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social practice and mute monuments: introduction to microarchaeology
In recent social theory, the idea of social entities has been questioned,
pointing to multivocality and the problems involved in defining social
totalities. It is argued that sociocultural systems are more likely to be ‘open’,
with fuzzy boundaries, and populated by knowledgeable heterogeneous
agents. In this text, we propose an operative social theory, eliminating the
need for pre-defined social entities like region, social system, culture,
society, or ethnic group. The archaeological object in a microarchaeological
approach is not a closed and homogeneous social totality, nor does it seek
to reach an understanding of meaning, but rather attempts to identify the
structurating practices, the regulative actions operating in a field of humans
and things unbound by spatial or social boundaries.
In order to address these issues more systematically, we discuss
social action, materialities and the constitution of archaeological evidence.
We depart from Sartre’s concept of serial action, which implies that
materialities and social agency are integrated elements in the structuration
process. Patterns of structurating practice can thus be, at least partially,
retrieved from the fragmented material evidence studied by the
archaeologist. We exemplify the applicability of the microarchaeological
approach in four analytical fields: spheres of exchange, spatial structurating
of landscapes, household organisation, and social aspects of corporeality.

BRUKSANVISNING
Med denna text vill vi bidra till att öppna upp låsta och begränsade
positioner, att försöka finna nya vägar framåt. Vi fokuserar på
materialitet, människor och arkeologi, teman som på många sätt är
centrala om vi vill nalkas större samhällsteoretiska problem. Boken
öppnas med ett avstamp, en startpunkt. Denna öppning är inte en
inledning eller en sammanfattning: det är en utgångspunkt för
diskussion och vi knyter tillbaka till den i bokens utgång. I övrigt
består boken av fyra kapitel. Det första kapitlet är en allmän
introduktion till bokens begreppsapparat. Det andra kapitlet tar upp
frågor kring samhällsteori, medan kapitel tre fokuserar striktare kring
materialitet och människor. Kapitel fyra och fem är mer operationellt
inriktade och det är här det arkeologiska momentet är som allra
tydligast.
Boken är avsedd att användas. Den bör läsas, markeras, styckas
sönder, återanvändas, byggas vidare på. Slit på den tills den inte har
mer att ge!
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...öppning

Den danske modernistiske skulptören och konstteoretikern Willy
Ørskov beskrev 1966 konstnärens uppgift som en fråga om att
utvidga verkligheten. Detta synsätt var gängse bland modernistiska
estetiker, där Theodor Adorno är ett centralt namn. Adorno ansåg
att konsten var den enda sfär där ny erfarenhet kan nås och nya
samhällsformer kan bildas inom ramen för det industriella,
kapitalistiska samhället (Adorno 1970).
Vår erfarenhet om verkligheten är, menade Ørskov, inte
begränsad till det rent språkliga planet. Den moderna konsten
strävade efter en direkt erfarenhet av verkligheten bortom språket
(Ørskov 1966:7, 1972:42). Konstnären skall, menade Ørskov, etablera
verklighet med två olika metoder. Den första består i att teoretiskt
och praktiskt objektivera en del av verkligheten, förvandla den till
objekt, att sortera ut och avgränsa en del av verkligheten, det vill
säga att göra den påtaglig, objektiverad. Den andra består i att
utveckla instrument av olika slag som underlättar denna
objektivering och mätandet av det objektiverade (Ørskov 1966: 5152). Ørskov talade inte gärna om ett objekts eller artefakts
symboliska värde eller mening. Han använde istället termen
’laddning’ för att beteckna ett objekts ’förmedlande egenskaper’
baserat på form, material och motiv (1966:34). Skulptören bör
därmed ’glömma’ betydelser och namn, överge gängse referenssystem och etablera nya förhållanden. I en mening innebär detta
objektiverande ett dödande av objekten: i det ögonblick de sorteras
ut ur sitt sammanhang förlorar objekten något av sin identitet.
Detta sätt att nalkas problem som vi finner hos skulptören Ørskov
överensstämmer på många sätt med den metod Winckelmann
(1780) använde när han försökte ta ställning till ruinerna i Pompeji.
Detta förhållningssätt ligger även nära det som Sir John Lubbock
(1872) använde när han nalkades förhistorien. Det är, kort uttryckt,
ett arkeologiskt förhållningssätt. Istället för att som den traditionelle
romantikern diskutera lämningar utifrån antika texter och sagor,
söker man operera direkt med de materiella lämningarna. En sådan
arkeologi är inte i egentlig mening interpretativ (tolkande). Den
interpretativa metoden utgår i sin traditionella form från en känd
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kulturtradition inom vars ram en tolkning utförs. Denna metod är
dock problematisk då uppfattningarna kring händelser och ting
inom även den till synes mest homogena grupp varierar mellan dess
individer. Det finns med andra ord inget enhetlig symboliskt
schema inom vilket vi kan ’förstå’ materiell kultur (förutom på ett
mycket generellt plan). Detta hermeneutiska dilemma är olösligt;
det finns inget rimligt sätt att komma runt det hur mycket vi än
önskar annorlunda. Många arkeologer har på senare tid sökt
kringgå detta problem genom att avskriva alla försök till att nå det
förflutna. Man anser att vi aldrig kan förstå ’det andra’ på dess egna
premisser all tolkning av 'mening' i det förflutna utgår från oss
själva. Detta ’pessimistiska’ synsätt är dock inte teoretiskt
tillfredställande och kan inte heller sägas utnyttja det arkeologiska
materialets fulla potential.
Även om de stumma monumentens mening (dess sociala
egenskaper och inpräglade värderingar) är utom räckhåll, kan vi
istället söka inspiration hos Winckelmann och Ørskov och finna
andra vägar att tala om det förflutna. En sådan arkeologi, baserad
på tingen, försöker likt den modernistiske skulptören att etablera
och ge påtaglighet åt en ny verklighet, det vill säga att beskriva det
okända. Arkeologen måste sortera ut sitt material ur verkligheten,
objektivera ett u r v a l och analysera det med arkeologins
uppsättningar av alltmer sofistikerade instrument. Med denna text
vill vi ’öppna’ för en sådan ’optimistisk’ arkeologi – en arkeologi
som utgår från det materiella och dess relation till människors
handlingar.

Fig 1. Subjektet, objekten och verkligheten (Ørskov 1966:48f)
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I
stumma materialiteter
Den franske filosofen Michel Foucault angrep i sina texter på 1960talet den typ av traditionell historieskrivning som länge dominerat i
Frankrike. Den traditionella historien skrevs som tolkning av kända
personers handlingar. De traditionella historikerna arbetade ofta så
att de utgick från bestämda historiska dokument, till exempel en
känd militärs dagböcker, eller brevväxlingen mellan två kända
historiska personer. Viktiga data var till exempel den 3 mars 1815 då
en viss Bonaparte ätit lunch på värdshuset i den lilla sydfranska
småstaden Castellane, eller den 9 juli 1793 då medborgaren
Charlotte Corday lämnat staden Caen. Data bearbetades på så sätt
att man tolkade med textanalys i förhållande till allmän kunskap om
en kulturtradition; och man försökte genealogiskt bygga upp
omfattande kedjor av händelser, vilka ansågs förklara förlopp. Att
en kortväxt man i uniform ätit middag på värdshuset i x-stad är
givetvis i sig inte särskilt intressant, men eftersom det rörde sig om
Napoleon Bonaparte och eftersom det skedde under de 100 dagar då
han försökte återta makten i Frankrike, räknades det som en viktig
händelse, trots att den i sig sannolikt inte på något sätt påverkat det
historiska förloppet. Att Charlotte Corday lämnar Caen är heller
knappast en intressant upplysning: den blir relevant i ett större
historiskt perspektiv eftersom hon gav sig till Paris och där dödade
revolutionspolitikern Marat i dennes badkar.
Foucault vände sig alltså mot denna typ av historieskrivning.
Han försökte istället konstruera en metod för analys av historien där
enskilda historiska källor, urkunder, stod i centrum och inte vad som
givit upphov till dem. Urkunden skulle användas för att söka
regularitet i en bestämd samhällsformation: för Foucault var de
idémässiga mönstren i ett samhälle element av diskursiva
formationer, vilka kunde analyseras i relation till andra historiska
fenomen (Foucault 1969:72, 90-91), som till exempel institutioner,
politiska händelser, ekonomiska praktiker etc. Trots att Foucault
själv ägnade sig åt analys av diskurser, var det diskursiva alltså inte
för Foucault (1969) det enda: det rör sig inte om en lingvistisk
reduktionism. Inte heller postulerar Foucault att det bara finns en
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diskursiv formation i ett givet samhälle; istället antyder han att det
kan finnas flera olika diskursiva formationer i en samhällsformation
vid en och samma tidpunkt.
Foucault kallade den metod han använde för analys av dessa
diskursiva formationer en vetandets arkeologi: det rörde sig, skrev
han, om en analys av monument, snarare än dokument. Detta kan
förefalla vara en oväsentlig detalj bestämd av slump och tillfällighet.
Men det finns sannolikt en direkt koppling till den arkeologiska
disciplinen såsom den bedrevs i Frankrike under 1960-talet, och då
särskilt till André Leroi-Gourhan (Cornell 2000). När Foucault skall
etablera huvudelementen i sin metod beskriver han dem som
arkeologisk isomorfism, arkeologisk modell, arkeologisk isotopi,
arkeologisk förskjutning och arkeologisk korrelation. Vi går inte här
in på detalj i Foucaults begreppsapparat. Det räcker här att
poängtera att den ligger nära en traditionell arkeologisk metod.
Foucaults grundläggande argumentation är inspirerande och
går enligt vår mening att föra tillbaka till disciplinen arkeologi och
till det materiella; ner till fabriksgolvet och maskinen och in i
städskrubben för att säga saken annorlunda. Foucaults grundregler
överensstämmer ganska bra med en den arkeologiska metodikens
abc. Att utveckla dem skulle ge arkeologin en ny styrka. Men det är
en uppgift som vi inte känt oss mogna att angripa i detta arbete,
även om vi kanske, i viss mån, bereder marken och plöjer upp fåror.
Man skulle kunna säga att Foucaults Vetandets arkeologi från 1969 är
en av de bästa introduktioner till arkeologin som disciplin som
någonsin skrivits. Men, precis som varje introducerande text, lider
den av viss ensidighet och undviker att ta itu med vissa centrala
problem. Ett av de största problemen är givetvis att tid inte figurerar
som analytiskt element hos Foucault, medan det för disciplinen
arkeologi är av fundamental betydelse. Detta är naturligtvis inte
bara ett metodologiskt problem: här ryms centrala teoretiska
frågeställningar, till vilka vi återkommer.
Foucault ger en viktig ledtråd när han skrev att han ville
studera stumma monument, tröga spår, objekt utan kontext, och
saker lämnade av det förflutna (Foucault 1969:15). Det stumma, det
utan röst, är arkeologins objekt; det handlar alltså, i viss mening, om
att ge röst till det som saknar möjlighet att tala (Cornell 2001). Om vi
sträcker lite på begreppen skulle vi kunna säga att det är vad
Gayatri Chakravorti Spivak kallat den subalterna, den förtryckte,
den utanför stående, som skall ges en plats. I ett berömt exempel har
Spivak (1999) resonerat kring en ung kvinna i Indien som på 1920talet deltog i motståndsrörelsen mot engelsmännen men inte
förmådde sig att utföra en order att döda, och då valde att ta sitt liv.
För att söka ge ett budskap till framtiden inväntade hon sin
menstruation innan hon tog sitt liv; detta för att undvika alla
2
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spekulationer om att det rört sig om en olycklig ung havande
kvinna. Hon ville markera att det hon gjorde var en form av
politiskt beslut. Trots detta talas det fortfarande om den unga
havande kvinnan som för att inte fläcka sin heder tog sitt liv. Det är
här Spivak frågar sig polemiskt om den subalterna kan tala; när den
subalterna talar har han eller hon redan slutat vara subaltern, de
har, för att tala med Foucault, trängt in i den dominerande
diskursen. De materiella elementen var tydliga: menstruationen var
känd av åtminstone alla kvinnor i den unga flickans hushåll. Men
detta materiella spår beaktades inte, endast de muntliga
vittnesbörden, den traderade historien fördes vidare. Det är möjligt
att arkeologen här kan spela en roll, att demonstrera det icke sagda,
att föra fram det som dokumenten och traditionen inte vill eller inte kan
säga. Arkeologins uppgift är inte så olik vad Sir John Lubbock, den
viktorianske evolutionisten och arkeologen, postulerade, i kontrast
mot den romantiska historismen.
[Då arkeologen är] berövad, vad gäller denna period [stenåldern],
någon hjälp från historieskrivning, men befriad från besvärande
inflytande av tradition, kan arkeologen fritt använda de metoder
som så framgångsrikt tillämpas i geologin – ben och stenredskap från
flydda tider blir då för arkeologen vad utdöda djur är för geologen.
(Lubbock 1872:427).

Vi öppnade hos skulptören Willy Ørskov. När han diskuterar
skulptörens objektivering, skapandet av tingen, av skulpturen ville
vi se detta som en god liknelse till arkeologens arbete. När vi
befinner oss i fält, när vi utför våra utgrävningar utför vi också
objektiveringar: vi tar ut och mäter, bestämmer och reglerar
element, vilka bildar underlag för våra analyser (fig. 2a & 2b).
Mätandet och instrumenten är därför fullt så viktiga som de
förefaller vara - de utgör förutsättningen för mänsklig
kommunikation. På denna punkt måste vi ge Bruno Latour rätt (vi
återkommer till honom senare): just mätandet och instrumenten är
förutsättningar för det mänskliga och just i och genom dessa
omöjliggörs varje hyperrelativistisk hållning. Men Ørskov har också
rätt när han menar att objektiveringen och benämningen av ett ting
’dödar’ objektet. Det kan låta drastiskt, men det är ett centralt
problem för sociala studier av materialiteter, arkeologiska såväl som
konstkritiska. Att klassificera ett bronsföremål från en grav som
rakkniv är att ’döda’ det. Klassificeringen låser inte bara objektets
innehåll (dess inneboende information och ’laddningar’) till en bild,
det hindrar dessutom aktivt andra beskrivningar av objektets
inneboende information. Klassifikation och typologiskt ordnande av
objekt är en förutsättning för arkeologi och ger möjlighet att finna
det som icke var känt, att tränga ut i det okända; men objektivering
3
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är också ett sätt att döda. Arkeologins ansvar är stort och det är
därför viktigt att arkeologen använder sin metod med måttfullhet.
Att utföra en arkeologisk undersökning är inte ett bevarande, det är
en destruktion, ett sätt att döda. Att bevara innebär däremot en
respekt och tolerans, långt bortom arkeologins horisont.
Ørskov använder även begreppet ’laddning’ för att beskriva
den verkan eller intryck som objekt får genom konstnärens
manipulation av materia (Ørskov (1965:34). Vi använder oss av
detta begrepp i vår text framför det hermeneutiska begreppet
’mening’ som ofta används av anglosaxiska arkeologer för att ange
ett objekts eller naturformations socialt tillskrivna ’egenskaper’.
Begreppet ’laddning’ är i många avseenden mer lämpligt än
’mening’. Mening implicerar slutna kulturella tankesystem eller
symboliska scheman där varje ting är meningsfyllt för de individer
som ingår i en specifik social grupp. Att social laddning i ett objekt
skiftar mellan olika sociala kontexter är en riktig iakttagelse, men
det blir så att säga aningen motsägelsefullt att både hävda pluralism
och mening. Begreppet laddning står helt enkelt bara för de skilda
känslomässiga affekter ett objekt kan ha i en given social situation.
Det är dock viktigt att påpeka att det även finns sammanhang när
ett objekts laddning är noll, det vill säga i situationer eller kontexter
där objektet knappast kan sägas inverka alls.

