och hur ska det prak
tiskt utföras? Den enda dokumentationsmetod jag har hört talas om är i form 
av dagböcker (mer eller mindre sofistikerade - från Hodders videofilmade 
diskussioner till enkla handskrivna fältdagböcker) - vilket kanske är det 
enda och självklara sättet att dokumentera en pågående process. En doku
mentation, ska enligt min mening, vara lättillgänglig, sökbar och kunna

206 Reflexiv fältarkeologi?



utföras av alla på en utgrävning. Har inte alla arkeologer samma möjlig
heter till dokumentation av sina reflektioner är risken att vi bara lagrar 
tillrättalagd data - samma tolkningar som vi redan nu kan läsa i publika
tionerna. Måste det ske i väl genomtänkta texter i en dagbok eller kan det 
göras kort och enkelt - kanske rent av i form av attribut i en databas?

Järrestad - uppkopplad reflexivitet
Under 2000 gjorde UV Syd en större arkeologisk undersökning i samband 
med utbyggnaden av väg 11 i sydöstra Skåne. Utgrävningen kom att bli den 
första som under arbetets gång publicerade en dagbok på UV:s hemsida på 
Internet. Hemsidan blev mycket välbesökt och rekommenderades i ett flertal 
tidningar. Sidan finns i skrivande stund tillgänglig under adress www.raa.se/uv 
där vidare länk finns. Den första publiceringen (av flera planerade) av gräv
ningen är den av Bengt Söderberg (2002) redigerade volymen Järrestad i 
Centrum.

Grävdagboken skrevs till merparten av Anna Östling, i samråd med pro
jektledare Bengt Söderberg och övriga arkeologer på utgrävningen. Syftet 
var främst att informera en intresserad allmänhet och i andra hand kollegor. 
Dagboken är opretentiöst skriven och strävar efter att förmedla de dagliga 
händelserna på platsen. Det fanns vid tiden ingen uttalad idé om ett reflexivt 
förhållningssätt eller någon form av medveten satsning på detta, men fält
dagboken kom ändå att bli en dokumentation över det reflexiva tänkande 
som många arkeologer hävdar är en naturlig del av en utgrävning.

Dagbokens första dag är den 28 juni och den avslutas den 23 november. 
Avsikten var att den skulle föras dagligen, men så blev nu inte riktigt fallet, 
beroende på tidsbrist och ibland tekniska problem. Resultatet blev i alla fall 
att dagboken är publicerad för drygt hälften av arbetsdagarna. Varje dag 
som är publicerad är dessutom illustrerad med 2-3 foton, till största delen 
fynd- och arbetsbilder.

Är då inte detta alldeles för tillrättalagt för publicering på Internet för att 
kunna kallas reflexivt? Delvis ja, men det är ändå så att kunskapsprocessen 
synliggörs. Manus och bilder sändes vanligen till webbredaktören dagen 
före publicering och därmed har inte tolkningar eller händelser kunnat till
rättaläggas efter senare framkomna resultat.

Ett bra exempel på hur tolkningarna kan variera är anteckningarna om 
ett av husen. Den 16 augusti går det att läsa: Vad som är intressant är att det 
ligger en stor mängd slagg och degelfragment runt det som vi först trodde 
var en hall (och kanske också är det). Det har väckt tanken om att den ”f.d. ”
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hallen kanske är en smedja, som hör till det stora huset med väggrännor. 21 
augusti är hall-tolkningen på väg tillbaka: Vi lever också i spänd förväntan: 
Rolf har nämligen börjat att gräva det hus som vi först trodde var platsens 
hall (och som mycket väl kan vara det). 24 augusti bestämmer man sig för 
den mer neutrala tolkningen hus: Nu får ni se den pärla som Rolf kom inru
sande med igår. En slipad pärla av ametist! Otroligt tjusig. Den låg i ett av 
stolphålen som hör till den ”f.d.” hallen. Från och med nu så kallar vi den 
för hus 1 (fig. 1). 23 oktober så går det att läsa Precis som vi tidigare miss
tänkt tycks det stora huset vara en smedja. Det kommer nämligen väldigt 
mycket slagg i de här stolphålen. Arkeometallurgen Eva Hjärtner-Holdar 
tror att det kan röra sig om en smedja där man smitt på en arbetsbänk. Det 
ska bli intressant att höra hennes slutgiltiga utlåtande. Det här tycker jag är 
mycket typiskt för det som händer på en utgrävning: hur tolkningarna kan 
studsa fram och tillbaka likt pingpongbollar. Här har vi dessutom en doku
mentation som visar svängningarna när det gällde hus 1.

