
Om teori och bruket av alternativa förklaringsmodeller
Burström, Mats
Fornvännen 275-280
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1991_275
Ingår i: samla.raa.se



Debatt 275 

Ryle, G. 1949. The concept of mind. (Reprinted 
1990.) Harmondsworth. 

Selinge, K.-G. 1979. Agrarian settlements and hunting 
grounds. Slockholm. 

— 1980. Fra heidnum haugi eller vad kallades 
gravarna? Inventori in honorem. F.n vänbok till Fol
ke Hallberg. (Red.) Åke Hyenstrand. Riksantikva
rieämbetet, Stockholm. 

1986. Stensamlingar med variationer. Om en 
fornlämningsterm - med västgötska exempel. 
Arkeologi i Sverige 1984. Riksantikvarieämbetet, 
Slockholm. 

Leif Gren 
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Om teori och bruket av alternativa förklaringsmodeller 
I sitt debattinlägg "Småländska folkland och 
gravmonument" tar Leif Gren upp min dok
torsavhandling Arkeologisk samhällsavgräns
ning. En studie av vikingatida samhällsterritorier 
i Smålands inland. (Burström 1991) till diskus
sion. Som avhandlingsförfattare tycker jag det 
är positivt att avhandlingen uppmärksammas 
och ger upphov till debatt. 

När man står inför uppgiften att föra en 
diskussion med utgångspunkt från den egna 
avhandlingen är risken stor att man hamnar i 
en försvarsposition snarare än i en konstruktiv 
debatt. En diskussion som förs i syfte att till 
varje pris försvara varje enskild detalj blir 
dock med nödvändighet ofruktbar och bör 
därför undvikas. Jag känner inte heller något 
behov av ett sådant försvar. I skrivande stund 
står jag visserligen fortfarande till fullo för 
innehållet i avhandlingen, men jag erkänner 
villigt möjligheten av att andra perspektiv el
ler källmaterial kan tillföra värdefulla aspekter 
eller t. o. m. vederlägga mina slutsatser. Den
na inställning innebär emellertid inte att j ag 
avstår från att argumentera för min nuvaran
de uppfattning. 

Leif Gren berör i sitt debattinlägg flera frå
gor av generellt intresse. I det följande avser 
j ag att diskutera: (1) Relationen mellan sam
hälle och materiell kultur, (2) Vad som bör 
förstås med begreppet 'samhälle', samt (3) 
Bruket av alternativa förklaringsmodeller. Av
slutningsvis berör jag även Grens "monumen
tologiska" diskussion. 

Relationen mellan samhälle och 
materiell kultur 

I Arkecdogi.sk samhällsavgränsning diskuterar 
jag inledningsvis (s. 9—10) de teoretiska förut
sättningarna för att genom studier av materi

ell kultur producera kunskap om de förhisto
riska samhällena. Syftet med denna teoridis-
kussion är att redovisa de principiella utgångs
punkterna för den följande analysen och tolk
ningen (jfr Gräslund 1989, s. 47). 

I teoridiskussionen ansluter jag mig till 
uppfattningen att den materiella kulturen inte 
är en direkt återspegling av det bakomliggan
de samhället. Den materiella kulturen är istäl
let en ideologiskt transformerad reflektion av 
samhället (Hodder 1982, s. 211). Jag anser 
således att relationen mellan ett samhälle och 
dess materiella kultur styrs av ideologiska kon
ventioner. Dessa kan antingen bekräfta eller 
förneka den samhälleliga verkligbeten (jfr 
Giddens 1979). Relationen mellan samhälls
struktur, ideologiska konventioner och mate
riell kultur illustreras schematiskt i figur 1. 

I Arkeologisk samhällsavgränsning (s. 10) 
kommenteras figur 1 på följande sätt: 

Av figur 1 framgår alt två identiska samhällsstruktu
rer, A, genom skilda ideologiska konventioner, nr 1 
och 2, kan fä olika uttryck, a och b, i den materiella 
kulluren. På samma salt kan Ivå skilda samhälls
strukturer, A och B, genom skilda ideologiska 
konventioner, nr 2 och 3, få samma materiella ut
tryck, b. 