Fig 2a. Objektifierat subjekt

Fig 2b. Konstruerat subjekt
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en pessimistisk arkeologi?
När Binford lanserade den nya arkeologin vid början av 1960-talet
hävdade han att alla delar av ett förhistoriskt samhälle kunde
rekonstrueras av arkeologen, både det tekniska, det sociala och det
idémässiga. Förutsättningen var att arkeologen tillämpade en strikt
vetenskaplig metod baserad på deduktion, det vill säga att man
uppställde hypoteser vilka sedan prövades (testades) mot ett
arkeologiskt material (Binford 1962). Under 1970-talet blev Binford
alltmer skeptisk mot möjligheten att tillämpa en sådan metod och
pekade istället på värdet av ett induktivt angreppssätt, det vill säga
successiv ackumulation av data (Binford 1983:165). I detta sammanhang introducerar han uttrycket Middle Range Theory (Teori på
medelnivå, MRT) för en arkeologisk publik. Binford avser med detta
en brygga mellan det konkreta arkeologiska materialet (föremål och
andra lämningar) och de komplexa sociala teorier han tangerat i sina
diskussioner från 1960-talet. Att förstå vad MRT innebar för Binford
är inte helt lätt. Enkelt uttryckt skulle man kunna tolka hans
resonemang på följande sätt.
Människan agerar med hjälp av artefakter och med handlingar
vilka kan ge avtryck i den miljö där människan vistats. När
människor svedjar en skog kan branden lämna spår efter sig i
brandlager. De växter som odlas kan också lämna avtryck som
arkeologen i bästa fall kan mäta. Redskapen som används vid
brukandet av jorden kan bli kvarlämnade om dessa går sönder
under arbetet och inte går att reparera. Arkeologen kan med hjälp
av dessa lämningar rekonstruera en aktivitet som en gång bedrevs
på platsen. Men, hävdar nu Binford, detta förutsätter att arkeologen
känner vilka materiella effekter bestämda mänskliga handlingar får.
/.../ att frilägga några av kopplingarna mellan ett pågående levande
system och dess statiska arkeologiska produkter, vilka är resultatet
av situationens dynamik (Binford 1978:184)

Binford gav sig därför ut att studera hur människor agerar och
handlar i bestämda situationer och vilka materiella spår de då
lämnar. Under 1970-talet reste Binford till Nunamiutindianerna i
Alaska. Där kunde han peka på hur bestämda aktiviteter lämnade
olika typer av materiella lämningar. Boplatsen, där indianerna
bodde större delen av året gav helt andra kombinationer av spår än
den plats där männen satt och jagade karibourenar, bara för att
nämna ett exempel. Binford menade att den traditionella arkeologin
använt banala kopplingar mellan ytliga likheter i aspekter av ett
arkeologiskt material och etnografiskt känt material från olika
’primitiva folk’; och att man utifrån dessa analogier byggt komplexa
teorier. Som exempel pekar han på att vissa franska arkeologer
5
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diskuterat mellanpaleolitiska fångstfolk i analogi med australiska
fångstfolk från 1900-talet. I det australiska fallet var teknik kring
återanvändande av redskap och transport av redskap väl utvecklad,
vilket betyder att de spår arkeologen finner främst består av avfall
från framställning av redskap och enstaka trasiga redskap. Under
mellanpaleolitikum transporterade man eller lagade man sällan
redskap. Uppsättningen färdiga redskap är därför större på varje
enskild arkeologisk fyndplats. Om man tolkar det mellanpaleolitiska materialet direkt efter det australiska kommer man
därför att göra grova misstag.
Istället för enkla analogier borde arkeologen, menade Binford,
skapa en hel teoribildning, en typ av språklära skulle man kunna
säga, en slags kod, där man beskrev relationen mellan bestämda
handlingar och deras arkeologiska effekter. Detta var vad Binford
kallade MRT. För att tolka arkeologiskt material behöver arkeologen
alltså, enligt Binford, ett avancerat ABC, en grammatik eller en
tolkningshandbok. För att skapa en sådan ’handbok’ måste
arkeologerna ägna sig åt systematiska studier av nu levande
människor och deras handlande med materiella ting. Främst tänkte
sig Binford studier av sådana samhällen där man ännu i viss mån
använde sig av ’ålderdomlig’ teknik, det vill säga etnografiska
exempel. Denna typ av studier kallade han först action archaeology
(1971:271), men den gängse beteckningen kom att bli etnoarkeologi,
vilket egentligen är ett ganska klumpigt uttryck som lätt kan
vantolkas. Binfords idé om MRT fick relativt stor spridning inom
arkeologisk debatt och diskuteras fortfarande (se t ex Leone 1999).
Det är på sätt och vis ett storslaget program, en grandios plan om
uppbyggandet av en helt ny vetenskaplig disciplin. Kritiken mot
MRT har dock varit omfattande och har kommit från många olika
håll. Många kritiker har pekat på att Binford fortfarande sitter fast i
kopplingen till analogin, det vill säga att 1900-talets moderna
samhälle bildar mall för tolkning av förhistorien. Andra har
kritiserat Binford eftersom hans metod ledde till att många
arkeologer i samband med arbetet på tolkningshandboken helt
övergav diskussioner kring hur förhistoriska samhällen såg ut.
Ironiskt har man hävdat att den Binfordianske arkeologen visste
mer om hur hyenor skrapade på gamla ben än om förhistoriska
människor.
Samtidigt har vissa forskare, som t ex Bruce Trigger (1995),
Margaret Nelson (1997), Mark Leone (1999) och Alison Wylie (1999),
pekat på MRT som en framkomlig väg för ett mer systematiskt sätt
att studera förhistoriska och historiska samhällen. Medan Nelson
ger exempel på människans relation till naturmiljö som en möjlig
utgångspunkt för analys, pekar Leone och Wylie på vidare
möjligheter med MRT. I detta sammanhang blir MRT ett slags
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operativt språk vilket kan användas för att pröva vissa bestämda
resonemang. Wylie diskuterar MRT som en vertikal självständighet.
Arkeologen bygger sina tolkningar på vad vi här kallar ett operativt
språk vilket utvecklats helt oberoende av de specifika frågeställningar arkeologen ställer kring det arkeologiska materialet
(Wylie 1999:35-36).
Oberoende av denna typ är epistemologiskt viktig. De fält ur vilken
arkeologen hämtar länkande principer är begreppsmässigt och
metodologiskt oberoende av arkeologin. Det är osannolikt att dessa
principer bildats efter samma grundantaganden som de som styr
hypotetiska ’svar’ om det förflutna, vilka arkeologen hoppas kunna
utvärdera. I detta fall begränsas eller elimineras risken för
cirkelresonemang mellan arkeologens antaganden och det material
som (möjligen) stöder dessa (Wylie 1999:35-36).