Dagboken väjer inte heller för de praktiska problem som ibland uppstår 
vid dokumentationen: Dagen har förlöpt på följande sätt: brunnsgrävningen 
fortsätter. Idag lite långsammare eftersom profilen ritas. Det är inte så lätt

Fig. 1. Pärla från stolphålet till huset, f.d. hallen, som kanske varit en smedja. 
Foto: Anna Östling.
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när flera anläggningar är nedgrävda i varandra. Dessutom finns risken att 
profilen rasar ihop. (17 augusti). Här synliggörs svårigheterna med att kun
na urskilja olika anläggningar från varandra och att det finns ett utrymme 
för alternativa tolkningar av den ritade profilen. Dagen efter så meddelas 
Jag, Cia och Karin har fortsatt att rota i brunnskomplexet. Vi tror snart att vi 
har lösningen på stratigrafin, alltså i vilken ordning som brunnarna grävts. 
Här blir det helt tydligt hur en stratigrafi inte är helt enkel och självklar utan 
att det är lite samma sak som att lägga ett pussel - det gäller att få alla 
bitarna på plats.

Vår strävan att uppfylla undersökningsplanens krav ses i anteckningarna 
den 21 augusti: Thomas har fått det knepiga uppdraget att hitta ett neolitiskt 
hus, en av hans specialiteter. 22 augusti fortsätter dessa strävanden: Vi har 
fortsatt sökandet efter de gäckande stenåldershusen. I morgon hoppas vi att 
det kanske löser sig. 23 augusti verkar alla problem vara lösta: Thomas har 
nog lyckats pussla ihop ett par hus av de stolphål som fanns under det neoli- 
tiska lagret! (fig. 2). Fast den 19 september så sammanfattas det aktuella 
området: Runt omkring lagret fanns också en mängd stolphål, tyvärr har vi 
inte riktigt fått kläm på något tydligt neolitiskt hus där än. Dessa strävanden 
finns även omnämnda i föreliggande rapport - men så är inte alltid fallet 
med det vi aktivt sökte men inte fann. Det vi inte får veta är i vilken omfatt
ning man försökt finna andra tolkningsalternativ till stolphålen.

Kunskapsprocessen är alltid påverkad av den förförståelse vi har av mate
rialet. Den 19 oktober beskrivs den komplexa gårdsstrukturen och man kon
staterar: Det finns en mycket intressant parallell till den här konstruktionen, 
nämligen på en annan storgård vid Tissö på västra Själland. De tidigaste 
faserna i Tissö är från perioden mellan slutet av 700-talet och slutet av 800- 
talet. Strukturen på de olika platserna är nästan löjligt lika, både till form 
och storlek. Det enda som skiljer gårdarnas uppbyggnad är konstruktionen 
på inhägnaden. I Tissö syns den som en ränna, men här består den av stolpar 
i tre rader. ...På Tissö har den inhägnade gården tolkats som ett s.k. hov, en 
plats för rituella/kultiska aktiviteter. Kanske kan vi hitta spår av dessa akti
viteter även här? Det återstår att se. Naturligtvis har det vid de fortsatta 
utgrävningarna efter detta konstaterande lagts ner större möda på att hitta 
spår av rituella/kultiska aktiviteter. Här delges vi även informationen om att 
man tidigt i fältsituationen var medveten om likheterna med Tissö. Traditio
nellt när vi skriver rapporter så lyfts jämförelser med andra platser vanligen 
fram först när tolkningen är avklarad - för väg 11 så har vi genom dagboken 
fått dokumenterat att denna kunskap var tillgänglig redan i fält.
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Fig. 2. Funderingar kring stolphål. Foto: UV Syd.