Detta abstrakta resonemang kan förtydligas med elt 
hypotetiskt exempel. Antag atl gravskicket i ett be
stämt område under en viss period är enhetligt. 

samhällsstruktur A - • ideologiska konventioner 1 
- * materiell kultur a 
samhällsstruktur A -*• ideologiska konventioner 2 
-»• materiell kultur b 
samhällsstruktur B -•• ideologiska konventioner 3 
-*• materiell kultur b 

Fig. 1. Schematisk redovisning av relationen mellan 
samhällsstruktur, ideologiska konventioner och ma
teriell kultur (Burström 1991 s. 10). 
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Med detta menas all inga signifikanta skillnader kan 
iakttas vad gäller gravarnas yttre och inre gravskick, 
fyndinnehåll eller topografiska belägenhet. De kän
da gravarna antas vidare representera en gravlagd 
totalpopulalion. Vilken typ av samhälle represente
rar dessa gravar? För att kunna besvara denna fråga 
är det nödvändigt atl ta ställning till vilka ideologis
ka konventioner som styrt gravskickels utformning. 
Ulan en uppfattning om dessa konventioner är det 
inle ens möjligt alt klassificera det bakomliggande 
samhället i så övergripande kategorier som "egali
tärt" eller "stratifierat". Om de ideologiska konven
tionerna bekräftat den samhälleliga verkligheten 
mäste det enhetliga gravskicket antas representera 
ett egalitärt samhälle. Om de ideologiska konventio
nerna istället förnekat den samhälleliga verkligheten 
måste del enhetliga gravskicket antas representera 
elt stratifierat samhälle. Skilda uppfattningar om de 
ideologiska konventionernas karaktär resulterar så
ledes i helt olika tolkningar av det förhistoriska 
samhället (jfr Hodder 1982, s. 207-210; Larsson, 
1987, s. 41-46). Förhistorien låter sig således inte 
utläsas direkt från en studie av det arkeologiska 
källmaterialet utan alla samhälleliga tolkningar för
utsätter även en uppfattning om de ideologiska 
konventionernas karaktär. 

Leif Gren menar att jag i det refererade 
avsnittet gör mig skyldig till en begreppsmäs-
sig sammanblandning, ett s. k. kategorimiss-
tag. Detta misstag skulle bestå i att jag diskute
rar i termer av " . . . ett bakomliggande samhäl
le och en materiell kultur". Gren påtalar med 
anledning av detta: 

Det som finns är ett samhälle ur en materiell kullur. 
Del är i grunden felaktigt alt skilja samhället från 
materien. 

Gren har givetvis rätt i så måtto att för en 
arkeolog existerar de förhistoriska samhällena 
- liksom för övrigt förhistorien i sin helhet — 
endast i form av materiell kultur. Så formule
rat blir emellertid påståendet en truism. Det 
arkeologiska problem som behandlas i den re
fererade teoridiskussionen är frågan om hur 
man genom studier av materiell kultur kan nå 
kunskap om samhället. För att nå vidare i 
denna fråga anser j ag att en distinktion indian 
samhällsstruktur, ideologiska konventioner 
och materiell kultur har ett operationellt vär
de. Detta värde ligger i tydliggörandet av de 
ideologiska konventionernas betydelse för 
den materiella kulturens utformning. Att de 
nyttjade begreppen endast är analytiska kon
struktioner påverkar inte deras användbarhet. 

Vad hör förstås med begreppet samhälle? 
Begreppet samhälle nyttjas såväl i vardagssprå
ket som i vetenskapliga sammanhang för att 
beteckna en rad olika företeelser. För att kun
na genomföra en arkeologisk analys som 
syftar till att rumsligt avgränsa enskilda sam
hällen - vilket är ett av syftena med Arkeologisk 
samhällsavgränsning — är det därför nödvän
digt att precisera innebörden av denna mång
tydiga term. 