Både Leone och Wylie pekar också på vikten att kombinera olika
typer av källor, t ex materiella lämningar och skriftliga källor som
två självständiga enheter (Wylie 1999; Leone & Potter 1988). En
central kritik av MRT, vilken formulerats av Ian Hodder (1982a,
1982b), Michael Shanks & Christopher Tilley (1987a, 1987b), Daniel
Miller (1987) och andra (t ex Rathje 1992:53; Wobst 2000:44) har varit
att Binford enbart sett materiella lämningar som en spegel av sociala
och kulturella förhållanden. I själva verket, menar man, är det
materiella (artefakter, byggnader mm.) redskap för social och
kulturell handling, det vill säga för mänskligt medvetna handlingar.
Som sådana kan de inte ses som speglingar av mänskligt beteende
utan måste tolkas som instrument för olika mänskliga handlingar,
redskap vilka i olika sammanhang betytt olika saker. Ur denna
debatt har en omfattande arkeologisk litteratur kring handling (eng:
agency) vuxit fram och då särskilt kring mänskligt medvetna
handlingar. I ett sådant perspektiv blir interpretationen, tolkningen,
arkeologins centrala ramverk. Tolkningen medför en koppling till
människans medvetna handlingar. Ian Hodder kallade en av sina
introduktioner till arkeologin Reading the past (1987) och menade då
att arkeologin skall ’läsa’ sina källor på samma sätt som man läser
en skriven text, det vill säga med texttolkningens metod. Det blir
därför nödvändigt att söka utvecklande illustrationer till det
arkeologiska materialet, vilket medfört att även detta perspektiv
nyttjar etnoarkeologiska exempel i stor utsträckning.
En likhet mellan Binfords MRT och den interpretativa metoden
tycks vara en brist på tilltro till arkeologin och den arkeologiska
metoden. I båda fallen betonas att det arkeologiska materialet kräver
ett omfattande stödjande tolkningsstoff vilket enbart kan påträffas
utanför det egentliga arkeologiska källmaterialet. Det är därför vi
kallar dessa angreppsätt ’pessimistiska’. Mot detta vill vi därför
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ställa ett annat perspektiv, ett ’optimistiskt’, vilket betonar både det
specifika, och möjligheterna, potentialen, i det arkeologiska källmaterialet (jfr Tilley 1996a:4).
en optimistisk arkeologi
Den pessimism som råder inom framförallt den postprocessuella
arkeologin kan ha en grund i uppgivenhet och oförmåga att förnya
arkeologisk teori och metod. Av de storslagna teoretiska projekt
som skisserades under 1980-talet visade det sig att det var få som
kunde omsättas i praktiken. Ett av problemen anses vara det
arkeologiska materialets brist på representativitet; det är både ett
kulturellt och naturligt fragmenterat material att arbeta med. Det
går inte att komma ifrån att det arkeologiska materialet är
svårbearbetat, det kräver en speciellt inriktad metodik kring
materialitet som ännu inte är fullt lika utvecklad och beprövad som
sociologiska och textkritiska tolkningsmetoder (Pearce 1992, 1996).
Detta har föranlett bland annat historiker och antropologer att se
arkeologi som en hjälpvetenskap till deras respektive discipliner
vilken kan bekräfta texttolkningar eller i bästa fall fylla i de luckor
som texterna inte behandlar. Det kan dock mycket väl visa sig att
materialitetsstudier är en god, eller till och med bättre, källa till att
studera och undersöka mänskligt sociala handlingar och sociala
strukturer (se exempelvis Rathje 1992:55). Att de arkeologiska
lämningarna från förhistoriska perioder är föga omfattande behöver
inte betyda att de inte håller för avancerade generella teoribyggen.
Det finns åtskilliga exempel på hur små materialmängder
framgångsrikt använts för komplexa teoribyggen inom olika
discipliner. Ett frapperande fall är Darwins evolutionsteori. I
efterhand kan det verka en smula märkligt att Darwin, trots liten
(och fragmenterad) empiri kunde presentera en generell
evolutionsteori vars principiella postulat efter 150 år av kritisk
granskning och ny information (t ex genetisk) fortfarande anses i
stora drag vederhäftig. Liknande exempel finns även inom
arkeologin, t ex Montelius typologi och Thomsens treperiodssystem.
Problemet kanske inte ligger i det arkeologiska materialets
konstitution och brister utan snarare i en oförmåga att konsekvent
extrahera social information ur det.
Det paradoxala i detta perspektiv är att den generella synen på
förhistorien inte nämnvärt förändrats på 100 år, detta trots både
teoretiska ’omvälvningar’ och en växande mängd material. Hög
kvalitet eller stor kvantitet på information leder inte automatiskt till
vederhäftiga eller mer komplexa slutsatser. Arkeologins problem
ligger kanske snarare i brist på operativa metoder, modeller och
fantasi. Vår bild av förhistorien är fortfarande präglad både av den
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antika uppfattningen av det perifera och modernismens stereotypa
människobild. I arkeologins formerande skede var uppfattningen
om förhistorien färgad av en eurocentrisk och androcentrisk
samhällssyn baserad på koloniala kontakter med ’vildar’ som
fortfarande ansågs leva på primitiv nivå. Man föreställde sig ofta de
ickeindustrialiserade folkspillror man stötte på som om de var en
anakronistisk rest av ’oss’ i olika outvecklade eller stagnerade
stadier. Dessa sociala formationer tolkades inte utifrån sina egna förutsättningar med egen historia utan värderades och typologiserades
efter västliga värderingar och normer (Fahlander 2001:35ff;
Fahlander ms). Faktum är att det synsättet i mångt och mycket
ännu lever kvar idag - om än i annorlunda, mindre explicita former.
Språkbruket har förändrats från ’primitiv’ till ’infödd’ (eng.
indigenous) eller ’traditionella kulturer’, men distinktionen mellan
dem och oss är fortfarande närvarande.
Inom den kritiska antropologin råder det dock sedan länge en
medvetenhet om hur det antropologiska materialet under flera
hundra år har färgats av modernistiska och romantiska föreställningar om onda eller goda vildar (Kuper 1988, Lindberg 1998).
Konstruktionen av Det andra är en illusion och en spegel av oss
själva som bl a Edward Said (1978) uttrycker det. Man är också väl
medveten om hur de sk traditionella samhällena har påverkats och
förändrats i sina kontakter med de koloniala administrationerna
(Fahlander 2001). Som Edmund Leach skrivit: “traditional culture is
simply not available and has never been” (Leach 1989:39).
Binfords ambitiösa MRT-projekt har av många arkeologer
missuppfattats på denna punkt. Binford var ute efter de materiella
spår vissa handlingar lämnar efter sig, inte vilka föreställningar eller
kosmologier som initierade dem. Att exempelvis förutsätta att
kosmologin under mesolitikum liknar den symbolism och animism
som australiska jägar-samlare av idag praktiserar grundat på att
bägge utövar samma näringsfång och använder stenverktyg är
kanske att dra analogin för långt. Frågan är om den alls har någon
vetenskaplig relevans? Det finns inte nödvändigtvis direkta
kopplingar mellan levnadssätt, teknisk nivå och ideologiska,
kosmologiska föreställningar. Detta har dock inte förhindrat ett
ganska vårdslöst användande av analogier med dagens
’traditionella’ samhällen. På senare tid har Binfords action
archaeology transformerats till etnoarkeologi som drar ut analogin till
att även omfatta idévärlden. Man har skiftat fokus från h u r
människor gör olika saker till varför de gör saker på ett visst sätt.
När exempelvis Hodder (1977, 1979, 1982b) sammanfattade sin
etnoarkeologiska studie i Dinkaland stannade han inte vid olika
handlingars materiella resultat. Han drog även betydligt mer
vittgående slutsatser om hela förhistorien angående bruket av
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etniska markörer, grupprelationer och ’primitiv’ symbolism. Ett
problem i Hodders analys var att han inte tog hänsyn till den
politiska, ekonomiska och ideologiska kontext som formerat och
påverkade grupperna han studerade. Ingen social formation är en
isolerad ö. De är oavsett tid och plats inbegripna i en regional social
och ekologisk kontext. Det är viktigt att påpeka att samtliga nu
levande sociala formationer, industrialiserade eller ej, är ett resultat
av flera tusen år av global och regional interaktion. Under olika
perioder har vissa sociala formationer expanderat, andra
marginaliserats, medan somliga sannolikt inte längre finns
representerade.
Det bör kanske påpekas att begreppen expansion och
marginalisering inte bara syftar till förändring i populationer och
rumslighet. De gäller också strukturerande positiviteter av
’ideologisk’ art. Friedman och Rowlands har, inspirerade av
Immanuel Wallersteins World-systems theory (1974-1980), diskuterat
framväxten av vad de kallar ’kapitalistisk ideologi’ som en pankulturell process under de senaste tre till femtusen åren (Friedman
& Rowlands 1978). Med likartade argument kan man även diskutera
om liknande processer även formerat vår tids formaliserade
genderideologi. Sådana globala och regionala processer kan ha
resulterat i de strukturella likheter vi idag finner hos många sociala
formationer. Det arkeologiska materialet kan mycket väl innehålla
information om sociala former till vilka vi saknar referens i det
etnografiska materialet. Det etnografiska stoffet snarare låser våra
tolkningsramar än erbjuder lämpliga modeller för att tolka
förhistorien. Det verkar ofrånkomligt att vissa praktiker och tankesätt har försvunnit, återkommit och ibland sannolikt även ’dött ut’.
Istället för att söka ett tidsligt eller rumsligt ursprung till olika
tekniker eller sociala praktiker kända idag, kan det vara lika
relevant att föreställa sig att den sociala variabiliteten kan ha varit
större ju längre tillbaka i förhistorien vi rör oss. Att variabiliteten
hos nu levande grupper, trots normaliserande, hybridiserande och
subjektiverande processer är så pass stor kan ses som en indikation
på detta. En optimistisk arkeologi diskuterar därför möjligheten att
finna nya operativa metoder, modeller och analogier för att arbeta
med det arkeologiska materialet utifrån dess rätta socialhistoriska
kontext.
att rekonstruera det okända: modeller och fiktioner
Filosofen Cornelius Castoriadis har i ett flertal essäer betonat
problematiken att ’översätta’ andra kulturers ontologier till vår egen
förståelsehorisont (1995). I linje med Wittgensteins aforism “om ett
lejon kunde tala, så skulle vi inte kunna förstå det“ (1998:257), vill
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han i princip mena att vi kan greppa vissa aspekter av ett ’annat’
samhälle, men att dess subjektiva upplevelser är svåra att fånga. Vi
skulle kanske kunna få fram ett ’lejonlexikon’ och lära oss att en viss
typ av vrål står för zebra och ett annat för gnu, men vi kan knappast
föreställa oss hur de smakar för ett lejon. Nu är det emotionella svårt
att tolka också mellan individer som träffas dagligen: det här är inte
i princip ett problem kring kulturell kontakt. Castoriadis vill inte
heller hävda någon kulturrelativism, han menar tvärtom att vi har
stora möjligheter att rekonstruera den ’intentionella’ vektorn, en
social formations drivkraft och energi, “härledd ur dess aktiviteter
och värdehierarki.“ Att rekonstruera ’representationsvektorn’ är
svårare men delvis möjligt om vi ser till de observerbara socialhistoriska fenomenens egna kontext. Den svåraste - och i princip
ouppnåeliga uppgiften är dock att rekonstruera den ’affektiva’
vektorn: “Ingen kommer någonsin att kunna säga hur grekerna
upplevde sin religion eller vad initiationen till Eleusismysteriet
innebar för en nykomling“ (1995:107). Nu är det naturligtvis inte så
enkelt att det affektiva hos människan är helt skilt från det sociala
eller ekonomiska. Affektiva aspekter är allt som oftast iblandade i
de flesta sociala handlingar, medvetna eller ej.
Vad Castoriadis är ute efter är att subjektsperspektivet är
problematiskt som utgångspunkt för sociala studier. Märkligt nog är
det för närvarande den ’individuella upplevelsen’ som vunnit mark
inom arkeologin. Trenden hänger säkerligen samman med ett
nyvaknat intresse för individen och dess emotioner och upplevelser
av både det materiella och det sociala. Det står givetvis fritt för var
och en att bedöma vilken vektor som är mest relevant och intressant.
Den affektiva vektorn är kanske gripbar via narrativer, ett friare sätt
att läsa och utveckla social information. Karin Salomonson har
exempelvis nyligen använt sig av den formen i sin analys av synen
på ’fallna’ kvinnor i bland annat 1950-talets Göteborg (Salomonson
1999). Hon använder sig av parallella skönlitterära texter för att fylla
ut vad de torra dokumenten (polisrapporter och socialvårdsutlåtanden) inte förmår förmedla och söker på så vis ge en större
förståelse för de inblandade människornas motiv och upplevelser.
Det är dock viktigt att påpeka att alla tolkningar och narrativer om
förhistorien inte är lika berättigade. Den materiella kulturens
rumsliga och temporala relationer till varandra begränsar trots allt
antalet sannolika tolkningar (jfr Pearce 1994:130).
Oavsett vilken vektor man intresserar sig för är det i princip
omöjligt att föreställa sig det totalt okända. Men nu är det ju inte så
att vi menar att förhistorien är för oss helt okänd. Biologiskt är vi
fortfarande likadant konstituerade och den materiella miljön går till
viss del att rekonstruera. Dock känner vi utifrån den sociala
variabilitet vi kan observera idag att uttrycken för de biologiska
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nödvändigheterna och imperativen (mat, sömn etc) varierar
kulturellt (jfr Berger & Luckmann 1966). Det osäkra ligger i hur
dessa har uttryckts i sociala praktiker under en given period och i
ett specifikt rum. Här är utvecklandet av modeller centralt. Vi kan ju
knappast famla i blindo och tro att ett växande material av sig självt
skall framlägga förhistorien för oss. Det är dock viktigt att poängtera
att modeller är analytiska redskap; social interaktion låter sig
knappast fånga i färdiga boxar och pilar. Modeller är något som
inom arkeologin kanske mest förknippas med den processuella
skolan. Ett tydligt exempel är Clarkes analytiska arkeologi (1968)
med dess oräkneliga scheman och diagram. Ett annat exempel är de
klassiska band-chiefdom-state typerna (Service 1975) med sina
respektive ledattribut. I det systemteoretiska och funktionalistiska
perspektivet är modellerna konstanta, de är mallen och målet där
det arkeologiska materialet kan placeras i ’rätt’ kategori. I ett sådant
perspektiv blir problemställningen snarast att definiera vilken av
det begränsade antalet modeller en given förhistorisk social
formation korresponderar till. Kritiken mot sådana perspektiv har vi
redan berört, men på ett generellt plan är modellkonstruktion alltid
närvarande i arkeologiska rekonstruktioner, de är bara mer eller
mindre explicita och uttalade. Från ett ’optimistiskt’ perspektiv kan
dock inte modeller vara konstanta, de utvecklas snarare i relation till
det specifika materialet. Här räcker inte de antropologiska
referenserna till som modeller över social praktik, utan endast det
materiella resultatet av dessa praktiker kan ge oss indikationer och
ledning. Istället för att låsa oss till de sociala praktiker och former
som vi anser oss känna till innehåller ett optimistiskt modellbygge
även ett visst moment av kreativitet (jfr Fahlander 2001).
Castoriadis (1995:107) har argumenterat att vi borde “tillåta oss
att uppfinna olika, även våldsamt ’exotiska’ världsuppfattningar
och jämföra dem med observerbara socialhistoriska fenomen [vi
skulle vilja skriva: materiell kultur]” för att kunna beskriva okända
sociala formationer. För att poängtera sådana modellers
konstruerade och virtuella natur har vi valt att istället använda oss
av den äldre termen fiktion för att medvetandegöra denna
konstruktiva del av analysarbetet. Vi kommer att återkomma till
detta tema längre fram.
sociala formationer, strukturering och serialitet
För att kunna utveckla fiktioner och diskutera social handling
utifrån ett socialhistoriskt materialistiskt perspektiv använder vi
några specifika begrepp. Det första är sociala formationer. Vi avser
här ett generellt och analytiskt, icke operativt begrepp för att kunna
diskutera de virtuella storheter som det gamla kulturbegreppet eller
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etnicitetsbegreppet inte förmår att greppa tillfredställande.
Kulturbegreppet, både det ’stora hela’ och det snävare materiella, är
båda vida begrepp som är svåra att nyttja operativt. Det bygger på
idén om ett spatialt och socialt avgränsat koncept vilket betecknar
grupper som delar t ex språk, normer och sedvänjor och som lever
inom ett begränsat område, inte alltför olikt tanken om den
moderna nationalstaten. Kulturbegreppet i denna form har utsatts
för mycket kritik i sin bestämning av slutet homogent system, men
används fortfarande i generella sammanhang för att beteckna
grupper som använder liknande materiell kultur, såsom t ex
trattbägarkultur. Den etniska gruppen har i viss mån kommit att
ersätta kulturbegreppet i arkeologi och antropologi genom att
reducera den rumsliga aspektens betydelse. Fredrik Barth (1969a,
1969b) definierade den etniska gruppen som framförallt socialt
formerad, ej territoriellt baserat. Han menar att en grupp snarast bör
definieras inifrån, utifrån dess subjektiva uppfattning om sig själv
som grupp, i dess centrala sociala funktioner. Ett klassiskt exempel
är judar, vilka kan sägas dela en känsla av gemensamhet i religion
och seder samt en myt om ett gemensamt förflutet, men som inte
nödvändigtvis lever inom samma område.
Tyvärr fungerar inte samlingsbeteckningen etnicitet speciellt
bra i arkeologiska sammanhang. Den första invändningen är i linje
med Castoriadis och Wittgensteins argument att vi svårligen kan
komma åt den affektiva vektorn hos en grupp i vilken vi själva inte
är en del. Problematiken med emiska (objektets, de inföddas uppfattning) kontra etiska (de analytiska distinktioner, abstraktioner vi
gör av andra) koncept har diskuterats inom antropologin vilket
demonstrerat svårigheterna med att fånga den affektiva vektor även
hos nu levande grupper (se Harris 1990:48ff och Gellner 1985:145).
Som arkeologer eller antropologer står vi alltid utanför och kan bara
förmedla en etisk bild av sociala relationer och praktiker. Att
dessutom varje social formation i sig består av individer som i
varierande grad har skilda uppfattningar om sig själva och den
sociala värld de lever i bidrar även till att lösa upp den förmenta
homogeniteten i objektet.
Den andra invändningen är att vår huvudsakliga informationskälla, det arkeologiska materialet, är spatialt konstituerat: varje
artefakt eller arkeologiskt objekt har för oss främst en plats i
rummet, samt när dateringar är möjliga, även en temporal position.
Det verkar paradoxalt som om det äldre kulturbegreppet på ett plan
är ett bättre alternativ till den etniska gruppen då det har en tydlig
koppling till rumslighet. Nu förespråkar vi inte alls någon återgång
till kulturkretsläran, men vad som verkar mest relevant är att
analysera handlingar som utförts på en lokal under en viss tid
istället för att försöka identifiera emiska eller etiska sociala
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formationer. Dessa handlingar har i vissa fall mer eller mindre
direkt materiellt resultat, som i gynnsamma fall går att rekonstruera
arkeologiskt. Dess sociala kontext vet vi mycket lite om, det är
snarast den som är vårt forskningsobjekt. Att diskutera materiell
kultur i förhållande till en illusorisk och förutfattad bild av kulturgrupper är vanskligt. Istället bör vi vara beredda på att finna
områden där olika sociala formationer verkat samtidigt eller
omväxlande under korta tidsperioder.
Det finns dock någonting ’där ute’ som för oss framträder som
sociala enheter och som ibland t o m upplevts på liknande sätt av
dess medlemmar. Förståelse av sådana generella storheter är inte
målet för en optimistisk arkeologi, men vi kan inte bortse från deras
sociala kraft och betydelse. För att beteckna de för oss okända
sociala grupperingar som levt i mer eller mindre daglig kontakt med
varandra i en löst avgränsat rum-tid enhet, använder vi alltså
begreppet social formation. En social formation är inte det samma
som samhälle, kultur eller etnisk grupp, de förutsätter inte
gemensamma lagar, något enhetligt styrelsesystem, någon religion
eller myt om ett gemensamt förflutet. Detta koncept ger oss en
möjlighet att diskutera materiell kultur från ett bredare och friare
perspektiv. Inte heller är sociala formationer några homogena slutna
enheter, de är snarare virtuella effekter av de temporära
strukturerande praktiker (kedjor av handlingar) och strukturerande
positiviteter vilka formerar och formeras av individer och grupper i
förhållande till sina socialhistoriska materialiteter. Det är viktigt här
att ha distinktionen klar för sig mellan strukturerande aspekter och
de sociala strukturer som diskuteras inom bland annat
strukturfunktionalismen. I det senare perspektivet är strukturerna
det nät som framträder (objektiveras) vid en etisk analys av sociala
relationer, hierarkier och normer. Dessa strukturer anses vara
överindividuella, det vill säga mer eller mindre osynliga, för
samhällets individer och determinerar deras handlingar i bestämda
banor. Skillnaden mellan detta perspektiv och vad vi avser med
’strukturerande’ formuleras tydligt av Giddens:
Struktur, i formen av återkommande uppsättningar av regler och
resurser, är utom tid och rum och utmärkt av ’subjektets frånvaro’ förutom de situationer där den är aktiv, eller i samordnade
minnesfragment. Det sociala system där struktur gång på gång
ingriper omfattar däremot situerade handlingar av mänskliga
agenter, vilka upprepas i tid och rum. Att analysera strukturationen
av sociala system innebär att studera de former under vilka sådana
system produceras och reproduceras. Denna strukturerande process
grundar sig på kunskapsorienterade [knowledgeable] handlingar
utförda av situerade aktörer vilka använder regler och resurser i den
mångfald handlingens sammanhang utgör (Giddens 1984:25).1
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Vad Giddens är ute efter är att aktörerna både skapar strukturer och
reproducerar dem genom sitt handlande; strukturer är med andra
ord både ett medium och ett resultat av socialt handlande. Detta
perspektiv är dock inte detsamma som att tilldela de sociala
aktörerna någon överhistorisk medvetenhet och autonomitet.
Giddens strukturationsteori användes flitigt av arkeologer under 80talet som motvikt till systemteoretiska och funktionalistiska
perspektiv. Tyvärr har många missat en central poäng i hans
strukturationsteori: Giddens menar inte att individerna själva
kontrollerar och bestämmer autonomt över sitt handlande. Han
lutar snarare åt ett mjukare strukturalistiskt perspektiv. Man får lov
att läsa hans agitatoriska utfall mot positivistisk och funktionalistisk
teori som tidstypisk retorik, snarare än en teori om ett autonomt
subjekt. Vårt perspektiv i denna text är dock i högre grad inspirerat
av Sartres serialitetsbegrepp (1960) än av Giddens strukturationsteori.
Sartre utvecklade ett seriebegrepp för att fördjupa diskussionen
om sociala grupper. Han menar att människor genom sina praktiker
och relationer till materialiteter formar temporära serier snarare än
sociala kategorier. För att exemplifiera använder han sig av ett
exempel på en busskö som består av ett antal individer med olika
kön, ras, klass etc. Enligt traditionella sociala klassificeringar tillhör
varje individ en eller flera av grupperna, men det som egentligen
förenar dem är deras praktik. De står i samma specifika kö och
väntar på en och samma buss. Om vi tar oss friheten att utveckla
Sartres resonemang kan man ana ett strukturerande förhållande
mellan handling, materialitet och strukturerande positiviteter. Det
är ett trögt samband, man kan välja att ta en annan buss eller annat
transportmedel, men det finns trots allt implicita strukturerande
imperativ som styr handlandet i en viss riktning. Man kan även säga
att om strukturerande positiviteter inte har effekt i handlingsmönster, är de i princip socialt osignifikanta. Sartres serialitetsbegrepp är användbart på flera plan, vilket vi återkommer till, men
till dess största fördelar hör att det, till skillnad från de flesta sociala
teorier, inbegriper materialiteter. Dessutom är det inriktat på
handling, vilket passar arkeologiska problemställningar som hand i
handske.
Begreppet strukturerande praktiker har vi redan nämnt. De kan
beskrivas som de handlingar, eller snarare handlingsmönster, som
formeras av både immateriella och materiella positiviteter. De kan
vara både medvetna, semimedvetna och omedvetna. Ett exempel på
materiellt initierade praktiker är bostädernas struktur och
utformning. Hus och gårdar initierar genom sina materiella
egenskaper olika handlingsmönster för olika individer beroende på
deras respektive relation till byggnaderna. Det rör sig inte bara om
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’tvingande’ faktorer, materialiteternas utformning ger även
möjlighet till praktiker som hade varit otänkbara under andra
förutsättningar. Det strukturerande i denna ting-människa relation
är att byggnaderna är konstruerade av människor för vissa
ändamål. Dock är konstruktionerna begränsade av tillgång och
egenskaper hos materialet såväl som av kunskap, teknik och föreställningar om objekten. Det finns många exempel på hur medveten
utformning med ett uttalat syfte förändrats genom missförstånd
eller upprepad praktik såväl som av oförutsedda möjligheter och
begränsningar. Naturligtvis är olika strukturerande praktiker mer
eller mindre strukturerande och socialt signifikanta i olika
situationer. Inte alla ger heller materiella effekter. Vi återkommer till
detta tema längre fram i mer specifika sammanhang.
Med strukturerande positiviteter avser vi en högre nivå av
strukturerande effekter. Sådana positiviteter är mer generella
strukturerande principer som genomsyrar skilda praktiker. Ett
tydligt exempel på en sådan positivitet är den uppdelningen i
genus/kön som i vår tid är närvarande i stort sett alla sociala
situationer. Den binära uppdelningen är en djupt präglad princip
och opererar på medvetna, semimedvetna och omedvetna plan.
Judith Butler menar dock att vår uppfattning om socialt kön framför
allt baseras på skilda strukturerande praktiker, det vill säga rörelseoch handlingsmönster ’typiska’ för könen (Butler 1990, 1997). Ett
annat exempel är förhållandet mellan lönearbetare och kapitalist,
vars relationer och möjligheter för handling är normaliserade på ett
liknande strukturerande sätt. Precis som med strukturerande
praktiker formas och formar strukturerande positiviteter varandra.
Olika positiviteter kan givetvis på liknande sätt även med- eller
motverka varandra i olika sociala kontexter. Det rör sig inte om
några essentiella storheter, en strukturerande positivitet är alltid
beroende på att individer fortsätter att upprepa dess effekter.
Det viktigaste med att resonera i termer av strukturerande
praktiker och positiviteter är att dessa inte nödvändigtvis är
begränsade av och utformade/praktiserade inom en social
formation. De kan mycket väl vara det och motstridiga praktiker
ryms säkerligen inom de flesta, men mer sannolikt är att de sträcker
sig utanför den temporala och spatiala ramen av en social formation.
Dess effekter kan spåras materiellt lokalt, regionalt och globalt och i
vissa fall under längre tidsperioder. För att illustrera hur dessa
strukturerande positiviteter och praktiker verkar inom och mellan
sociala formationer tar vi återigen hjälp av Wittgenstein. I hans
familjebegrepp liknar han sådana totaliteter som uppbyggda av
fibrer i en tråd.
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Jag kan inte karaktärisera dessa likheter bättre än genom ordet
’familjelikheter’; ty det är så som de olika likheter, vilka består
mellan medlemmarna av en familj, griper in i och korsar varandra:
växt, anletsdrag, ögonfärg, sätt att gå, temperament, etc., etc. - Och
jag kommer att säga: 'spelen' bildar en familj. Och likaså bildar de
olika talsorterna en familj. Varför kallar vi någonting för ett ’tal’? Väl
därför att det har en direkt släktskap med en del ting som man
hittills kallat tal; och därigenom, kan man säga, erhåller det en
indirekt släktskap med annat som vi också benämnt så. Och vi
utsträcker vårt begrepp tal liksom vi vid spinnandet tvinnar fiber till
fiber. Och trådens styrka ligger inte i att någon fiber genomlöper
hela dess längd utan däri att många fibrer går omlott (Wittgenstein
1998:§67).

I citatet ser vi tydliga likheter mellan Sartres serie och Wittgensteins
familjebegrepp. Den ’tråd’ Wittgenstein talar om går även att
jämföra med hur sociala formationer framstår för oss som
sammanhållna enheter. Vi är dock inte intresserade av att reda ut ett
nystan av trådar utan snarare att diskutera vad som utgör tråden;
dess fibrer som går om lott med varandra. Bland dessa fibrer spelar
strukturerande positiviteter och praktiker en central roll. De är dock
sällan av samma längd (tidsrymd): tråden (tiden) skulle falla sönder
om de inte vore tvinnade. Dessa strukturerande effekter sträcker sig
ibland långt utöver det tid-rum en social formation upptar. Följande
illustration är hämtad från en bok om psykoanalytisk teori, men
passar väl för att illustrera relationerna mellan strukturerande
praktiker och positiviteter.