Den förtjusning som många av oss arkeologer har för fynd, speciellt lite 
mer ovanliga, framgår tydligt i dagboken. I stort sett varje dag presenteras 
ett foto på något fynd och i texten talas ofta om fynd. Det går nästan att höra 
besvikelsen vid avsaknaden av fynd: Måndag, kallt, blött, ruggigt ocb ett 
fyndtomt lager att gräva. (fig. 3). (16 juli). Visst är det härligt att detta ges 
utrymme, för fynden är en viktig del för förståelsen av förhistorien - men
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intresset anses ibland som inte riktigt rumsrent. Här finns det dokumenterat 
hur vi kan drivas framåt i arbetet genom den inspiration och diskussion som 
kan uppstå runt ett fynd. Den 29 augusti kan kanske ett fynd ha givit upphov 
till diskussioner kring religion: Ett av dagens roligare fynd stod Stefan och 
Morgan för. I ett grophus fann de en s.k. amulettring av järn. Även om den 
är något rostig och tillknycklad så kan man urskilja en torshammare. Den 
har burits runt halsen och påminner oss om dåtida människors tro och över
tygelse.

Även om personliga reflektioner finns i dagboken så är de sällan proble- 
matiserande. Nästa anläggning visade sig bli rätt märkvärdig. I ytan lik
nade den en vanlig härd. Men längre ner fanns stora, plana, rundade stenar

Fig. 3. Arkeologisk vardag. Foto: UV Syd.
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som var placerade som en vägg i anläggningen (som mätte ca 0,80 m). Den 
första tanken var att det var en ugn, men stenarna var inte så hårt brända. 
Kan det vara en grav? Den innehöll lite brända ben, samt ett par obrända 
djurben. De obrända benen kan för övrigt lika väl ha kommit från ett djur 
som har krupit in där i senare tid och sedan fastnat och dött. Intill denna lilla 
kuriösa anläggning låg en större anläggning, rund i formen och ca 1,70 m i 
diameter. Hör dessa två anläggningar ihop? Är det en grav? Vilken tid är 
den då ifrån, är det en urnegrav från bronsåldern? Är det en stridsyxegrav? 
Eller är det en ugn, och hur är den då konstruerad? (17 juli). Upplösningen 
av dramat kommer dagen efter: Nu har vi klurat ut vad gårdagens mystiska 
anläggning har haft för funktion. Vårt första antagande visade sig stämma: 
det var en ugn!

Ofta omnämns kontakter med allmänhet och gästande kollegor liksom 
kontakten med olika specialister. Besöken på utgrävningen är många och 
naturligtvis har det vid dessa tillfällen uppstått diskussioner som påverkat 
metodval, tolkningar och även inspirerat arkeologerna till att reflektera över 
både sitt arbete och den aktuella platsen. Men detta går bara att läsa mellan 
raderna eftersom inga anteckningar finns om dessa diskussioner. Vid en 
djupare studie och jämförelse mellan dagboken och resultaten från utgräv
ningen går det säkert att till viss del se vilken påverkan dessa besök haft. Jag 
vill ändå se det som en dokumentation av ett reflexivt tänkande - eftersom 
dessa besök uppfattas som viktiga och värda att delge hemsidans besökare.

Ovanstående citat från dagboken är exempel på vad som kan kallas ett 
reflexivt förhållningssätt och många av funderingarna saknas i den första 
rapporten från utgrävningen. Rapporten innehåller ytterligare och komplet
terande information kring kunskapsprocessen, men den saknar de ögon
blicksbilder från de enskilda fallen som fältdagboken ger. Att sätta dagboken 
i relation till den publicerade rapporten visar att det efter det att utgrävningen 
var avslutad förekommit omtolkningar av materialet - vilket är mycket van
ligt, men sällan dokumenterat. I rapporten så är t.ex. 23 anläggningar tolka
de som grophus och övriga ges beteckningen ”grophusliknande” (s. 75) men 
i dagboken nämns den 2 augusti 16 grophus och förväntningar om ytterliga
re drygt ett 20-tal. Här är det ju tydligt att en omtolkning skett vilket bl.a. 
ger oss information om att samma utgrävningsmetod använts vid grävningen 
av de grophusliknande konstruktionerna som av grophusen. Hur har detta 
påverkat resultatet? Arkeologerna har alltså under utgrävningen tänkt 
”grophus” och troligen har man efterhand börjat ifrågasätta tolkningen 
”grophus” för att senare vid analysen av materialet välja bort detta tolk
ningsalternativ.
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Avslutande reflektioner
Varför har jag då valt att plocka fram denna fältdagbok på nätet som ett 
exempel på reflexiv arkeologi? Exemplen har visat att det finns ett visst mått 
av reflexivitet dokumenterat men samtidigt att mycket saknas. Skälet är ett 
enda: det är den enda dokumentation av kunskapsprocessen som jag har 
funnit lättillgänglig. För det är just dokumentationen som är problemet - 
inte att förhålla sig till kunskapsprocessen. Genom dagbokens snabba publi
cering så har den blivit just reflexiv eftersom ingen möjlighet har funnits att 
”tillrättalägga” det publicerade materialet. Inför framtida utgrävningar 
tycker jag att just den här metoden är alldeles ypperlig: vi skapar en doku
mentation av kunskapsprocessen samtidigt som vi fyller ett krav på extern 
information.