Att försöka formulera en samhällsdefinition 
med anspråk på att äga generell giltighet vore 
emellertid inte meningsfullt. En sådan defini
tion är endast möjlig att formulera på ett så 
abstrakt plan att dess värde för analytiska till-
lämpningar sannolikt är närmast obefintligt. 
Enskilda samhällen kan överhuvudtaget inte 
avgränsas med avseende på dessas totalitet. 
Hur ett samhälle avgränsas är istället av-
hängigt vilka kriterier som forskaren väljer att 
definiera som relevanta för en sådan avgräns
ning (Burström 1991, s. 34). 

I Arkeologisk samhällsavgränsning (s. 38—41) 
formuleras därför en stipulativ samhällsmo
dell. Syftet med denna är att urskilja kriterier 
vilka dels kan antas utmärka enskilda samhäl
len, dels är möjliga att studera arkeologiskt. I 
den presenterade modellen uppfattas det vik
tigaste kriteriet för en rumslig samhällsav
gränsning vara människors egen identitets-
uppfattning. Denna identitet kan legitimeras 
genom den materiella kulturen och är därige
nom möjlig att studera arkeologiskt. Begrep
pet samhälle uppfattas vidare vara ett överord
nat begrepp som inrymmer en hierarki av 
subgrupper av varierande storlek. 

Leif Gren framför kritik mot den formule
rade modellen då han anser att den nyttjar 
" . . . abstrakta begrepp på ett så dualistiskt sätt 
att det är svårt att bedöma deras tillämplighet 
på förhistoriska förhållanden". Istället tar 
Gren - inspirerad av Aristoteles och med refe
rens till sig själv (Gren 1990, s. 28) — sig för att 
formulera en generell samhällsdefinition. Den 
lyder: 

Samhället är när flera människor över tid och rum 
skapar, utnyttjar och konkurrerar om samma 
mänskliga utbyggnader. 

Är då denna definition att föredra framför 
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den beskrivande samhällsmodell jag nyttjar i 
Arkeologisk samhällsavgränsning} Det kan en
ligt min uppfattning endast bedömas utifrån 
hur operationell definitionen är för det stude
rade problemet. 

Med utgångspunkt från sin generella sam
hällsdefinition diskuterar Gren relationen 
mellan samhällen och "mänskliga", "språkli
ga" respektive "materiella" utbyggnader. Dis
kussionen utmynnar i konstaterandet: 

Följden av detta blir: varje människa är genom sina 
utbyggnader medlem i många samhällen. Man kan 
undra om det är lämpligt alt välja ut ett av dessa, och 
kalla del för elt avgränsat forntida samhälle, och all 
kalla de rumsligt underordnade samhällena för 
"subgrupper". 

Gren lyckas således inte visa att den av honom 
själv formulerade samhällsdefinitionen är an
vändbar för att urskilja samhällen som varit av 
särskild relevans för den förhistoriska männi
skan. Definitionen resulterar istället i ett myl
ler av överlappande "samhällen". Slutsatsen 
av Grens diskussion tycks vara den retoriska 
frågan om det är lämpligt att urskilja en av alla 
möjliga avgränsningsniväer och benämna just 
denna "samhälle". Denna slutsats - att en 
samhällsavgränsning är avhängig vilka kriteri
er man väljer att definiera som relevanta -
sammanfaller med den uppfattning som fram
förs i den inledande (!) problemöversikten i 
Arkeologisk samhällsavgränsning (s. 34). 

Bruket av alternativa förklaringsmodeller 
I Arkeologisk samhällsavgränsning analyseras 
utbredningen av drygt 23 000 förhistoriska 
gravar i Tiohärads lagsaga. Resultatet av ana
lysen är att två gravtyper - högar och ovala 
stensättningar — påvisas vara knutna till olika 
land: Finnveden respektive Värend. För att 
bedöma om denna rumsliga variation är ur
sprunglig eller om den är ett resultat av senti
da faktorer genomförs en källkritisk diskus
sion (s. 103-104). Slutsatsen av denna är att 
den rumsliga variationen är ursprunglig. Där
med uppstår frågan hur detta förhållande ska 
förstås, dvs.: Varför är högar och ovala sten
sättningar knutna till olika land? I Arkeologisk 
samhällsavgränsning (s. 105) konstateras: 

Denna fråga kan, liksom alla arkeologiska frågeställ
ningar, besvaras olika beroende pä utifrån vilken 

förklaringsmodell man söker en tolkning. Della är 
en följd av att skilda förklaringsmodeller framhåller 
skilda faktorer som centrala i de bakomliggande 
orsakssammanhangen. Tolkningspotentialen hos ett 
arkeologiskt källmaterial styrs därför till viss del av 
den enskilda forskarens förmåga atl formulera al
ternativa förklaringsmodeller. 