Fig 3. Förhållandet mellan strukturerande praktiker och positiviteter. Tråden är
uppbyggd av fibrer i form av strukturerande praktiker som genom sin riktning
samverkar eller motverkar relaterat till strukturerande positiviteter (’tråden’).
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Wittgensteins trådmetafor kan sträckas ytterligare genom att låta
olika ’trådar’ tillsammans forma ett ’rep’ i en allt högre grad av
spatial och temporal generalitet (regionala/globala strukturerande
positiviteter).
Triaden sociala formationer, strukturerande praktiker och
positiviteter tillsammans med Sartres seriebegrepp hjälper till att
upplösa traditionella totaliteter som religion, ideologi, kosmologi,
social organisation/struktur, ekonomi etc, liksom det demonstrerar
komplexiteten i sociala kategorier som kön, ras, etnicitet och klass.
Dessa olika storheter kan förvisso skiljas ut på ett analytiskt plan,
men de är inte kommensurabla storheter och de är alltid relaterade
till varandra. En strukturerande praktik kan både vara ekonomiskt
och ideologiskt initierad men kan också få andra effekter. Längre
fram ämnar vi med några exempel konkretisera dessa begrepp och
illustrera hur de kan analyseras vid studier av materiell kultur. Vi
diskuterar potentialen hos några olika analytiska fält, ett slags
specifika titthål, där strukturerande praktiker och positiviteter kan
härledas ur materiella aspekter. Exempel på sådana fält är kroppens
materialitet, relationer mellan människa och miljö samt utbytessfärer och produktionsrelationer. Denna typ av analyser kan med
fördel baseras på partikulära, ’mikroarkeologiska’, analyser av
mindre områden, lokaler och platser (eng: locale och place).
Naturligtvis förhåller det sig så att vissa praktiker och sociala
variationer är lokala och i viss mån kan ses som unika sociala
’anomalier’. Men många lokalt observerbara praktiker och
positiviteter är naturligtvis mycket mer generellt giltiga. Det lokalt
observerade kan alltså vara ett uttryck i vardagslivet av mer
generella mönster. Det mikroarkeologiska angreppssättet kommer
dock att kräva en något annorlunda approach än gängse
arkeologiska metoder och analytiska fält. Vi kommer här att tillåta
oss att frångå de traditionella dimensionerna av sociala studier
(religion, social struktur/organisation, kultur, ekonomi etc) och
kombinera vissa av dem i mer eller mindre ’tjocka’ analyser. Vårt
huvudsakliga intresse riktar sig naturligt mot strukturerande
praktiker och positiviteter och inte mot att generalisera kring sociala
formationers utbredning i tid och rum, eller kring vad som utgör
deras specifika ’reliefkaraktär’. Vi kommer att redogöra för detta
angreppssätt längre fram. Först vill vi inleda med en allmän
diskussion kring olika sociala teorier för att sedan mer i detalj
diskutera sociala implikationer av materialiteter.
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II
handlingar, människor och samhälle
Det har länge varit populärt att betrakta det kulturella och det
sociala som sammanhängande system. Men sätten att konkret
angripa frågorna har varierat. I regel har analysen inletts med en
bestämning av ett specifikt fält vilket sedan betecknats som
kulturellt eller socialt system. Mellan olika samhällsvetenskapliga
och humanistiska inriktningar varierar sättet att använda uttrycket
kultur. Det sociologiska perspektivet skiljer sig ofta något från det
allmänt antropologiska eller etnografiska. Det är sannolikt ett
resultat av att det förstnämnda traditionellt sett diskuterat ’vår’
kultur medan antropologi, etnografi och arkeologi diskuterat ’den
andres’ (den främmandes) kultur. Inom antropologin har kultur
setts som en slags allmän standard för beteende i ett givet samhälle
(se t ex Goodenough 1961), medan det sociologiska kulturbegreppet
räknar Kultur som en slags överliggande dimension ovan det
dagliga livet. Konst, dans och musik räknas till kulturen, mindre
seriösa uttryck klassas som populärkultur och ’vardagliga’ sociala
praktiker. Theodor Adorno (1970) är en typisk representant för ett
sådant synsätt, där estetiken formas och skapas av en begränsad
grupp, en slags estetisk elit (konstnären, musikern). Pierre
Bourdieus studie över sätt att relatera sig till kultur handlar om
gränsdragningar mellan de sociala klassernas respektive syn på
kultur, vilket i Bourdieus perspektiv identifierar och i viss mån
definierar dem som skilda klasser (1979). Sätten att möta kultur kan
naturligtvis vara många och Bourdieu kan sägas stundtals förenkla
och begränsa sina resonemang alltför mycket. Avvikelser mot
allmänna normer kan t ex vara stor mellan könen, mellan olika
åldersgrupper eller hos olika minoriteter (t ex invandrargrupper).
Synsättet att konst (företrädelsevis högkulturell sådan) är
autonom mot andra saker i samhället, att den lever ett eget liv
ovanpå det dagliga livet, är en klassisk modernistisk konstruktion.
Men det synsättet finns även representerat inom arkeologin. Bland
annat har arkitektur och keramikdekor ofta definierat tidsperioder
medan de sociala/politiska aspekterna fått en underordnad
betydelse. Inom Grekisk arkeologi talar man t ex fortfarande om
arkaisk eller klassisk tid etc., perioder vilka definieras efter estetisk
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nivå. Liknande indelningar, baserade på specialiserade kulturyttringar, finns även i nordeuropeisk arkeologi, t ex i begrepp som
stridsyxetid. Det är intressant att notera att den romerska antikens
perioder däremot är indelade politiskt (republik, kejsartid etc).
Dessa skillnader beror möjligtvis på relationen mellan skriftlig och
materiell information från olika tider och områden (jfr Andrén
1997). Man skulle ju kunna tänka sig en alternativ indelning av
förhistorien i jägarsamlare, förstatliga (bofasta), hövdingatid etc.
istället för sten-, brons- och järnålder. Grekisk förhistoria skulle i sin
tur kunna indelas i tyranni, demokrati och lydstat. Skillnaderna
mellan stilistiska/typologiska och sociala indelningar kan förefalla
oviktig, men den styr trots allt mer eller mindre omedvetet studier
av förhistorien. Böcker och artiklar behandlar ofta en viss typologisk
fas och tenderar att utesluta de element som inte helt avgränsas av
tidsperioden, för att inte tala om det som initierade kulturelementen
eller de sociala praktiker som karakteriserar perioden. Vi kommer
att återvända till denna problematik kring stil och typ längre fram.
Inom antropologin har man även försökt urskilja vissa
signifikanta aspekter eller element ur ’det stora hela’, det vill säga
Kulturen, vilken motsvarar allt mänskligt. Social organisation
betecknar då t ex interna hierarkier hos en folkgrupp och de olika
individernas och gruppernas statusförhållande till varandra. Social
struktur är ett mer abstrakt begrepp som täcker in samma fenomen,
men ej med utgångspunkt i konkreta institutioner utan med en mer
generell abstrakt beskrivning. I många sammanhang (funktionalistiska/strukturalistiska) har dessa dimensioner av det sociala
livet räknats som mer objektiva och typologiskt intressanta än andra
aspekter av ’Kultur’. De anses ibland till och med ligga ’utanför
kulturen’, på ett grundläggande och överindividuellt plan.
Arkeologen David Clarke (1968) arbetade med ett
generaliserande kulturbegrepp av denna typ. Han utvecklade en
analytisk modell med fem centrala fält i ett kulturellt system: ett
ekonomiskt, ett socialt, ett religiöst, ett psykologiskt subsystem och,
slutligen, ett subsystem av materiell kultur (se fig 4). Detta
kulturella system förhöll sig sedan till och påverkades av
naturmiljön kring det. Vad som intresserar oss här är valet av
kategorier för subsystem. Indelningen reflekterar säkert gängse
idéer vid den tid (1968) då Clarke publicerade sin Analytical
Archaeology. Men indelningen tycks slumpmässig. Om vi t ex jämför
med Leslie White eller Colin Renfrew ser vi omedelbart skillnader.
White (1959:18) talade om fyra fält i sin samhällsmodell, nämligen
technological, sociological, ideological och sentimental. Renfrew
(1984) talar om försörjning (eng: subsistence), religion, management
och handel som subsystem. Den funktionalistiska och systemteoretiska synen på kultur och social organisation har kritiserats
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mycket under de senaste decennierna. Men eftersom dess begrepp
och perspektiv trots allt fortfarande räknas som grundläggande
inom arkeologi och antropologi, finns ofta delar av en funktionalistisk grundsyn kvar även i postmoderna/post-processuella texter.
Även i dem talas om kultur, social struktur och organisation som
självklara, väldefinierade och mer eller mindre objektiva
dimensioner.

Fig 4. De olika subsystemen enligt Clarke (1968:185)

Inom studiefältet Cultural studies ställer man sig kritisk mot strikta
uppdelningar mellan hög- och lågkultur eller mellan socialt och
kulturellt: man söker istället att avestetisera kulturbegreppet (Hall
1996). Skillnader och distinktioner erkänns mellan hög- och
lågkultur, men är inte lika rigida som hos t ex en Adorno eller en
Bourdieu. Istället följer man hellre en hermeneutisk antropologisk
tradition med förespråkare som Clifford Geertz (1973). Geertz
argumenterade att det inte fanns några separata fält inom kulturen
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med stort K och att kultur bättre beskrivs narrativt med ’tjocka’
beskrivningar (eng: thick description). Kulturbegreppet relativiseras
på detta vis till att omfatta allt som sker inom en befolkningsgrupp;
allt är kultur, också att gå ut med soporna. Det finns en ytlig poäng i
ett sådant resonemang; självklart är materialiteter, miljö, sociala
hierarkier, grupporganisation integrerade delar i det dagliga livet.
Dock är ett relativiserat kulturbegrepp ganska obrukbart, det blir en
catch-all term. Att påstå att kultur är ett rumsligt och kronologiskt
’öppet’ system, vilket har hävdats av bl a Shanks & Tilley (1987b:58)
m fl, förändrar inte i sig arkeologens användning av begreppet.
Vi har valt att i vår text frångå denna terminologi så gott det är
möjligt. Det finns inga fält, öppna eller slutna, som rymmer en
gemensam uppsättning attribut som vi kan operera med oberoende
av tid och rum. Begrepp som kultur och social struktur löses upp
och dess beståndsdelar kan vara relaterade till varandra efter
komplicerade mönster. Vi använder istället det vagt bestämda
begreppet social formation för att kunna diskutera materialiteter och
handlingar på ett generellt plan. På ett mer konkret plan diskuterar
vi handlingar och deras relation till individen, strukturerande
praktiker och positiviteter samt, givetvis, materialiteter. Det bör
dock tilläggas att även om det kulturella och det sociala näppeligen
kan räknas som brukbara operativa begrepp, kan de dock brukas
som mycket generella analytiska fält; det vill säga ganska löst
bestämda aspekter av ’helheten’ vilka i egentlig mening inte täcker
någon strikt enhet varken i logisk eller empirisk mening.
evolution och diffusion
Begreppen evolution och diffusion har spelat stor roll i antropologin
under 1900-talet och ofta betraktats som ett motsatspar. I denna
diskussion har frågor om studieobjektets avgränsning ställts på sin
spets, vilket befogar en kort sammanfattning av denna omfattande
debatt. När vi diskuterar handlingsförlopp i långa tidsperspektiv
ställs vi alltid inför problem där vi frågar oss i vilken mån
geografiska områden och tidsperioder kan avgränsas för analys.
Detta problem är i en mening olösligt i det en total global studie
faller på sin egen orimlighet. För att angripa detta problem blir det
nödvändigt att finna analytiskt-tekniskt baserade lösningar där
utsnitt ur denna totalitet studeras i detalj. En grundläggande fråga
blir därför i vilken mån det är möjligt att tala om en allmän
’mänsklighetens historia’.
De arkeologer som idag förespråkar ett selektionistiskt eller,
som det också kallas, ett nydarwinistiskt och fylogenetiskt synsätt,
studerar enbart givna populationer och deras överlevnadsförmåga i
darwinistisk mening, där olika grupper utgör grenar på ett
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utvecklingsträd. Här kan alltså vissa grupper ses som mer
’överlevnadsdugliga’ än andra (O´Brian & Holland 1995). Det finns
åtskilliga problem med ett sådant allmänt betraktelsesätt. Ett av
dessa är att det lätt blir en enkel tautologi eller ett cirkelresonemang,
där det funktionella bestämmes som det överlevnadsdugliga. Ett
annat problem är tidsfaktorn, där slutpunkten i analysen blir
determinerande. Ett system som är överlevnadsdugligt under en
lång period kan ju vid en senare tidpunkt visa sig sakna
överlevnadsduglighet. Ett tredje problem är att nydarwinister i regel
inte intresserar sig för inre förhållanden i givna populationer, vilket
betyder att extremt ojämlika och exploaterande system kan
framställas som mycket överlevnadsdugliga. I själva verket spelar
sociala relationer och ojämlik tillgång till ett socialt överskott en stor
roll för överlevnadsduglighet. Antropologen Bronislaw Malinowski
diskuterade t ex i en av sina böcker (1936) om människorna på
Trobrianderna hur överklassen hade större möjligheter att klara sig
vid hungerkatastrofer än andra, eftersom de hade större förråd av
mat.
Det finns samtidigt hos de nydarwinistiska arkeologerna vissa
intressanta idéer, särskilt då de betonar vikten av överföring av
kunskap och de processer som påverkar detta (sortering av
information, skev sortering, koppling mellan funktionella och ickefunktionella element vid överföring etc.). Också rent metodologiskt
har detaljerade studier av råvarotillgångars betydelser och studier
av funktionsvärde i olika redskap givit viktiga allmänna bidrag till
arkeologin (se Neff 1995). Den traditionella evolutionistiska
arkeologin, med rötter hos Spencer, Lubbock, Tylor och Morgan, har
ägnat mindre intresse åt specifika populationer och i större grad
studerat mänsklighetens historia i stora drag. Spencer förespråkade
en ontogenetisk evolutionsteori, det vill säga en modell baserad på
utvecklingen av ett embryo till djur. Spencers resonemang
karakteriseras ofta som teleologiskt, det vill säga utvecklingskedjan
rekonstrueras utifrån dess resultat (i detta fall det viktorianska
England). Det rör sig dock inte om en strikt och absolut skillnad
jämfört med nydarwinisterna. Hos flera av de viktorianska
evolutionisterna, t ex hos Spencer och Lubbock är perspektivet alltid
oklart. Vissa populationer av vildar, vilka förutsätts representera
tidiga utvecklingsstadier, kan i vissa sammanhang dömas ut som
överlevnadsodugliga i strikt darwinistisk anda, medan de i andra
sammanhang ses med mer positiva ögon.
Hos Spencer definierades evolution i termer av “matter /passing/
from a relatively indefinite, incoherent homogeneity to a relatively
definite, coherent heterogeneity“ (1908:321, kursiv i original), en formel
som givetvis öppnar för olikartade tolkningar. Också Spencers egen
tolkning av denna formel varierade. I sina tidiga studier betonade
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han att ’vildar’ utgjorde negativa element i det moderna samhället,
medan han på sin ålderdom gav uttryck för en annan inställning.
Vildar kunde då anses vara av värde som ’tillskott’ till det moderna
samhällets heterogena bas. Lewis Henry Morgan, verksam i USA,
var lika motsägelsefull som de viktorianska evolutionisterna. I vissa
stycken är hans resonemang ett försvar för den kristna civilisationen, men han har också i delar av sina böcker en mycket positiv
inställning till vildar och barbarer och menar att vissa element av
deras samhällsformer kan vara av värde för det moderna samhället
(se t ex Morgan 1907: 552).
Många av det slutande 1800-talets antropologiska teoretiker var
måna om att betona mänsklighetens enhet. Adolph Bastian
utvecklade detta resonemang i sin diskussion kring elementartankar
(Koepping 1983) och Lewis Morgan skrev 1877:
Tänkandets princip, trots en viss begränsad variation, söker sig alltid
mot samma idealnorm. Dess funktion har därför varit lika i alla steg i
den mänskliga utvecklingen. Inget argument för människans enhet
kan framställas, vilket i sin natur är mer tillfredställande (Morgan
1907:552-553).