Lösningen på en systematisk dokumentation av kunskapsprocessen under 
fältarbetet finns redan: genom Intrasis, det dokumentationssystem som idag 
används vid UV och flera andra institutioner. Vi har där möjlighet att lagra 
det reflexiva tänkandet tillsammans med övrig fältdokumentation och regist
rering. Relationer kan skapas till de objekt (arkeologiska, topografiska, bil
der m.m.) som berörs av texten och därmed blir informationen lättillgänglig 
och sökbar för alla som har tillgång till dokumentationen.

Uppgiften att skriva och publicera dagboken från väg 11 har uppmuntrat 
till ett reflexivt tänkande - men att göra en dagbok med en klar reflexiv 
uppmaning ger en ännu djupare insikt i kunskapsprocessen. Djärvare tanke
gångar och anteckningar om arkeologens syn på sig själv och den aktuella 
utgrävningsplatsen kan säkert bli en spännande läsning både för kollegor 
och en intresserad allmänhet!
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Kollektiv reflektion?

Ole Stilborg
Keramiska Forskningslaboratoriet, Lunds Universitet

En kommentar till en debatt kring Reflexiv fältarkeologi? får naturligt ta sin 
utgångspunkt i den egna uppfattningen om vad detta begrepp innebär. Jag 
kommer här att beröra, vad jag anser vara två essentiella aspekter av reflexiv 
arkeologi - dokumentation och kommunikation.

Dokumentation
För mig år dokumentationen av tankeprocessen/erna hos de involverade ar
keologerna den centrala punkten i implementeringen av ett reflexivt arbets
sätt. Därmed ställs det också stora krav på förändring och förnyelse i den 
traditionella skriftliga redovisningen av arkeologisk verksamhet. Om tan
ken är att uppmana medarbetare på grävningar att redovisa tankar och ide
er, som sen tas över av grävnings/projektledare med tolkningsföreträde eller 
som arkiveras enbart med ett hypotetiskt arkeologihistorisk källvärde, har 
den reflexiva arkeologin knappast någon framtid. Den officiella presentatio
nen/publikationen måste alltså visa utgrävningen och objektets tolkning dels 
som en process med fel och snilleblixter, framgångar och motgångar dels 
som ett utpräglat kollektivt arbete. Detta ställer som sagt stora krav på för
ändringar i kommunikationsformerna i en vetenskaplig miljö, där publika
tioner, och helst sådana där man är ensamförfattare, har stort meritvärde vid 
tilldelningar av forskningsmedel och tillsättningar av tjänster.

En artikel, som Ingrid Bergenståhle och jag nyligen fått publicerad, ger 
mig anledning att reflektera lite över de barriärer som måste forceras för att 
vi ska nå fram till artiklar, som avspeglar ett reflexivt arbetssätt. Ingrid och 
jag hade ett utomordentligt bra samarbete om tolkningen av järnålderbo
platsen Klörup i sydvästra Skåne. Det blev åtskilliga samtal, där de ur
sprungliga frågeställningarna främst till fyndmaterialet efterhand modifiera
des och så småningom även kom att prägla bedömning och tolkning av an
läggningar. I den färdiga artikeln (Bergenstråhle & Stilborg 2002) kommer 
denna process dock enbart till uttryck genom följande mening med en hän
visning till steg 1-rapporten:
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Klörup-boplatsens forskningspotential har blivit tydligare och de relevan
ta frågorna till fyndmaterial och strukturer bar vuxit fram under utgräv
ningens gång (Bergenstråhle 2000:20).