För att värdera vilken förklaringsmodell som är 
mest trovärdig är det nödvändigt att jämföra olika 
modeller med varandra. Förklaringsmodellernas 
trovärdighet kan värderas utifrån tvä bedömnings
grunder: 
1. Kan förekomsten av de förklaringsfaktorer som 
respektive förklaringsmodell baseras på påvisas? 
2. Vilket förklaringsvärde har respektive förkla
ringsmodell? 

Den mest trovärdiga förklaringsmodellen är den 
som bäst överenstämmer med det kända arkeologis
ka källmaterialet och som har det högsta förkla
ringsvärdet. 

Värderingen av vilken förklaringsmodell som är 
mest trovärdig styrs av forskarens egen samhälls-
och historieuppfattning och är därför i viss mening 
godtycklig. I det följande kommer författarens vär
dering av skilda förklaringsmodeller att redovisas 
explicit. Härigenom blir del möjligt för läsaren atl 
ta ställning till om författarens värdering av de olika 
förklaringsmodellerna är övertygande eller ej. 

Författaren har kunnat formulera fem alternativa 
förklaringsmodeller vilka presenteras i de följande 
kapitlen. Förklaringsmodellerna framhåller krono
logiska, naturgeografiska, kommunikativa, religiösa 
respektive territoriella faktorer som primära orsa
ker till den konstaterade variationen i utbredning av 
högar och ovala stensättningar. I direkt anslutning 
lill presentationen av de olika förklaringsmodeller
na diskuteras och värderas även deras trovärdighet. 
Dessa tolkningar ligger lill grund för författarens 
slutliga värdering av vilken förklaring som är mesl 
trovärdig. 

Orsaken till att jag väljer en arbetsmetod där 
olika förklaringsmodeller ställs mot varandra 
är uppfattningen att de teoretiska utgångs
punkterna i stor utsträckning styr den arkeo
logiska tolkningen. Kunskap om förhistorien 
utläses därför inte direkt ur det arkeologiska 
källmaterialet utan kunskapen är med logisk 
nödvändighet relaterad till ett specifikt tolk
ningsperspektiv. För att kunna värdera vilken 
tolkning som är mest trovärdig är det nödvän
digt att jämföra olika tolkningar med varand
ra. 

Vid formulerandet av de alternativa förkla
ringsmodellerna har strävan varit att fånga in 
sådana typer av förklaringar som brukar an
vändas inom arkeologin. Självklart har jag 
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själv redan från början en preferens för en av 
förklaringsmodellerna: den territoriella. En
ligt denna är orsaken till eilikheten i utbred
ning mellan högar och ovala stensättningar att 
dessa gravtyper varit knutna till skilda samhäl
len. Denna preferens försöker j ag inte heller 
dölja utan det framgår klart genom avhand
lingens syfte. Mot bakgrund av att jag själv 
redan från början har en uppfattning om vil
ken förklaringsmodell som bör vara relevant 
kan måhända diskussionen av de övriga mo
dellerna förefalla retorisk. Och det må så vara 
— men det är i så fall ingen tom retorik. För i 
diskussionen tillförs en mängd nya data. Den
na rör bl. a. gravarnas byggnadsmaterial, den 
rumsliga fördelningen av skilda jordarter , de 
medeltida huvudvägarnas sträckning samt ut
bredningen av vikingatida runstenar. Dessa 
data möjliggör en värdering av de olika förkla
ringsmodellerna. Min värdering styrs givetvis 
av min förutfattade mening, eller, uttryckt i 
mera positiva termer, av min för-förstådse. 
Min värdering är således inte förutsättnings
lös, detta är dock inte heller avsikten. Avsikten 
är istället att synliggöra tolkningar som jag 
inser vore möjliga, men som jag trots det an
ser kan avfärdas. Härigenom blir min värde
ring av de skilda förklaringsmodellerna möjlig 
att granska kritiskt. 