Det stora problemet inom evolutionsteori är givetvis om det är
möjligt att överhuvudtaget finna utvecklingstrender i allmänna
termer i mänskliga samhällen. Paul Bohannan (1997) har här pekat
på en central punkt, nämligen att vissa samhällsförändringar skapar
situationer där det är omöjligt att gå tillbaka till en tidigare situation.
I denna mening finns det, i ett tillbakablickande perspektiv,
möjlighet att se utvecklingsriktningar. Det är i detta sammanhang
av mindre intresse om vi betraktar dessa förändringar som positiva
eller negativa. Denna typ av förändringar kan givetvis ske på olika
geografiska nivåer och i olika tidsperspektiv. Boskapskötsel,
odlingens införande och modern industriteknik är förändringar som
haft effekter av detta slag. Theodor Adorno pekade på en annan
linje, den från stenslungan till megabomben (1966: 312). Dessa
allmänna trender, om vi kan kalla dem så, är av stort intresse.
Bruce Trigger har i sitt arbete Sociocultural Evolution (1998)
betonat vikten av samhällsplanering och integration i samband med
social evolution. Trots att skalan varierar, kan man bestämt hävda
att planering alltid är av stor betydelse. Även i den nyliberala
världen planeras i stor skala, båda av statliga myndigheter och av
internationella företag. Samtidigt talar den nyliberala doktrinen mot
planering, och således har planering av offentlig verksamhet i
många delar av världen minskat något under de senaste 20 åren. De
stora sociala och miljömässiga problem världen idag står inför pekar
ju dock på betydelsen av storskalig planering för att komma till rätta
med eller bemästra sådana fenomen som global temperaturhöjning
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och omfattande spridning av epidemiska sjukdomar (tuberkulos,
aids-hiv etc.). För att kunna planera är det viktigt att känna
planeringens förutsättningar och gränser. Studier av samhällen
under olika tider i olika delar av världen kan här vara av stort
värde.
I viss mening är det av intresse att skilja mellan evolution och
utveckling. Evolution är då mer generella processer, där mänsklig
intentionalitet bara är en del av förloppet, medan utveckling hänförs
till processer som i större grad drivs av sammansatta mönster av
handlingar där intentionalitet spelar en stor roll. Mer begränsade
trender och mönster, vilka kan påvisas i givna fallstudier, kan också
vara av intresse, och det är i regel denna typ av processer vi som
arkeologer studerar. Det generella och det specifika opererar på alla
nivåer. För en arkeolog kan den enskilda krukskärvan vara specifik
och keramiktypen generell; samtidigt kan denna typ av keramik
vara speciell i relation till andra typer; och hela den typserie som
används under den tidsperiod och i det område som studeras kan
vara en specifik form i relation till andra större sammanhang.
Diffusion som förklaring till förändring har ofta uppställts som
en motpol till evolution. Diffusion är, givetvis, inte enbart ett
rumsligt fenomen utan lika mycket bundet till tid. Som diskuterats
ovan kan frågor om överförande (transmission) av kunskap också
vara centrala i evolutionsteoretiska resonemang. Alfred Lois
Kroeber (1948) och Gordon Childe (1951) sökte skilja markant
mellan biologisk evolution och social evolution. Den biologiska
evolutionen beskrevs i termer av ett träd med grenar som växer i
olika riktning. Den sociala evolutionen, däremot, kan ses som ett
träd med grenar som växer åt olika håll men som sedan korsas, möts
på nytt och ibland förenas. Childe betonade också att en mycket
specialiserad anpassning av en kultur kan göra den mycket känslig
för förändringar i miljön kring den och således lätt bryta sönder om
miljön förändras. En sådan kultur hade, enligt Childe, blivit
’överspecialiserad’.
Extrema diffusionister, som t ex Grafton Elliot Smith (1916), har
diskuterat kulturpåverkan på långa avstånd, ofta utifrån enstaka
stilistiska likheter, som t ex vissa likheter mellan kungamaktens
diadem i faraonernas Egypten och Maya i nuvarande México och
Guatemala. Kulturkretsläran utgick från ett diffusionistiskt synsätt
men renodlade en mer traditionell historisk metod för antropologi
(Graebner 1911) och arkeologi (Menghin 1929, 1934). Många av
kulturkretslärans teoretiker var öppet anti-evolutionistiska. Fritz
Graebner angrep evolutionsteoretikerna vid ett flertal tillfällen och
vände sig också mot idén om mänsklighetens psykiska enhet.
Endast kulturobjekt utförda inom ett kulturkomplex är, enligt
honom, sinsemellan jämförbara (Graebner 1911: 63f). Kulturkrets25
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läran föreställer sig en serie olika kulturcentra vilka bildats eller
blivit dominerande vid olika tidpunkter och sedan spritts över
relativt stora geografiska områden. Historiskt uppstår så en slags
kulturell lagerföljd, där man i vissa områden kan spåra hur en hel
serie olika kulturkretsar dominerat vid olika tillfällen. För att mäta
kulturell likhet utgick Graebner från ett kvantitetsbegrepp och ett
formbegrepp. Om ett stort antal former (kvantitet) överensstämde
betydde detta att större likhet förelåg. Kretsarna definierades enligt
listor med olika kulturelement vilka sinsemellan kunde vara mycket
olika: Graebner sammanför sådana element som matriarkat,
centralstolpar i hus och pallar som kuddar i en och samma lista. Det
enda tydliga kriterium Graebner uppställer är att de formdrag som
kan räknas in i en kulturkrets inte fick ha en praktisk (funktionell)
förklaring eller förklaras av råmaterialets egna egenskaper
(Graebner 1911), de skulle vara ’rent kulturella’. Tron på rent
kulturella aspekter är naturligtvis svår, om inte omöjlig att upprätthålla, men trots detta kommer liknande argument tillbaka i
nydarwinismens diskussion kring stilbegreppet (se kapitel 4).
Kulturkretsarna skall uppfattas som globala fenomen och det
totala antalet kretsar är både för Graebner och Menghin starkt
begränsat. Kulturkretslärans skolbildning dominerade mycket av
tysk och centraleuropeisk arkeologi under 1930-talet och har också
spelat stor roll i andra delar av världen. Menghin var ett stort namn
i mellankrigstidens arkeologi och hade så hög status att en filosof
som Edmund Husserl diskuterar dessa arbeten i en känd text kring
det europeiska arvet (Husserl 1935). Metodologiskt är dock
kulturkretsläran svag och kretsarna tenderade att anta ’essentiell’
karaktär. Vissa kretsar betraktades som sinsemellan inkompatibla
och vissa som mer historiskt värdefulla än andra. Menghin
argumenterade t ex i en text från 1934 för olämpligheten i att tillåta
judisk kultur i Österrike.
Inte alla diffusionister utvecklade så storskaliga modeller som
Graebner. Exempelvis Franz Boas (1940) hade mindre storskaliga
ambitioner och valde att diskutera mer regionalt begränsad
diffusion av kulturelement. I arkeologiska tillämpningar har denna
typ av diffusion yttrat sig i att arkeologiska monografier ofta
avslutas med en sammanfattning som diskuterar varifrån kulturelement som påträffats på en bestämd plats härrör. Denna typ av
arkeologi var vanlig i USA från 1930-tal till 1960-tal, och vi finner
den även i samtida skandinavisk arkeologi.
Den finlandssvenske antropologen Edward Westermarck sökte
i sina skrifter tydliggöra debatten kring evolution och diffusion. I en
studie kring religiös praktik i Marocko (1926) betonar han att olika
element i den religiösa praktiken har olika ursprung. Westermarck
var själv särskilt intresserad av de aspekter som kunde förklaras
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med selektion (darwinism), allmänpsykolologiska företeelser (här
talar Westermarck t ex om ’det onda ögat’) eller som effekter av
människans likartade reaktion på givna miljövillkor. Men han pekar
också på effekter av diffusion: så menar han att det finns vissa
religiösa traditioner i Marocko som är gemensamma för hela
Medelhavsområdet, andra har ett ursprung i det antika Rom, åter
andra i Centralafrika, medan det dominerande elementet givetvis
hänför sig till olika uttryck för muslimsk religion.
Vid mer teoretiskt inriktade diskussioner kring kulturpåverkan
används ofta termer som ackulturering (vilket i regel står för att en
invandrande folkgrupp dominerar över lokal kultur och medför att
de lokala sedvänjorna överges till förmån för den invandrande
gruppens traditioner, se Rouse 1986), transkulturering (upptagande
av vissa drag av en främmande kultur i en lokal kultur) samt
hybridisering (sammanfogande av två olika kulturer i en hybrid, se
Canclini 1992). Immanuel Wallerstein (1974-1980), Kajsa Ekholm
(1981), Jonathan Friedman (1994), Kristian Kristiansen (1998) och
andra har betonat globala processer och centrum-periferi modeller,
där centrum påverkar utvecklingen i periferin över långa avstånd.
Ian Hodder har i ett par mycket välkända arbeten, kanske
främst Symbols in Action från 1982, utvecklat en syn på kulturrelationer, där brist på diffusion och kulturkontakt betonas.
Kulturgränser markeras i materiell kultur, särskilt i territoriella
gränszoner, i situationer av stress, t ex då tillgång på vissa naturresurser är ringa. Hodder använder här medvetet ’svagt synliga’
markörer i sin analys, vilket avviker från gängse diskussion. Kritiker
har framfört källkritiska aspekter och också betonat att gränsmarkörer inte nödvändigtvis måste vara geografiskt bundna, samt i
allmänna termer kritiserat en viss ensidighet i analysen. Insatt i en
mer flexibel ram kan dock Hodders resonemang bli mycket
intressanta.
Begreppet ’den andre’ har använts flitigt i de senaste tjugo
årens debatt kring kulturmöten. Tzvetan Todorov (1982) använde
begreppet i en diskussion kring den spanska erövringen av Mexico
och Peru och betonade där att makt och exploatering ofta kopplas
till kulturmöten. I dessa möten definieras sociala kategorier (Cornell
1998). En särskilt intressant punkt i Todorovs diskussion är att han
pekar på att kunskap om ’den andra’ kulturen är en betydande
maktfaktor. I traditionell sociologi och psykologi har uttrycket ’den
andre’ använts på annat sätt, till vilket vi återkommer. Den postkoloniala debatten har ytterligare nyanserat bilden (se Bhabha 1994;
Spivak 1999; Fanon 1967; jfr Gosden 1999). Här betonas den
komplexa relationen i ’läsningen’ mellan två olika kulturer. Bhabha
har utvecklat ett resonemang kring ’det tredje rummet’, en sfär av
missförstånd, felläsningar och konflikter som uppstår när två skilda
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kulturer möts. I vår terminologi handlar det om en krock mellan
normaliteter, det vill säga olikt konfigurerade strukturerande
praktiker och positiviteter. Spivak betonar det besvärliga i att
identifiera den andre: identifikationen innebär, betonar hon, redan
en reträtt för den hierarkiskt underställda gruppen. Samtidigt
betonar hon frågor om den underställdes strategi i konflikt med
maktapparaten och pekar på centrala spänningsfält i kulturrelationer. Fanon, slutligen, är fortfarande en centralperson för
kritiken av det postkoloniala och hans texter refereras flitigt i
debatten. Hos Fanon finns ett mycket explicit politiskt innehåll, en
direkt anklagelse mot den europeiske kolonisatören och en uppmaning till revolt, men samtidigt en kanske mer nyanserad
diskussion i det att hans texter är mycket mindre polerat eleganta.
Den postkoloniala debatten är mycket komplex och den låter sig
inte sammanfattas i enkla operativa begrepp. Det finns inte här
utrymme för en mer omfattande kommentar, men den utgör för oss
en inspirationskälla på ett allmänt plan.
begreppet kollektiv representation
Efter denna korta exkurs kring evolution och diffusion, vill vi
återknyta till den centrala frågan kring studiefältets bestämning.
Inte all traditionell samhällsteori har nöjt sig med så generaliserande
termer som ’kultur’ och ’samhälle’. Ett mer förfinat resonemang, ett
annat sätt att föreställa sig sociokulturella ’system’, är förknippat
med fransk sociologi vid sekelskiftet 1900 och då i första hand Emile
Durkheim (1975, 1985) och Marcel Mauss (1969). De utvecklade
begreppet kollektiv representation som spelat stor roll i debatten
under de senaste 30 åren. Mauss arbetade ju i allmänhet med
exempel från exotiska miljöer, som till exempel Sioux indianer, och
menade sig här kunna visa att myter och allmänna föreställningar
reflekterade social organisation. Som ett enskilt exempel på en senare
tillämpning av detta resonemang kan vi nämna Roger Chartier, en
fransk historiker, som försökt applicera begreppet i studier över
fransk historia (1988). Chartiers diskussion är på många sätt
spännande och stimulerande, särskilt då han betonar existensen av
olika, varandra motstående kollektiva representationer. Han
beskriver dessa representationer som:
/…/ mönster och motiv - representationer av den sociala sfären - ger
omedvetet uttryck åt maktposition och särintressen hos
interagerande sociala agenter. Dessa tjänar till att beskriva samhället
som de sociala agenterna tror eller önskar att det var (Chartier
1988:6).
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I denna allmänna mening kan begreppet kollektiv representation
vara ett värdefullt instrument. Det finns dock också vissa problem
med begreppet, som vi kan illustrera med en populär användning
av det inom vetenskapssociologi och vetenskapsteori, där bland
andra David Bloor opererat med begreppet (1976). Bloor länkade
modern vetenskap till samhällets allmänna kosmologi, dess
kollektiva representation, och menade att denna reflekterade samhällets organisationsform. Bloor överförde alltså Mauss resonemang
om en slags symmetrisk spegel mellan samhällsorganisation och
kosmologi direkt till det moderna industrisamhället.
Det finns anledning att vara mycket tveksam till sådana
allmänna resonemang. Problemet i Bloors resonemang är främst att
han utgår från att samhällets organisation är enkel och homogen, ej
mångfacetterad och heterogen. En sådan argumentation är svår att
upprätthålla och det är även mycket tveksamt om de ens är korrekta
för icke-industrialiserade, exotiska samhällsformationer. Vissa
antropologer som Robert Lowie pekade redan 1921 på hur olika
sociala företeelser – i indianska, exotiska, samhällen - kan ligga vid
sidan av varandra utan att direkt gripa in i varandra. Historikern
Fernand Braudel (1979), liksom Michel Foucault (1969), Jacques
Derrida (1967) och andra poststrukturalister, har också i mer
generell mening betonat att nya institutioner kan bildas och formera
egna identiteter inom ramen för ett givet system. Dessa relaterar sig
givetvis till andra sociala fenomen, men kan inte enbart förklaras
eller reduceras till en reflex av en allmän social organisation.
Liknande resonemang har renodlats av sociologer som Zygmunt
Baumann (1993). Vetenskapen kan inte som Bloor resonerar enbart
förklaras som en avspegling av samhällsorganisation. Vetenskapens
institutionalisering är i sig en central process som även kan bidra till
att skapa nya sociala fenomen.
Utifrån begreppet kollektiva representationer utvecklades
också resonemang kring studiet av hur bestämda idémönster
etableras. Inom vetenskapsteorin fick begreppet symmetri här en fast
ställning. Vid en studie av två mot varandra stående tankesystem (t
ex Darwins utvecklingsteori och Bibelns skapelseberättelse) bör
forskaren inte ta ställning för den ena eller den andra utan behandla
dem fördomsfritt och ge lika stor uppmärksamhet åt båda.
Problemet här är naturligtvis att detta förutsätter att debatten som
föregår etablerandet av ett givet tankesystem enkelt kan
sammanfattas som en konflikt mellan två teoretiskt sett likvärdiga
postulat. Det är ju snarare så att nya tankesystem mutar in nya
territorier, vilka institutionaliseras och bildar nya entiteter.
Symmetribegreppet blir därför ofta svårhanterligt eller – i värsta fall
– direkt vilseledande. Det är dessutom uppenbart att liknande
försök till generalisering av beteende eller av enhetliga kosmo29
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logiska föreställningar bygger på en naiv strukturfunktionalistisk
eller traditionell fenomenologisk kulturuppfattning. Det finns vad vi
vet ingen social formation som framvisar en sådan extrem
uniformitet. För att finna exempel på sådana måste vi söka oss till
science-fiction genren. Ett exempel är borgerna från tv-serien Star
Trek. De är humanoider som assimilerats och omvandlats till
cyborger, oförmögna att tänka självständigt då samtliga individer är
sammankopplade till ett gemensamt nätverk av tankar. Även detta
extrema exempel är svårsmält på ett logiskt plan, och att skriva
’Nuerna gör si eller så’, eller ’Arier är si och så’, är ett tvivelaktigt
privilegium förbehållet numera saligt avsomnade antropologer. Det
skall dock tilläggas att den multivokalitet och fragmentarism som
ofta hänvisas till i den (post)moderna litteraturen kan vara lika
missvisande. Inget känt samhälle, eller social formation, består av
unika autonomt tänkande och handlande individer. Om så vore
fallet skulle knappast dessa formationer framstå i ’reliefer’ eller som
sociala enheter. För att gå bortom denna enkla dualism mellan social
struktur och fritt agerande unika individer är det nödvändigt att
utveckla ett resonemang om handling och handlingens grunder,
vilket vi inleder med följande avsnitt.
intention och handling
Istället för att fortsätta i de traditioner som skisserats ovan, vill vi
alltså arbeta inom ett alternativt angreppssätt. Som en central punkt
ser vi då mänskliga handlingar. Med fransk poststrukturalism (t ex
Foucault, Derrida och Deleuze), men särskilt med feminism
inspirerad av poststrukturalism (Braidotti 1991), har samhällsteorin
fått nya spännande verktyg. Inom arkeologin har bland andra Joan
Gero (2000) och Karin Berggren (2000) förespråkat sådana
perspektiv (jfr också Cornell & Fahlander 2000). Gero har kritiserat
det nu traditionella agency-begreppet, som det används inom
arkeologin. Agency (handling) är ett klassiskt begrepp som främst
formats av Weberianskt inspirerad sociologi med utgångspunkt i en
idé om intentionella, rationella, och mer eller mindre autonoma
sociala subjekt. Gero poängterar framförallt att agency-begreppet är
traditionellt liberalt och att den handlande agenten ofta motsvarar
en man ur välstående medelålders vit medelklass. Subjektet kan inte
ses, menar Gero, som en homogen enkelspårig enhet utan snarare
som heterogen. Handlingar utförs inte av lätt definierade subjekt,
utan är en process av konstruktion, där handlingar utförs i relation
till situationer. Gero skriver:
Handling (agency) är inte ett ting utan är en möjlighet att agera, den
är inte konstant eller lika för alla, utan snarare en mosaik av
möjligheter vilka är ömsesidigt och reflexivt bestämda av agenterna
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och diskursen. Den diskursiva blandningen av sammanhang,
förmåga, timing och skicklighet i att se och gripa möjligheterna,
förnekar någon enkel motsättning mellan ett autonomt subjekt skilt
från diskursiva krafter. (Gero 2000: 37).