Under arbetet med artikeln kom jag över en relativt nypublicerad avhand
ling (La Violette 2000), som gav ny inspiration till tolkningen av keramik
fynden på Klörup. Eftersom artikeln redan låg färdig föreslog vi redaktören 
att vi skulle lägga till detta nya tolkningsforslag som ett efterord. Redak
tören erbjöd emellertid istället att inarbeta den nya texten i artikeln, vilket vi 
gjorde. Därmed har artikeln klart vunnit i läsbarhet och klarhet i argumen
tationen, men själva forskningsprocessen har blivit mera otydlig. I den fär
diga artikeln anger vi:

En nyligen utkommen etnoarkeologisk avhandling (LaViolette 2000) har 
inspirerat oss till en annan modell till förklaring av variationen i Klörups 
keramikfynd (Bergenstråhle & Stilborg, 2002).

Frågan är om Bergenstråhles och min artikel hade givit en bättre vetenskap
lig dokumentation av vårt arbete med Klörup-boplatsen om vi i större detalj 
hade redovisat de olika stadierna i våra tankar och diskussioner. Det finns en 
klar risk att en sådan redovisning skulle ha blivit svårläst och kanske ointres
sant för de flesta potentiella läsare. Ingen av oss har genom vår utbildning 
eller vårt vetenskapliga arbete fått någon kunskap om hur man skulle ikläda 
denna redovisning en lämplig språkdräkt och ge den ett lagom omfång. Sam
tidigt tycks jag knappast heller se något allmänt intresse bland dagens arkeo
loger för arkeologins kunskapsproduktion. Om dokumentation av forsk
ningsprocessen ska inkluderas i artikelsammanhang, måste publikationerna 
få en annan struktur och det är tveksamt om tryckta skrifter är det rätta 
mediet för detta. En elektronisk form skulle kunna göra detaljer om den 
arkeologiska forskningsprocessen tillgängliga utan att belasta flödet i texten. 
(Åsa Berggren - en av redaktörerna för denna volym - har på detta ställe 
föreslagit en utvidgad diskussion om olika mediers lämplighet för att redo
visa tolkningsprocessen för olika läs- och målgrupper, vilket jag ska ägna 
några meningar.) Med tanke på att utgrävningsrapporter sällan läses från 
pärm till pärm men däremot oftast används för att snabbt ta fram specifika 
data eller få en överblick över platsen, kommer anteckningar om tolknings
processen nog tyvärr inte att röna mer intresse än upplysningarna om väder
leken under grävningen. Att i populärvetenskapliga sammanhang försöka 
att omdirigera det allmänna intresset från ädlast och äldst till arkeologins 
hermeneutik verkar lite huvudlöst. Däremot tror jag på publikationer som 
denna och kanske också någon form av (Internet-baserad?, interaktiv?) tid-
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skrift för dessa frågor för att väcka ett större intresse för belysning av tolk
ningsprocessen självklart med risken att det enbart blir en akademisk exer
cis.

Kommunikation
Det viktigaste i Bergenstråhles och mitt samarbete var helt klart själva kom
munikationen - dialogen mellan oss och våra olika erfarenheter. Det är en 
slutsats, som jag tycker jag kan dra även generellt efter 10 års arbete med 
uppdragsforskning. Keramiska Forskningslaboratoriet har varit med om nå
got fall där resultaten av våra analyser har använts utan hänvisning till vår 
rapport; en del fall där det inte kom någon kommentar eller reaktion på 
resultaten av beställda analyser och där rapporten har ingått som ett stort 
sett oanvänt appendix i slutpublikationen, men även en hel del goda samar
beten, där en fruktbar dialog om keramiken har uppstått. Bland de senare 
finns samarbetet inom järnåldersdelen av UV:s Västkustbaneprojekt. Om de 
inspirerande diskussionsmötena sen kommer att dokumenteras på något sätt 
återstår att se. Helt klart är det emellertid att de bästa resultaten uppnås 
genom ett brett samarbete och en helt öppen dialog mellan utgrävaren och 
keramikspecialisten. Detta är en grundläggande förutsättning för att olika 
erfarenheter kommer att utnyttjas maximalt vilket i sin tur är vägen ur hotet 
att fastna i gamla sanningar.