Alternativet till den valda arbetsmetoden 
vore att enbart presentera den teilkning jag 
anser mest trovärdig och sedan ensidigt agite
ra för denna. Detta alternativ vore förvisso 
inte mindre retoriskt. Med en sådan arbetsme
tod skulle jag dessutom avhända mig möjlig
heten att revidera min for-förståelse utifrån 
de nya data som tillförs genom diskussionen 
av de alternativa förklaringsmodellerna. 

Som framgår av referatet ovan anser jag 
den mest trovärdiga förklaringsmodellen vara 
den som bäst överensstämmer med det kända 
arkeologiska källmaterialet och som har det 
högsta förklaringsvärdet. När Leif Gren 
skriver att de alternativa förklaringsmodeller
na prövas med utgångspunkt från deras för
klaringsvärde är detta därför bara halva san
ningen. Den kronologiska och den naturgeo
grafiska förklaringsmodellen avfärdar Gren 
med hänvisning lill deras bristande förkla
ringsvärde. Dessa slutsatser överensstämmer 

med dem som formuleras i Arkeologisk sam
hällsavgränsning. Där visas emellertid dessut
om att dessa båda förklaringsmodeller — oav
sett vad man har för uppfattning om deras 
förklaringsvärde — inte överensstämmer med 
tillgängliga data. 

Leif Gren påtalar att inte vare sig den 
kronologiska, den naturgeografiska eller den 
komnuinikativa förklaringsmodellen har någ
ra namngivna företrädare i Arkeologisk sam
hällsavgränsning. Detta tycks Gren uppfatta 
som en brist. Orsaken till att inga företrädare 
anges för dessa modeller är att dessa typer av 
förklaringar är så vanliga inom arkeologin att 
de bör kunna förutsättas vara allmänt kända. 
Hur ofta "förklaras" inte olikheter i det ar
keologiska källmaterialet med att de jämförda 
objekten antingen inte är samtida eller, alter
nativt, att de härrör från naturgeografiskt 
olikartade områden? Konkreta exempel på 
denna typ av förklaringar är lätta att hitta (Jfr 
t. ex. den kronologiska grundforskningen; 
Burström 1989, s. 37, eller den omfattande 
arkeologiska litteratur som behandlar männi
skans anpassning till naturlandskapet). Jag har 
dock undvikit sådana exemplifieringar då de 
riskerar att dra ned debatten från ett principi
ellt till ett personkritiskt och föga konstruktivt 
plan (jfr Gräslund 1989, s. 48). 

Den kommunikativa förklaringsmodellen — 
som innebär att olikheten i utbredning av 
högar och ovala stensättningar antas bero på 
en bristande kommunikation mellan Finnve
den och Värend - tycks väcka ett särskilt miss
hag hos Gren. Gren hävdar att denna modell: 
" . . . naturligtvis [är] ett mycket orealistiskt 
och långsökt 'alternativ'". Leif Gren är up
penbarligen eibekant med den s. k. interak-
tionshypotesen och dess flitiga användning i 
arkeologisk litteratur, inte minst under 1970-
talet (se t .ex. Plog 1976; Hodder 1978 eller 
Hodder 1982, s. 8-9 för ett flertal exemplifie
ringar). Enligt denna hypotes speglar rumsliga 
variationer i den materiella kulturens utbred
ning interaktionens intensitet mellan olika 
områden. Påståendet om den kommunikativa 
förklaringsmodellens långsökthet är således 
direkt felaktigt. 