Rosi Braidotti har, på liknande sätt diskuterat det multipla i ett
talande subjekt (1991:110) och vikten av att se det positiva i
skillnader (1991:128) samt att utveckla ett nomadiskt tänkande
(1991:111). Det nomadiska tänkandet söker gemensamma intressen
och visioner men ser inte nödvändigtvis skillnader som något
negativt (1994:257).
För att tränga in i denna typ av resonemang kan det vara av
värde att närmare beskriva några av centralpunkterna hos
framträdande feminister i denna grupp. Utgångspunkten är ofta
Freud (och Lacans senare utveckling av Freuds argumentation) och
diskussionen kring det omedvetna vilket historiskt sett medförde en
kritik av idén om enkla, suveränt rationellt tänkande individer, av
idén om den enhetligt tänkande hjärnan. Brittiska sociologer som
Anthony Giddens har tangerat denna problematik, även om de inte
dragit ut trådarna. Resonemanget har utvecklats bland annat av
franska poststrukturalister som betonat komplexiteten i mänskliga
handlingsmönster. Också Jean-Paul Sartre har diskuterat detta och
givit några intressanta bidrag till vilka vi återkommer.
För att kunna ge en adekvat beskrivning av olika händelsekedjor är det nödvändigt att ta hänsyn till en rad olika faktorer.
Avsiktliga handlingar, medvetet utförda av människor, spelar här
naturligtvis en stor roll. Sådana omedelbart intentionella handlingar
spelar en stor roll i vårt dagliga liv. Så kan vi t ex bestämma oss för
att ställa väckarklockan på ringning en viss tid för att gå upp, tvätta
oss lite lätt, kanske äta lite frukost och sedan ta bussen till vår
arbetsplats. Det är en enkel intentionell, men rutinartad handlingskedja. Intentionella handlingar kan givetvis vara av många olika
slag. På ett personligt plan kan vi till exempel se hur vissa personer
beslutar sig för att skaffa sig en stor förmögenhet. I vissa fall lyckas
de med sin målsättning, i andra fall misslyckas de. Somliga
intentionella handlingar får mycket stora och omfattande
konsekvenser. När de allierade ländernas ledare under andra
världskriget beslöt att kämpa tills Tyskland accepterade en “villkorslös kapitulation“ fick detta givetvis mycket stora konsekvenser
på flera olika plan i ett långt tidsperspektiv.
Men vi utför alla dagligen många handlingar som inte har sin
grund i denna typ av medveten intentionalitet. Dels utför vi många
handlingar av tradition eller vana utan att närmare reflektera över
dem. Vi har en viss medvetenhet om deras innebörd, men vi utför
dem utan att reflektera. Denna typ av rutinmässiga handlingar, som
särskilt betonats av Sartre och Giddens, spelar en mycket stor roll.
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När vi går upp på morgonen när klockan ringer är det i själva verket
ofta en rutinmässig handling. Den rutinmässiga handlingen kan
genom att hela tiden upprepas och genom att den utförs på ett i viss
mening koordinerat sätt av ett stort antal personer få karaktär av
intentionalitet, trots att aktörerna inte själva nödvändigtvis är fullt
medvetna om denna intentionalitet. Vissa handlingar utför vi dock
helt omedvetet av skäl vi inte medvetet kan redovisa eller ens förstå.
Omedvetna handlingar kan vara långt vanligare än vi vill tro.
Psykoanalytiskt kan vi också tala om det undermedvetna och dess
betydelse för våra handlingsmönster.
Många av de idéer vi framför har vi givetvis, medvetet,
omedvetet eller undermedvetet, lånat av andra, som i sin tur också
lånat dem från andra. Att säga något i egentlig mening originellt är
mycket svårt och sker ytterst sällan. Inte är det heller så att alla de
idéer och uppfattningar vi upprätthåller med nödvändighet ingår i
ett logiskt invändningsfritt system av tankar. Tvärtom kan vi, i det
praktiska vardagslivet, vidhålla logiskt motsägande uppfattningar
och idéer. Wittgenstein pekade på att vårt språk i sig inte är ett
slutet system, utan består av, som han beskrev det, lager bildade
under olika tidsepoker. Han använde en analogi till den
kontinentaleuropeiska staden med en medeltida stadskärna där de
yttre förorterna ibland kan vara logiskt invändningsfria enligt
bestämda regler medan stadskärnan alltid består av slingrande
gator i komplicerade mönster. Ingen generation kan klara av att helt
riva ner och ersätta tidigare generationers konstruktioner, och det
blir därför nödvändigt att acceptera att ett språk aldrig blir helt
logiskt invändningsfritt.
Det finns också biologer som hävdar att vissa mänskliga
handlingar utförs av ’djuret i oss’ och endast kan förklaras utifrån
denna synvinkel. Det kan ligga något också i det detta påstående,
även om vi antagligen aldrig kan skilja mellan en människas
biologiska och kulturella handlingar, eftersom de är så intimt
sammanvävda. Människan har visserligen ett antal biologiska
begränsningar, behov och möjligheter, men det finns mycket lite i
den biologiska konstitutionen som bestämmer hur och med vilka
medel hon kan tillfredställa dessa behov (Berger & Luckmann
1966:210). Vad som står helt klart är att varje tanke om att mänskliga
handlingar kan hänföras till en enda grund, nämligen medveten
intentionalitet, är omöjlig att vidmakthålla. Detta betyder att
beskrivningar av historiska förlopp måste acceptera komplexa
mönster av handlingsgrunder. Men dessa olika skäl eller grunder
för mänskliga handlingar, för praktik, är inte tillräckliga för att
kunna diskutera historiska förlopp. För det första uppstår, som vi
tidigare nämnt, komplexa effekter av en enskild persons handlingar
som påverkar andras möjligheter. För det andra påverkar gruppers
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handlingar enskilda personers möjligheter. Förutsättningar i
naturmiljö och förändringar i naturmiljön spelar också en stor roll
för individens (och gruppens) möjligheter. Allt detta är på sätt och
vis banala påståenden, men de spelar en stor roll när vi strävar efter
att beskriva handlingsförlopp.
handlingar och subjektivitet
Omedvetenhet liksom individuell medveten intentionalitet spelar
alltså båda en stor roll för mänskliga handlingar. Det går inte att
bortse från konsekvenserna av socialiseringsprocessen och hur vi
som barn inträder i ett bestämt kulturellt ramverk. Psykosocial teori
har genom förenklingar av komplexa resonemang och urvattnad
populär självhjälpslitteratur fått en stämpel som sexualfixerad och
biologistisk. Det finns dock mycket intressant utanför den gängse
ego-centrerade amerikanska psykoanalytiska teorin att diskutera,
bland annat i Freuds och Lacans arbeten. Lacans resonemang (1972)
om spegelstadiets betydelse (när vi i 6-8 månaders ålder upplever
traumat och euforin att vara kroppsligen skild från modern) och den
symboliska ordningens betydelse för vår sociala konstitution som
subjekt är både provocerande och signifikant. Till skillnad från
Freud utgår inte Lacan från essentiella biologiska drifter utan från
kulturellt (symboliskt) konstituerade begär, av vilka de flesta
grundläggs i den tidigaste socialiseringsprocessen. Liksom i det
objektrelationistiska perspektivet menar han dock att begärens
’objekt’ förändras under livscykeln under påverkan av social
kontext och vår personliga självbild. Enligt Lacan är vår medvetna
uppfattning om världen inte bara symboliskt konstituerad, den
’störs’ även av personliga och kollektiva imaginära ’fantasmer’.
Dessa behöver inte nödvändigtvis vara falska föreställningar utan
kan tänkas antyda, vilket Zizek (1989, 1992) påvisat i samband med
analyser av populärkultur, det som inte går att symbolisera, det
reala (Lacan 1977, 1978, 1988; jfr Fahlander 2001:88ff, Thomas 1989).
Konsekvensen av Lacans resonemang påminner på så vis en hel del
om olika diskursteorier (Foucault), kunskapssociologi (Berger &
Luckmann) och gruppreferensteori (Shibutani). Samtliga betonar
vårt beroende av den sociala kontexten på olika nivåer i olika sociala
situationer. Som yttre ram finns den symboliska ordningen, det vill
säga det vi känner till, vad vi tror oss veta om världen. Vad i denna
ordning som är socialt signifikant begränsas och konstitueras av den
materiella och sociala diskurs i vilken vi deltar.
Nu förhåller det sig så att den sociala kontexten består av
materialiteter och andra socialt konstituerade subjekt, inte av en
statisk strukturerad omvärld. Randall Collins (1981, 1988) menar att
varje liten mikrosituation är ett embryo som i samband med andra
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formar de större iakttagbara strukturella fenomenen. Dessa
strukturerande positiviteter är givetvis inte bara ett resultat av olika
mikrosituationer, deras bredare begränsande och initierande
aspekter är alltid involverade när mikrosituationer formeras.
Giddens (1984) har försökt att kringgå den skenbara dualismen
mellan det individuella ’underifrån’ perspektivet och det
strukturella ’fågelperspektivet’ i social interaktion, genom att
postulera att strukturerna både är mediet och resultatet av
individuella handlingar. Strukturella principer styr inte helt vårt
handlande, de innebär både möjligheter och begränsningar. Med
detta enkla retoriska grepp menar han sig ha löst problemet med
hur sociala formationer förändras. Tyvärr har många tagit Giddens
arbete som alibi för att ensidigt diskutera sociala frågor från ett
individuellt subjektsperspektiv. En noggrannare läsning av Giddens
strukturationsteori ger dock vid handen att han snarare ligger
närmare en (post)strukturalistisk inriktning. Det Giddens försöker
göra är att även diskutera hur individer upplever och relaterar sig till
de strukturerande principer som karakteriserar varje social
formation. Enligt Giddens är vi sällan medvetna om att vi genom
vårt handlande till stor del reproducerar strukturerande praktiker
snarare än att förändra dem. Men vi vill även peka på det
intressanta faktum att vi genom att inte vara fullt medvetna om
gällande praktiker missförstår dem i olika grad och på detta sätt kan
komma att förändra dem. Vad som verkar vara en medveten
individuell förändring av en strukturerade princip kan i vissa fall
snarare vara ett resultat av en serie ’missförstånd’ (se Fahlander
2001:97ff).
Giddens (1984) försöker luckra upp den enkla dualismen
mellan omedvetna och medvetna handlingar genom att betona en
nivå av semimedvetenhet. En liknande distinktion finns redan hos
Freuds begrepp medveten, förmedveten och omedveten, men till
skillnad från honom, menar Giddens att den mellanliggande nivån
(rutinmässigt, intuitivt och praktiskt kunnande) konstitueras av tyst,
oartikulerad kunskap såväl som av medvetna praktiker. Det
diskursiva medvetandet är sådant vi kan redogöra för och reflektera
över. Det praktiska medvetandet omfattar många av de rutinhandlingar som präglar vårt dagliga liv (se fig 5). Dessa handlingar
tillsammans med de omedvetna begären är präglade av den
symboliska ordning vi socialiserats i, men även av den materiella
omgivning vi verkar inom. De kan inte ses som faktiska realiteter i
psyket med essentiellt innehåll. Relationerna mellan dessa tre
generella nivåer av medvetenhet varierar kraftigt med individuell
och kollektiv kunskap och erfarenheter. Det är dock sannolikt att det
är de praktiskt medvetna handlingarna som konstituerar en stor del
av det arkeologiska materialet. Här blir det med andra ord
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problematiskt att diskutera det utifrån ett medvetet, intentionellt
subjektorienterat perspektiv. Det är en smula paradoxalt, eller
snarare en ironi, att vi trots allt upplever vår egen existens som unik
och autonom, när en närmare granskning av vår sociala konstitution
visar på det motsatta. Det verkar exempelvis lättare för oss att
frångå och variera våra biologiska imperativ än det är att kliva ur
vår sociala kontext. Utifrån ett sådant socialpsykologiskt perspektiv
blir den klassiska hermeneutiska interpretativa metoden meningslös
eftersom tillverkaren och brukaren av en artefakt inte själv någonsin
kunnat fullständigt redogöra för dess konstitution eller mening.
Diskursivt medvetande
Praktiskt medvetande
Omedvetna/biologiska imperativ
Fig 5. Relationer mellan diskursivt och praktiskt medvetande samt det omedvetna
(jämför liknande modell i Giddens 1984:9).

Problematiken med det strukturera(n)de subjektet har ingen klar
lösning. Debatten är dessutom formad av både filosofiska och
affektiva aspekter som ibland handlar mer om hur vi skulle vilja
vara, eller normativt/etiskt; hur vi borde vara. Zizek (1991) har, via
sin Lacanska läsning av Hegel, påvisat hur bräckliga sådana
ideologiska konstruktioner är. Zizek menar att inga system eller
nätverk kan vara slutna och fullständiga. Så fort en aktör är
inblandad blir alltid en liten rest över som inte stämmer med
definitionen (ett symptom); undantaget som bekräftar regeln. Detta
gäller enligt Zizek skilda system som språk, den symboliska
ordningen, sociala ideologier etc. Vi kan med andra ord inte
konstruera en heltäckande metateori över hur enskilda och
kollektiva handlingar är strukturerade.
Det finns alltså några vanliga men viktiga missförstånd i
debatten att reda ut. För det första är det inte vidare fruktbart eller
relevant att utgå från ett generellt subjekt. Trots att många av oss är
formerade inom samma symboliska ordning skiljer sig våra begär
och objektrelationer utifrån individuella erfarenheter och kropplig
konstitution. Det är detta som vi i dagligt tal brukar referera till som
personlighet. En individs personlighet och dess möjligheter/
begränsningar är dock sällan något som konstituerats enbart av
biologiska förutsättningar eller uppväxtmiljö. Till detta kommer
även olika grad av disposition över materiella och ideella faktorer
och position i olika sociala subjektiveringsprocesser.
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Ett sätt att komma runt komplexiteten i problematiken är att skilja
på handlande subjekt och sociala subjekt. Det är ju ofrånkomligen så
att det är fysiska individer som gör saker, bygger hus, slår flinta, är
engagerade i social interaktion etc. Detta perspektiv är viktigt att ha
i åtanke när vi diskuterar social förändring, teknikutveckling mm.
Vi har som handlande subjekt alltid varit begränsade av vår fysiska
konstitution och begränsade livslängd. Ingenting förändras av sig
själv, det är alltid handlande subjekt som agerar i relation till
materialiteter. Individer är dock inte likvärdiga i praktisk eller social
mening. I varje socialt sammanhang är vi tilldelade olika dispositioner, materiella som ideella. Det vore trots allt en stor skillnad
i effekt om författarna till denna bok istället för Sveriges statsminister besökte USAs president på ett toppmöte. Olika individer
besitter av varierande anledningar olika sorters kunskaper och
erfarenheter (eng: situated knowledge, se ex. Haraway 1989). På ett
plan är vi väldigt olika både vad det gäller kunskaper/ erfarenheter,
kroppslighet och disposition av materialiteter. Trots detta tenderar
vi att som sociala subjekt handla och tänka i linje med strukturerande
positiviteter och praktiskt medvetet handla i strukturerande
praktiker. Utan denna reproduktiva praktik skulle ju ’tråden’ och
samhället inte längre framstå som sociala enheter. På det planet
finns det kanske mer som förenar statsministern och oss än vad som
omedelbart framgår.
Emellertid är vi trots en gemensam symbolisk ordning inte
heller som sociala subjekt jämförbara eller utbytbara. Ännu en viktig
aspekt är hur vi formas olika som sociala subjekt beroende på
sociala positiviteter. För att fortsätta liknelsen med Sveriges statsminister är det ingen slump att det är han och inte någon av oss som
håller det ämbetet. Det skulle vara än mindre slump om vi vore
kvinnor, invandrare eller boende på landsbygden. Det rör sig med
andra ord inte bara om olika situerade kunskaper och personlighetsaspekter. Som handlande subjekt är vi även begränsade eller
bemyndigade beroende av sociala subjektiverings- och subjektionsprocesser.
subjektion och subjektivering
Hos de franska poststrukturalisterna har resonemanget kring det
mänskliga handlandets grunder drivits mycket långt. Som Rosi
Braidotti har visat utvecklar både Michel Foucault, Jacques Derrida
och Gilles Deleuze intressanta resonemang i denna fråga. Foucault
relaterade denna diskussion till begreppet makt, vilket hos honom
endast motsvarar relationsmönster (det vill säga, makt kan aldrig
innehas, endast utövas i bestämda strukturella mönster). I sin
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diskussion kring fängelseväsen tar han sin utgångspunkt i analysen
av den mänskliga kroppen.
Denna politiska investering i kroppen är knuten till sin ekonomiska
användning, enligt komplexa och reciproka relationer; det är i stor
utsträckning som produktivkraft kroppen investeras i makt- och
dominansförhållanden. Men i sin tur är kroppens användnings som
arbetskraft inte möjlig utan att den ingår i ett subjektiveringssystem
(där också behov är ett noggrant förberett, beräknat och använt
politiskt instrument). Kroppen blir en användbar kraft endast då den
både är en produktiv och subjektiverad kropp. (Foucault 1975: 3031).2

Här är alltså den mänskliga kroppen ett element i en struktur, en
anpassad kraft vilken arbetar i tjänst hos vissa bestämda
ekonomiska relationer. Kroppen är underkastad (eng: subjected) ett
visst bestämt mönster av maktrelationer. För att kontrollera olika
människor måste de klassificeras på ett eller annat sätt. De kan på så
sätt tilldelas bestämda identiteter, där lönearbetaren (underkastad
kapitalet) eller landbon (underkastad den feodala makten) är
historiska exempel.
För att ge andra exempel på subjektiveringsprocesser kan vi
nämna de forskare som betonar konfliktsituationer vid kulturmöten
och de sociala transformationer som dessa leder till. Bonfil Batalla
(1992) har t ex diskuterat uppkomsten av den sociala kategorin
indian på detta sätt, och Stern (1984) har resonerat kring de
motstrategier indiangrupper i Peru utvecklade för att motstå den
spanska kolonialmakten. Sociala subjekt kan alltså vara mer eller
mindre ’produktiva’ för bestämda samhällsformer. Erich Fromm
formulerade detta på följande sätt när han beskrev det sociala
subjektet, eller som han kallade det, the social character, vilket som
funktion
/.../ internaliserar yttre behov och på så sätt utnyttjar mänsklig energi för de
uppgifter som ställs i givna sociala och ekonomiska system (Fromm 1960:
243).

Analysen av dessa sociala subjekt och de processer genom vilka de
bildas blir en central frågeställning. Det kan dock här vara fruktbart
att gå förbi ett strikt relationellt perspektiv på makt. JanMohamed
(1995: 54-57) har pekat på ett analytiskt problem hos Foucault: om
en relationell ’struktur’ skall vidmakthållas kräver detta att makt
inte förverkas i samband med utövande av makt. I marxistisk analys
kan makt innehas, ägas och ackumuleras inom ramen för bestämda
produktionssätt. Det kan vara av stort intresse att försöka utveckla
resonemanget kring sociala subjekt i marxistisk riktning. I grunden
pekar detta på ett centralt problem i Foucaults strukturalism. Den
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strukturella analysen tillåter inte studier av hur social förändring
äger rum. Foucault beskrev olika strukturella mönster av relationer
och pekade på att olika sådana kunde avlösa varandra över tid: men
på vilket sätt dessa övergångar skedde kunde hans metod inte
analysera. Jean Piaget pekade på detta problem i en text från 1968
Foucaults arbete har inte minst ett oersättligt värde i skärpan på hans
problemlösande intelligens: han visar tydligt omöjligheten att nå en
sammanhängande strukturalism om all konstruktivism skärs bort.
(Piaget 1968: 115).3

Alltså, annorlunda uttryckt, strukturalism kan inte utvecklas utan
ett visst, om än begränsat, inslag av konstruktivism. Jacques Derrida
har koncentrerat sig på att visa hur de strukturella mönster Foucault
diskuterade kan vara kortlivade, hur de kan utgöra enkla språkspel
i Wittgensteins mening. Sådana mönster av differance kan ingå i
varierande konstellationer. Det finns också spår av diskussioner
kring multipel identitet (multipla subjekt) i antropologi och
sociologi från 1900-talet. Tydligast framträder de hos vissa postmodernististiska filosofer, som t ex Baumann (1993), men också hos
Dick Hebdige (1979) och Michael Ziehe (1981) i deras något olikartade sätt att närma sig begreppet subkultur. Men också tidigare
antropologer tangerade problemet. Ralph Linton (1936) var inne på
denna typ av problem där han talade om hur det kunde finnas
alternativa kulturer i ett samhälle, ett uttryck som ligger nära subkultur. Robert Lowie (1921), som vi berört tidigare, talade också om
hur släktskapsmönster, hemliga sällskap och andra sociala fenomen
bildade olika sociala mönster hos vissa indiangrupper i
Nordamerika, där en individ kunde ha flera olika identiteter.
Vår Crow blir därför medlem av ungefär ett halvdussin
väldefinierade grupper. Av födsel tillhör han en klan, en familj och
en större grupp [eng: band]. Senare binder han en livslång vänskap
med Albinotjuren; han går även med i Räv- och Träkubbeföreningarna och får slutligen inträda i det religiösa Tobakssällskapet. (1921: 416).