På senare tid har vi på Keramiska Forskningslaboratoriet i flera fall - 
däribland i samband med Citytunnelgrävningarna - anlitats som konsulter 
vid själva fältundersökningarna. Avsikten är att laboratoriet löpande ska 
assistera med bestämningen av keramiska artefakter och bistå med råd med 
hänsyn till keramiska frågeställningar inför prioriteringar av områden/an- 
läggningar under grävningen. Det är ännu för tidigt att utvärdera denna typ 
av insats, men vi anser redan nu att vi fått igång en bra dialog med alla 
nivåer i projektet och har kunnat bidra med utblickar och kontext för de 
keramiska fynden. Vi kan sällan komma med färdiga svar - lösningen ligger 
oftast just i dialogen om objekt, teknik, fyndomständigheter m.m. En dialog 
som måste vara fri att ifrågasätta och ändra förutsättningar och mål obun
den av såväl prestige som förment expertkunnande.

Kollektiva arbetsformer
Detta är självklart inget nytt. Bra arkeologi har i alla tider kännetecknats av 
sammanföringen av kunskap om många skilda aspekter av förhistorien, be-
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rikat av teorier och tolkningsmodeller från andra ämnen. Mitt favoritexempel 
är Knut Kjellmarks avhandling från 1904, som utöver utgrävning och fynd
tolkning även innefattar t.ex. kvartärgeologiska och keramikteknologiska 
studier. Skillnaden är kanske att vi nu måste erkänna att vi inte längre kan 
förvänta oss att den enstaka arkeologen ska kunna greppa över alla aspekter 
av fynd och anläggningar, som har betydelse för tolkningen. Som Bo Gräs
lund nyligen skrev i en krönika i Populär Arkeologi (maj 2002) har vi nått en 
punkt, där vi inte ens vet vad vi inte hinner med att läsa av ny arkeologisk 
litteratur. Vi måste börja arbeta kollektivt i långt högre omfattning än vi gör 
nu, även om det finns stora hinder för en sådan utveckling - främst det 
ovannämnda sättet att bedöma meriter vid tilldelning av forskningsmedel 
och tillsättning av tjänster. Nyligen läste jag i Sydsvenska Dagbladet (Svens
son 2002) om en ny publiceringsform kallad copyleft utvecklad främst för 
Internetpublicering som en motsatts eller ett komplement till traditionens 
Copyright. Idén är enligt artikeln att ett elektroniskt dokument i denna form 
får kopieras, förändras och inkorporeras i andra texter av alla och envar. 
Villkoret är att det nya dokumentet görs tillgängligt för offentligheten på 
samma sätt.

Skulle man kunna tänka sig denna form för ackumulerad dokumentation 
av en pågående arkeologisk dialog, där målet är en rik, mångfaldig och 
samtidigt ständigt föränderlig tolkning utan precis anknytning till någon 
enstaka forskare? Det verkar mycket revolutionerande, men skulle vara in
tressant att testa - kanske som en början inom ramarna för en reflexivt arbe
tande grävning, där ett gemensamt dokument om grävningens tolkning skul
le kunna ersätta de personliga dagböckerna. Den etablerade arkeologiska 
världen - de med fasta anställningar och långa meriterande publiceringslis- 
tor - måste dock också bidra aktivt till ett nytt kollektivt arbetssätt med ett 
tydligt meritvärde.

Som jag ser det är arkeologins största utmaning att utvidga och förbättra 
dialogen mellan alla arkeologer - inklusive de som arbetar inom de arkeolo
giska hjälpvetenskaparna - samt skapa nya former för dokumentationen av 
denna dialog. En utveckling som arbetet med en reflexiv arkeologi mycket 
väl kan vara det första steget till. Å ena sidan kommer dialogen att berikas 
av att en mera personlig reflexivitet får komma till uttryck i publikation
erna, å andra sidan får vi antagligen ge upp det personliga ensamförfattar
skapet till fördel för den kollektiva forskargruppen. Enbart så kan vi hoppas 
att kunna få överblick över det snabbt växande berget av arkeologiskt mate
rial och ställa nya frågor till förhistoriens lämningar.
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