I diskussionen kring den religiösa förkla
ringsmodellen refererar jag en forskare (Ben-
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nett 1987) som arbetat med denna typ av för
klaringar. Orsaken till detta är att religiösa 
förklaringar ännu är tämligen ovanliga i mo
dern debatt. Gren avfärdar dock relevansen 
av denna referens ined motiveringen att arbe
tet berör en annan tidsperiod (folkvandrings
tid) och ett annat geografiskt område (Mälar
området) än de som studeras i avhandlingen. 
Leif Gren tycks således mena att för att en 
diskussion om alternativa tolkningar av ett ar
keologiskt källmaterial skall kunna accepteras 
måste varje alternativ ha en namngiven före
trädare som studerat identiskt samma materi
al. En sådan inställning är orimlig. Om varje 
enskilt källmaterial vore unikt i förklarings-
hänseende skulle all generell debatt om re
levanta förklaringsfaktorer vara meningslös. 
Dessbättre visar den arkeologiska forsknings
historien att så inte är fallet. 

Leif Gren kritiserar de avfärdade förkla
ringsmodellerna för att vara formulerade på 
ett sådant sätt att ingen forskare skulle kunna 
förväntas förespråka dessa. Härigenom illu
strerar Gren, sig själv ovetande, på ett ut
märkt sätt de forskningsmässiga fördelarna 
med en arbetsmetod som inkluderar en expli-
cit diskussion av alternativa förklaringsmodel
ler. Att efter det att bristerna i en förklarings
modell påvisats hävda att dessa är så uppenba
ra att ingen skulle kunna förespråka en sådan 
förklaring är en förhastad slutsats. Under de 
fyra år jag varit sysselsatt med mitt avhand
lingsarbete har jag vid upprepade tillfällen -
bl. a. i sammanhang där Gren deltagit - tagit 
del av kommentarer som framhållit relevan
sen av de förklaringsfaktorer som diskuteras i 
de avfärdade förklaringsmodellerna. Dessa 
kommentarer har framförts muntligen och 
har därför i viss mening varit till intet förplik
tande för dem som yttrat dem. Förklaringar 
som, när de framkastas i muntliga diskussio
ner, kan förefalla rimliga visar sig, när de 
systematiseras och granskas kritiskt, ofta vara 
otillräckliga. Kommentarer och kritik som inte 
bemöts och nedtecknas i skriftlig form har 
emellertid en tendens att kvarstå konstanta. 
Det har därför ett egenvärde att i textform 
diskutera även sådana förklaringar som man 
själv avfärdar. I diskussionen om de alternati
va förklaringsmodellerna har min strävan va

rit att i möjligaste mån göra dessa rättvisa. Att 
de trots detta befunnits vara otillräckliga 
speglar enligt min mening de brister de redan 
från början varit behäftade med. Den största 
fördelen med att explicit granska alternativa 
förklaringsmodeller är att vissa typer av för
klaringar kan avföras från fortsatt diskussion. 

Grens "monumentologiska" diskussion 
I den andra hälften av sitt debattinlägg ägnar 
sig Gren huvudsakligen åt att torgföra den av 
honom själv (Gren 1989) egenhändigt hop
knåpade "monumentologin". Leif Gren me
nar, i all anspråkslöshet, att denna teori är en 
förutsättning "för att förstå vad gravmonu
ment är". Den "monumentologi" som Gren 
skissartat presenterat i artikelform framställs 
således som ett slags vetenskaplig norm efter 
vilken all forskning kring gravmonument kan 
- och bör - bedömas. 

Gren invecklar sig i resonemang om vad jag 
ur en renlärigt "monumentologisk" synpunkt 
kan förmodas ha menat. Det ger ett minst sagt 
besynnerligt intryck när Gren diskuterar min 
avhandling med utgångspunkt från hur väl 
den följer logiken i en teori som den inte 
utger sig för att tillämpa. Av lättförståeliga 
skäl är en sådan diskussion dessutom svår att 
föra. Gren tvingas därför tillskriva mig ett 
antal mer eller mindre befängda uppfattning
ar. Dessa rör vilka som förmodas ha varit "av
sändare" och "mottagare" i den "monumen
tologiska kommunikationen" samt vilken soci
al och politisk situation detta implicerar. 

För att bemöta Grens kritik angående min 
"monumentologiska psykologi" vore det nöd
vändigt att diskutera huruvida Grens slutsat
ser om hur jag skulle ha argumenterat om jag 
hade nyttjat en teori som jag inte nyttjat, är 
korrekta eller ej. En sådan diskussion känns 
inte särskilt angelägen. 
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