Precis som den strukturalistiske semiotiske analytikern Greimas
poängterade med begreppet aktant, kan en aktör representera vitt
skilda idéer och vitt skilda intressen i olika situationer. För Greimas
(1966; jfr Foresti, Löfquist & Foresti 2000: 80-84 för diskussion)
utgjorde aktanter i semiotisk mening vissa bestämda grundläggande
föreställningar eller motiv som återkom med viss regularitet och
vilka kunde representeras av ett flertal olika aktörer. Död är till
exempel en aktant som kan representeras av olika aktörer, såsom
cancer, ålderdom eller en giftorm (Greimas 1966:227). På samma sätt
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kan man säga att olika personer kan utföra samma typ av social
handling, det vill säga fungera som en given aktant. I ett sådant
perspektiv kan olika aktörer i givna situationer sägas ’representera’
en och samma aktant. I viss mening kan aktanter ses som socialt
signifikanta, det vill säga de utgör grunder för social handling. I vår
terminologi utgör de mönster av social praktik eller, på en högre
abstraktionsnivå, sociala positiviteter.
Rosi Braidotti (1991) driver elegant denna argumentation
vidare i sin kritik av poststrukturalismen. För Braidotti är subjektets
obestämbarhet det centrala. Subjekten kan aldrig på ett enkelt sätt
fastlåsas i bestämda identitetsmönster. Den mänskliga kroppen är
en viktig faktor, eftersom den ger ramen för de egentliga aktörerna
eller agenterna (mer om detta i kapitel 5). Vi kan i allmänna termer
kalla de processer som skapar subjekt för subjektiveringsprocesser;
subjektionsprocesser är då de fall av subjektivering där bestämda
uttryck för några människors exploatering av andra formeras (jfr.
Zizek 1999).
Vad som verkar klart är att det handlande subjektet är ett
mycket undflyende studieobjekt. De finns där i förhistorien, men
dess affektiviteter och symptom är smått omöjliga att greppa. Men
genom att låta handlingen utgöra utgångspunkt för analysen kan vi
komma åt strukturerande praktiker och positiviteter i en given
social formation utan att fastna i ontologiska översättningsproblem.
Handlingars grunder, riktningar, och konsekvenser är naturligtvis i
olika grad diskursivt/praktiskt medvetna, och dess effekter är i
varierande grad lyckosamma eller konsekventa. Handlingar är dock
till större delen praktiskt strukturerade och dess materiella effekter
formeras i olika grad av regelbundenhet och mönster beroende av
sociala och materiella dispositioner. Vidare verkar det sannolikt att
den individuella variabiliteten inom en social formation inte är
obegränsad. Beroende på kroppslig konstitution, subjektiveringsprocesser och olika disposition över materiella och ideella faktorer
kan vi förvänta oss att finna serier i varje social formation, vilka kan
relateras till handlingsmönster och variabilitet i den materiella
kulturen. Det är dock viktigt att poängtera att de sociala grupper vi
kan finna i förhistorien inte nödvändigtvis är desamma eller liknar
dem som framträder i vårt samhälle. De klassiska sociologiska
kategorierna kön/genus, ras, etnicitet och klass är konstituerade av
vår tids strukturerande positiviteter, det är långt ifrån säkert att
dessa är socialt signifikanta i varje social formation. Vad vi däremot
kan göra som arkeologer är att söka regulariteter i de materiella spår
av handlingsmönster som utmärker individer inom en social
kategori. Det kommer alltid finnas en diskrepans mellan hur dessa
individer själva emiskt upplevde sin situation och vad vi etiskt kan
redogöra för. Men i linje med Castoriadis argument (som vi
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diskuterat tidigare) är det dock den mest gripbara vektorn vi kan
försöka oss på att rekonstruera (det är dock inget som hindrar att
man med den etiska analysen som grund konstruerar affektiva
narrativer). För att diskutera sociala kategorier, subjektivering och
strukturerande praktiker utifrån ett handlingsorienterat perspektiv
behöver vi en social struktureringsteori baserad på handling,
regularitet och materialiteter. Enligt vår uppfattning kan Sartres
diskussion kring serie och grupp här vara en möjlig öppning, vilket
också föreslagits av Iris Marion Young i en central text (1997:12-37),
och vi övergår därför till en kort diskussion kring dessa begrepp.
serie och grupp
Hos Jean-Paul Sartre finns mycket intressanta resonemang kring
handlingar, grupp och materialitet. Under sin ’existentiella’ period
utvecklade han ett slags hat mot tingen, vilket är särskilt tydligt i
romanen Äcklet. Här ser man, intressant nog, hur han tilldelar
objekten en egen tillvaro, i det “de undflyr benämning“. Men det är
särskilt i hans senare arbeten, speciellt i Kritik av det dialektiska
förnuftet (1960), vi finner konstruktiva idéer för social analys, i det
han försökte förena aspekter av sin existentiella filosofi med ett
marxistiskt program. Målsättningen var att ge en bild av den sociala
totaliteten, av den resultant som alla sociala faktorer gemensamt
bildar, men utan att helt utesluta individernas roll i processen (1960:
132; jfr. Young 1997; Descombes 1979; Österberg 1993). Sartre är på
många sätt en föregångare; det finns mycket som exempelvis
Giddens eller Bourdieu har hämtat från Sartre, ofta utan att nämna
källan. Den praktiska mångfalden (multipliciteten) består inte av
’atomiserade’ objekt utan är en totaliseringsprocess, skriver Sartre,
där denna mångfald byggs in (interioriseras). Denna totalisering är,
skriver Sartre, en integrering av diversifiering (1960: 149). Här
kommer man lätt att tänka på Herbert Spencers definition av
evolution, - det vill säga en process från obestämlig ej enhetlig
homogenitet till bestämd, enhetlig heterogenitet. Men för att
klarlägga denna process måste vi tålmodigt följa Ariadnes tråd och
klarlägga alla de grupperingar som verkar i en given samhällsformation, de multipla nätverk, där varje enskild person är aktiv i
ett flertal. Vi kan här bara antyda Sartres diskussion, vilken är
mycket komplex och dels grundar sig i hans version av existentiell
filosofi och delvis i marxism men också tagit stort intryck av Lacan
och av fransk och nordamerikansk sociologi. Det dialektiska
perspektiv han anlägger tycks fruktbart och avspeglas i viss mån
också i hela vår studie, men är alltför komplext för att i detta
sammanhang kunna belysas närmare. Vi har medvetet förenklat
vissa resonemang och begränsat användningen av vissa filosofiska
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uttryck. Ett av de centrala problemen i Sartres argumentation är att
han systematiskt betonar dikotomin natur-kultur på ett mycket
enkelt, närmast vulgärt sätt. Trots det ser vi hos Sartre ett
spännande fält som kan bli av stort konstruktivt värde för en
optimistisk arkeologi.
Sartre betonar att sociala relationer endast existerar då minst tre
personer är aktiva. Den sociala processen förutsätter alltid ’den
tredje’, den utifrån seende. Alla och envar antar denna roll. En
dualistisk reciprok relation, till exempel mellan äkta makar, är en
konkret påtaglig relation mellan två, men den blir endast reciprok
genom den tredje, genom observatören (1960: 193). I en gemensam
arbetsprocess måste två arbetare utveckla vissa minimala
gemensamma rytmer och arbetssätt för att arbetet skall vara
kompatibelt och redan häri inträder, menar Sartre, den tredje som
en central faktor (1960: 195-196).
Det sociala konstitueras, enligt Sartre, av serier och grupper.
Sartre utgår här från begreppet den Andre, vilken han sannolikt
närmast lånat från psykonalytikern Lacan. Den andre betyder i detta
sammanhang (inte att förväxla med Todorovs användning av detta
begrepp, se ovan) det gängse, det man brukar göra. I vardagssituationer kan en serie individer utföra den typ av handlingar som
tillskrivs ’den Andre’. Som exempel talar Sartre om en klunga
människor som väntar på bussen: de är av olika ålder, kön och
social klass. Dessa individer är inte i egentlig mening integrerade
som grupp. De står där som solitärer, förenade av ett gemensamt
sätt att handla: att vänta på bussen, att stiga på bussen, att visa
färdbevis. Individer kan alltså i en lång rad situationer agera som
solitärer trots att de befinner sig i klungor av människor. Young
summerar denna diskussion kort och koncist.
Seriell kollektivitet är enligt Sartre det motsatta till den ömsesidiga
identifikationen i en grupp. Var och en gör sina saker /.../ Individer
i serier är inte identiska, men de flyter ihop; utifrån de sociala
praktiker och de objekt som genererar serien kan dock individerna ta
varandras platser (Young 1997: 24).

De personer som står och väntar på bussen har vissa saker
gemensamt: de kan busstiderna, de väntar kanske på samma buss
och de kan också dela intressen vad gäller synen på avgifterna för
bussresor, till exempel. I denna mening, hävdar då Sartre, har de en
gemensam (kortvarig) identitet. Denna identitet medför att
skillnaderna mellan personerna, det vill säga pluraliteteten, för
tillfälligt blir oväsentlig, den fysiska separationen mellan
individerna saknar mening. I detta fall determineras identiteten av
en fysisk företeelse, nämligen bussen. Bussens storlek och gällande
regler för placering inom bussen bestämmer hur många som kan få
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plats och om var och en får sitta. Serien är, skriver Sartre, ett sätt att
vara hos individerna i relation till andra och i förhållande till det
gemensamma varat (1960: 316). I serien utför individen passiva
rutinmässiga handlingar. Sartre talar om social tröghet, det vill säga
svårigheten att förändra givna förhållanden och mönster: serien är
inte en symbol, utan materialitet av trög praktik (1960: 315, jfr
Bourdieus (1972, 1990) begrepp habitus).
Som exempel på materialitet väljer Sartre att diskutera Rom och
Paris. Skillnaderna i form och organisation kan förklaras historiskt;
men för Sartre är detta inte den centrala frågan, utan snarare hur
städernas skilda konstitution ger olika bestämmande villkor för
konkreta relationer mellan människor. Städerna är seriefenomen.
Deras organisation byggs i stor utsträckning av upprepande av mer
eller mindre rutinmässiga handlingar. 1800-talets stad i Europa
byggdes för att motsvara vissa givna krav, bland annat vad gällde
transport. Bilproduktionens stora tillväxt under 1900-talet - också
det ett seriefenomen - kom att i viss mening kollidera med städernas
serialitet och tröghet (1960: 522-523). Under en period blev transport
och rörelse i stadskärnorna ytterst komplex då gatunätet gjorde
biltrafik besvärlig, olyckor frekventa och då bristen på garage ofta
blev akut. Vi kan tillägga att också på ett annat plan blev denna
krock rent fysiskt påtaglig: särskilt i Rom påskyndades sönderfallet
av många stora monument av sten, som en följd av vibrationer och
avgaser.
Endast då förutsättningarna förändras, då bussen passerar utan
att stanna, då maten tar slut i snabbköpet, kan seriebeteendet
tydliggöras och en social grupp bildas. Gruppen karakteriseras av sin
intentionalitet: gruppens medlemmar agerar enligt ett bestämt
gemensamt syfte. Gruppens egentliga multiplicitet döljs i denna
gemensamma intention. Medlemmarna har, som Sartre uttrycker
det, svurit eden då de inträtt i gruppen, en ed som binder dem vid
ett bestämt syfte. Gruppen kan ha som syfte att åstadkomma en
social förändring men kan också vara vidmakthållare av en
traditionsrik institution. Många av Sartres exempel på grupper har
att göra med politisk handling och politiska partier. Särskilt var han
intresserad av den franska revolutionen och av fransk motståndsrörelse mot den tyska ockupationen av Paris 1940-1944. Dessa
exempel är av stort intresse och i hög grad relevanta, men de ger
ibland en viss ensidighet i analysen, vilken dock inte i sig är en
nödvändig effekt av Sartres teoretiska resonemang. Sartre betonar
att gruppen kan manipulera seriebeteende. Sartre illustrerar här
med rasism, och då särskilt anti-semitism, vilket som fenomen
spelat stor roll vid början av 1900-talet men i stor utsträckning som
en icke-organiserad allmänt spridd uppfattning. Det tyska
nazipartiet utnyttjade detta seriefenomen, förstorade det och
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anpassade det för sina syften (1960: 622-633). För gruppen
framträder serien som ett ting, en manipulerbar enhet. Serien kan
dock inte manipuleras hur långt som helst, eftersom den tydliggörs
just genom sin förändring. Genom att förutsättningarna och
situationen förändras förlorar seriebeteendet sin rutinmässiga
karaktär och därmed blir seriebeteendet tydligt för alla aktörer.
Sartres diskussion kring serie och grupp kan vara fruktbart för
såväl sociologisk som arkeologisk analys. Marion Young (1997) har
nyligen använt Sartres seriebegrepp för att definiera gender som
serie istället för social kategori. Den icke-essentialistiska feminismen
har länge haft ett problem med att identifiera sitt eget subjekt som
enhetlig subjektiverad grupp, vilket är nödvändigt för ett aktivt
politiskt jämställdhetsarbete. Youngs seriedefinition utgår inte från
biologiskt kön eller ’kvinnlighet’ utan istället från de praktiker som
kvinnor på grund av den patriarkala ordningen ofrånkomligen
hamnar i eller tvingas utföra. Det vore exempelvis inte ovanligt att i
vårt samhälle finna kvinnor i Sartres busskö medan deras respektive
män disponerar familjebilen. Seriebeendet motsvarar repetitiva
sociala praktiker och i mer generell mening sociala positiviteter. Det
rutinmässiga, seriella beteendet är väl vad arkeologen i regel
studerar, även om också grupper i Sartres mening ibland kan
synliggöras. I nästa kapitel kommer vi att diskutera Sartres
resonemang kring materialitet närmare, bland annat i relation till
Latours materialitetsanalys. Först vill vi dock tangera en annan
problematik, nämligen frågan om den sociala analysens studieobjekt
och analytiska fält, de givna studieområden och analytiska områden
inom vilka vi opererar och inom vilkas ramar vi kan diskutera serie
och subjektivering.
situationism, mikroarkeologi och analytiska fält
I samhällsvetenskaperna (inklusive arkeologi) har det talats mycket
om multivokalitet och pluralism, vilket används i debatten som
slagträ mot alltför stel (funktionalistisk eller strukturalistisk)
människosyn. Trots att vi i princip accepterar denna kritik har vi
försökt visa på att den sociala variabiliteten inte är fullt så
diversifierad som många postmoderna teoretiker vill påstå.
Subjektiveringsprocesser, socialiseringsprocesser och biologisk
konstitution är alla aktiva komponenter vilka ingriper i många av
våra handlingsmönster och initierar dem i vissa banor
(strukturerande praktiker). Vi kan heller inte ställa oss helt utanför
den symboliska ordningen och de strukturerande positiviteter som
är involverade i det mesta vi företar oss. Inte heller det affektiva kan
variera oändligt i det sociala. Vi är alla unika individer, fast på
liknande sätt. Men även det verkligt unika, det onormala (eng.
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queer), är bara unikt i relation till den aktuella sociala normaliteten.
En homosexuell är bara annorlunda i en social formation vars norm
är heterosexuell. Trots att våra inre tankar känns privata och
relaterade till vår personliga variant av socialiseringsprocess och
erfarenheter tenderar vi att ändå följa vissa mönster inom vår egen
tid och sociala kontext. Samtidigt kan vi inte heller utgå från att
dessa mönster skapar homogena sociala kategorier eller serier av
individer. Klassiska analytiska fält som social struktur, ekonomi och
politik eller sociala kategorier som kön, status, ras/etnicitet kan inte
förutsättas vara signifikanta i varje social formation.
Komplexa sociala analyser kräver ett visst mått av
konstruktivism och specificitet för att inte bli för generella eller
direkt fördomsfulla. Här finner vi pudelns kärna; hur förenar man
det specifika och lokala med det övergripande? Det verkar som att
Sartres serialitetsbegrepp kan fungera i ett sådant löst hållet
teoretiskt sammanhang. Här kan man givetvis invända att det är
svårt att förena konstruktivism och realism. Yehuda Elkana (1981) är
en vetenskapsteoretiker som menat att ett sådant tillvägagångssätt
är vanligare än man kan tro. Föreställningen att det är möjligt att
formulera generella kriterier för rationalitet kallar Elkana för
epistemiskt förnuft. I praktiken följer forskarna snarare ett metiskt
(pragmatiskt) förnuft. Elkana pekar på att forskarens rationalitet
ofta är situationsanpassad; när vi väl valt en ram tenderar vi att vara
realister inom den.
Liknande tankegångar har tagits upp av mikrosociologer som
Erwing Goffman (1967) vilken menar att situationen är en lämplig
ram eller nivå att studera social interaktion. Också Sartre valde
denna term för att beskriva sin metod, situationismen. Först på
denna nivå blir det meningsfullt att studera handlingar och
intentioner. Situationen är begränsad av antalet agenter, deras
inbördes relationer, den materiella kontexten mm. Detta innebär
inte att man låser sig vid ett subjektivt eller individorienterat
perspektiv. Det fina i kråksången är, vilket Randall Collins m fl
påpekat (Collins 1981), att varje mikrosituation inte kan ses som en
fristående enhet, den är alltid relaterad till de generella
strukturerande positiviteternas möjligheter och begränsningar. I
varje handling finns element av situationens faktorer, aktörernas
tidigare erfarenheter, i vilka strukturerande positiviteter och
praktiker är integrerade. Aktörernas idéer om händelseförloppet är
även relaterade till framtida scenarion, som på något vis förhåller
sig till den sociala formationen. Till detta kommer även de
handlingar som är omedvetet eller semimedvetet initierade och
strukturerade samt givetvis varje enskild aktörs oförmåga att veta
vilka oförutsedda konsekvenser deras handlande kan få.
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För arkeologin är situationsramen inget nytt, vi har sedan länge
studerat episodiska handlingar. En yxslagningsplats eller en
gravläggning kan exempelvis vara mycket kortvariga och
episodiska, liksom många dramatiska händelser i form av naturkatastrofer eller olyckor. Vanligare är dock att vi analyserar
aktivitetsytor som varit använda över längre tid. Vi får där genast
problem med att särskilja episoder och situationer från den
sammantagna kontexten. Som vi kommer att diskutera längre fram
är de primära och sekundära formationsprocesserna svåra att skilja
åt. Den sociologiska ramen, situationen, lämpar sig väl som
avgränsning av arkeologiska analyser. Vi måste dock laborera med
olika tid-rum i våra analyser; ibland kan de vara mycket snäva när
det gäller lätt identifierbara resultat av episoder, men ofta måste
perspektivet vidgas antingen över längre tid, större yta, eller både
och.
Vi har tagit fasta på ramverksteorin och den sociala situationen
och föreslår ett mikroarkeologiskt angreppssätt (det finns sedan
länge en mikrohistorisk inriktning som dock skiljer sig från
mikroarkeologin, se t ex Levi 1991). Det grundläggande teoretiska
postulatet är, liksom för situationen, att lokala handlingar inte är
avgränsade från regionala och globala strukturerande positiviteter.
Genom att studera materialiteter (artefakter och fysisk miljö) i detalj
för att, så långt det är möjligt, skilja ut episoder och sociala
situationer samt strukturerande praktiker (rutin), kan man i
gynnsamma fall säga en hel del om en plats socialhistoriska vektor.
Detta utan att slipa ner oregelbundenheter och det icke-normala
(eng: queer) genom alltför generella regionala perspektiv. Vidare
kan varje lokal (se bl a Giddens 1984:118ff) behandlas i sin egen
kontext utan att pådyvlas analogiska praktiker från andra sociala
formationer. De lokala praktikerna är ju lika mycket konstituerade
av närområdets materialiteter som av strukturerande positiviteter
över ett större tidrum. Naturligtvis kan en generell ram brytas ned i
mindre ramverk. Ett landskap kan brytas ned till distrikt (t ex en
dalgång) vilka i sin tur kan brytas ned till mindre naturligt
avgränsade ’rum’ (jfr. Lynch 1960).
Sociala praktiker och strukturer kan på liknande sätt brytas ned
i mikrosituationer och begränsade sociala/spatiala kontexter
(Goffman 1974). Detta mikroarkeologiska arbetssätt löser upp
problematiken med att avgränsa sociala formationer. De behöver
inte definieras vare sig socialt (likt antropologen Barth) eller
rumsligt (likt den tyske ’bosättningsarkeologen’ Kossinna). Detta
mikroarkeologiska perspektiv skall dock inte förväxlas med
traditionella platsanalyser. Den antikvariska arkeologin har ju
kritiserats för att inte lyfta blicken ur undersökningsgropen till den
regionala kontexten. En mikroarkeologi ser dock snarare en lokal
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som intressant om dess egenskaper är lämpliga för en analys.
Arbetssättet gynnar dessutom mer generella, regionala eller globala
analyser eftersom olika mikroanalyser ger ett resultat som inte är
helt determinerade av analogier eller andra generaliserande
kunskaper. Man kan undvika cirkelresonemang där en lokal redan
tolkats med samma generella postulat i ryggen som andra lokaler
inom samma region eller tid.
För att sammanfatta denna något komprimerade och inte helt
lättfattliga argumentation. En situationistisk arkeologi utgår från
enskilda bestämda situationer. I viss mån kan en parallell till
kriminalistikens brottsplatsanalys vara av värde, eftersom avgränsningen och letandet efter spår avgränsas till begränsade ytor och
specifika problemställningar. Likheten med brottplatsanalysen är dock
haltande, eftersom frågeställningen i relation till det begångna
brottet på ett så omedelbart sätt kan identifieras i förhållande till
juridikens relativt låsta ramar. Arkeologens frågeställningar kan
vara mer varierande och inte fullt så riktade, de är alltid bredare och
har en suddigare kontur. Avgränsningen av lokalen och problemet
blir därför i en mening mer komplex. Ett generellt riktmärke är dock
att mängden och kvalitén på informationen i relation till frågeställningarna avgör analysområdets omfattning.
Det verkar uppenbart att arkeologens problem inte kan
formuleras i relation till en etablerad lagtext. De fält eller områden
där arkeologen bestämmer sina problem har vi valt att kalla
analytiska fält. Dessa analytiska fält motsvarar aspekter av social
interaktion, som passar det arkeologiska materialets konstitution.
Det finns givetvis ett stort antal sådana fält, och vi kan bara nämna
några: produktionsrelationer, utbytessfärer, social strukturering av
landskap, hem och hushåll samt korporalitet. Dessa analytiska fält
är generella problemområden vilka kan användas för att diskutera
olika ’mikrosituationer’ (vi kommer att ge exempel på dessa i kap 5).
Fälten är helt analytiska: de behöver inte i egentlig mening motsvara
reella processer. Men inom ramen för dessa analytiska fält kan vi
spåra upp och identifiera fenomen vilka kan beskrivas som sociala
praktiker (upprepade sociala handlingar, till exempel ett bestämt
sätt att anlägga bondgårdar eller att begrava de döda) och även
abstrahera sociala positiviteter, alltså mer generellt giltiga mönster
för social interaktion. Som analysens kärnpunkt gäller att fastställa
dessa olika mönsters interna relation till varandra.
Dessa olika mönster kan vara kompatibla och kanske varandra
ömsesidigt förstärkande, till och med till den grad när de bildar en
resultant, ett helt nytt socialt fenomen; detta skulle kunna uttryckas
som multipliceringseffekter, ett begrepp Renfrew (1984) lånat från
ekonomen John Meynard Keynes. Men dessa mönster kan också stå
neutrala vid sidan av varandra, medan andra mönster kan uppträda
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som unika och avvikande, det som Zizek kallat symptom. Slutligen,
men inte minst viktigt, kan dessa mönster stå i konflikt med varandra,
och denna konflikt i sådana fall se ut på helt olika sätt. Konflikten
kan vara rent negativ (Adorno 1966) i den mening att den enbart
förstör, men ej konstruerar, den är då helt destruktiv, men konflikten
kan också tänkas leda till paradoxalt uppträdande nya konstruktiva
resultanter, vad man kan kalla en dialektisk effekt (Bhaskar 1993,
1994). Vi återkommer kort till sociala praktiker och sociala
positiviteter i kapitel 5, då i en något mer konkret form.
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III
materialitet och design
Jag mumlar: det är en bänk, ungefär som en exorcism. Men ordet
dröjer på mina läppar: det vägrar att tillämpa sig på föremålet. Det
förblir vad det är med sin röda plysch, tusentals små röda ben pekar
stelt rätt upp i luften, små döda ben. Den väldiga buken i vädret,
blödande och uppsvälld - uppsvullen med alla sina döda ben, en buk
som svävar i den här lådan, i den här grå rymden, det är inte en
bänk. Det kunde lika gärna vara en död åsna, till exempel, uppsvälld
av vattnet och drivande med strömmen, med buken i vädret i en stor
grå flod som svämmar över; och jag sitter på åsnans buk och doppar
fötterna i det klara vattnet. Tingen har gjort sig fria från sina
benämningar. De finns där, groteska, envisa, jättelika och det verkar
idiotiskt att kalla dem för bänkar eller att säga något som helst om
dem: jag befinner mig mitt ibland Tingen, dessa vidriga. (Sartre,
Äcklet, 1985, s. 147.)4

“jag befinner mig mitt ibland Tingen, dessa vidriga.“ Detta hat mot
tingen kännetecknade breda grenar av modernism men också vissa
romantiska och nykonservativa rörelser. Den existentielle Sartre
skriker ut sitt hat i böcker som Äcklet och Orden. Ting är något otäckt
och otrevligt som helst inte bör finnas, en försvårande instans.
Människan och tänkandet bör helst bortse från tingen, de är bara
“vidriga“ och “äckliga“ och – värst av allt - de tenderar att “göra sig
fria från sina benämningar“.
Men ändå, dessa påtagliga materialiteter finns där ju, överallt
omkring oss. Kanske just arkeologin har en unik möjlighet att ge
dessa materialiteter en roll, att se vad de har för sig, hur människor
och ting interagerar, att bryta bannbullan mot tinget. I detta kapitel
vill vi utveckla resonemangen från förra kapitlet men vi fokuserar
på det materiella och det materiella i handlingen. I traditionell
samhällsvetenskap har tingen inte givits stor plats, även om man
kan tala om en viss öppning under de senaste 20 åren (se för skilda
exempel, Riggins 1994, Andrén 1997, Schiffer 1999, Dant 1999,
Graves-Brown 2000). För att vidare introducera temat följer en
genomgång av delar av den tidigare diskussionen kring materialitet,
innan vi fokuserar striktare på en diskussion kring möjligheter och
problem i materialitetsstudier.
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materialitet och människor
Ting och materialiteter har en relativ kort historia inom
samhällsvetenskaperna. För t ex sociologen Emile Durkheim var
materiella ting inte något som spelade någon större roll. Han
menade att “Tingen påverkar visserligen ganska mycket den sociala
utvecklingen - dess snabbhet och t o m inriktning varierar beroende
på hur de ser ut - men de har alls inte de förutsättningar som krävs
för att sätta i gång den. De utgör det material som samhällets vitala
krafter använder, men själva lösgör de inte någon vital kraft. Som
aktiv faktor återstår då den rent mänskliga miljön.“ (1985:93). Denna
syn på tingen som passiva byggstenar för mänsklig intentionalitet är
legio för de flesta traditionella samhällsteoretiker. Exempelvis har
även sociologen Talcott Parson bestämt hävdat att det sociala enbart
utgörs av mellanmänskliga relationer. Naturmiljö och teknik utgör
för Parson bara allmänna förutsättningar för handlingar, de
påverkar inte sociala förlopp direkt. Parson skriver att “ting är
empiriska företeelser som inte ’interagerar’ eller ’svarar’ mot ego“
(1964: 4). Även hos så vitt skilda filosofer som hermeneutikern
Hans-Georg Gadamer och den kritiska teorins Jürgen Habermas
spelade uppdelningen mellan det tekniska och det sociala en stor
roll (se Cornell 1993b). Medan det tekniska både för Habermas och
Gadamer utgör endast ett passivt instrument för handling, är det
sociala ett spänningsfält av relationer. Liknande resonemang finner
vi även senare hos sociologer som Anthony Giddens. Trots hans
uttalade humangeografiska approach är tingen sällan socialt aktiva i
hans strukturationsteori. Enligt Giddens är artefakter involverade i
tolkningsprocesser, men till skillnad från ’kulturella objekt’ (texter,
elektronisk kommunikation etc), är de inte socialt aktiva (Giddens
1987).
Det finns emellertid forskare som från olika håll kritiserat
denna enkla dikotomi mellan det materiella och det sociala. Det
finns enstaka forskare som helt enkelt vänt på förtecknen och pekat
på hur enskilda uppfinningar, materiella objekt, förändrat historien. Lynn
White (1962) hävdade t ex att stigbygeln var den viktigaste orsaken
till feodalismen i Europa och McLuhan (1964) menade att det
medialas budskap var dess tekniska form. Böcker, tidningar, TV och
Internet utgör mekanismer av helt olika karaktär. Sådana
påståenden faller givetvis på sin ensidighet, men de kan kanske vara
av större intresse än vad en första läsning ger vid handen. En mer
nyanserad typ av kritik av traditionell sociologi är sådan att man
pekar i generell mening på det materiellas betydelse för sociala
handlingar. Antropologen Edmund Leach skrev 1961 om odlingsfältens utformning i byn Pul Eliya på landsbygden i Sri Lanka att de
var svåra att förändra och utgjorde ett slags motstånd mot
förändring.
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Kontinuiteten i Pul Eliya är inte samhället Pul Eliya utan Pul Eliya i
sig själv, byns damm [tank], Gamgoda området [hus och trädgård],
det gamla fältet med dess komplexa arrangemang av baga och
pangu och elapata [termer för odlingsfältens fördelning]. Av rent
tekniska skäl, kopplade till procedurer och effektivitet i risodling
med bevattning, är konstruktionerna i Pul Eliya svåra att förändra.
(Leach 1961: 300).

Amos Rapoport är inne på ett liknande spår med sitt begrepp setting
vilket ”... är en miljö som bestämmer en situation och minner
innevånarna om vilka regler och beteenden som är korrekta /…/En
’setting’ bidrar ofta med lämpliga prylar för dessa beteendemönster
och aktiviteter” (Rapoport 1990:12). Även historikern Marcus
Rediker har på liknande sätt diskuterat betydelsen av den fysiska
världen för sjömän och pirater under 1700-talet. Där fanns drömmar
om skatter och hopp om bättre liv. Men, ombord var det båtens
fysiska form, redskapen, havet och arbetsprocesserna som knöt ihop
folk och ting (jfr Sartres seriebegrepp). Det var den påtagliga
världen, allas gemensamma förutsättning. Också maktkamp
ombord fördes med de redskap som stod till buds.
Den fysiska miljön på ett skepp ger ett nästan oändligt urval av
redskap och redskapsliknande föremål som kan användas som
vapen, vilka är den centrala bakgrunden för förhandling kring
auktoritet. Möjligheten att tillgripa hävstänger, bräder, tunnlaggar,
påkar, rep, ankarkätting, märkjärn, krampor, krokar, yxor,
skarvyxor, borstar, tjärborstar, moppar, åror, harpuner, sablar,
knivar och pistoler medförde att väpnad strid var ett ständigt
närvarande hot och en realitet. (Rediker 1987: 237).

Vissa forskare har lagt stor vikt vid de materiella symbolernas historiska
roll. Detta gäller framförallt konstvetare, vilka brukar peka på
enstaka symbolers historiska roll, i exempelvis identitetsskapande
processer. Ett annat något mer komplext sätt att resonera kring det
materiella betonar tingens betydelse i kognitiva processer. Maurice
Bloch har resonerat på sådant sätt i sin diskussion kring Zafimaniry
på Madagaskar. Lärandet medieras av påtaglig materia, betonar
Bloch, i användningen av redskapen i köket eller när man hugger
genom en massiv trädstam.
Begreppsbildningens förankring i det materiella – i kroppen, hus,
skog, sätt att tala – och i praktiska göromål – matlagning, odling, att
äta tillsammans – innebär att den kulturella processen inte kan
lösgöras från vidare ekologiska, biologiska och geografiska
förändringar i vilka det mänskliga samhället bara är en liten del. Att
lära praktiska göromål sker inte främst genom muntliga regler och
lexikografiska definitioner; snarare lär man som man lär barnet
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relatera till materiella aspekter av sitt hus, när man följer andra barn i
skogen för att plocka bär, när man ser på morfars stela gång, när man
njuter av att arbeta harmoniskt med sin äkta hälft, när man lagar mat
på härden, när man ser morfar luta sig mot nockstolpen, när man
hugger i en stor stock, och när man ser det vackra i ett hus med ett
lyckligt par (Bloch 1992: 144-145).

En central punkt i diskussionen kring det materiella är människans
aktiva relation till fysiska miljöer och ting. Psykologen Alan Radley är
en av de som särskilt poängterat människans aktiva förhållande till
ting. Tingen existerar inte enbart som kontemplativa objekt, utan
särskilt i relation till handling. “Folk inte bara tänker och minns om
saker – hur de såg ut eller vad som hände med dem – utan de
kommer också ihåg vad man kan göra med dem, hur man handlar
[engage] med saker för att en viss typ av händelse skall inträffa.”
(1990: 48). Tingen inträder i livet på avgörande sätt. Vi kan illustrera
denna problematik med Michel Foucault. Vid sidan om hans
diskussioner om kroppens materialitet är det materiella också en
viktig aspekt i hans ’arkeologiska’ analyser. I sin analys av
fängelsets struktur och uppkomst (Foucault 1975), knyter Foucault
ihop övergången i straffsyn från vedergällning över inspärrande till
upplysningstidens förnuftspräglade straffrättvisa, men kanske mest
till de nya organisationsprinciper som växt fram under 1600-talet.
Det som skall ‘ordnas’ och disciplineras avskiljs från omvärlden och
både tid och rum indelas minutiöst och efter mycket specialiserade
mönster.
Enligt Foucault märks dessa tendenser som tydligast i just de
nya fängelserna. Han tar bland annat upp filosofen Jeremy
Benthams skapelse ‘panoptikon’; en fängelsebyggnad med en yttre
ring av celler med fönster utåt och gallerdörrar inåt, uppbyggt runt
ett inre torn, varifrån samtliga celler kunde övervakas. Foucault
menar att denna extrema form av kontroll och övervakning låg i
linje med disciplinerinsprocessen. Benthams pantikon byggdes dock
aldrig, men idén representeras av flera av de nya institutioner som
växte fram i Europa och USA. Enligt Foucault är det möjligt att
studera hur olika sociala strömningar och maktstrukturer sammanfaller i dispositionen av tid-rummet och byggnaders konstruktion.
Ett annat exempel finner vi i Klinikens födelse (1963) där Foucault
implicerar att den faktiska, materiella existensen av leprosarier
under det tidiga 1500-talet spelade en aktiv roll i processen där
galna och abnormala skildes ut som en egen social kategori.
En av de som gått längst i diskussionen kring materia och
socialitet är Bruno Latour. Latour har utvecklat en nätverksteori
(actor-network theory) där gränsen mellan det tekniska och det
sociala liksom mellan natur och kultur i det närmaste upplösts. I en
studie (1992a, 1993b) över ett tunnelbanesystem för Paris, Aramis
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systemet, har han kritiserat dikotomiska modeller och i mer generell
mening utvecklat dessa resonemang i sin studie Vi har aldrig varit
moderna (1993a). Vetenskap och teknik, menar Latour i vetenskapsteoretikern Bloors (1976) anda, är byggda helt av samhället och
uttrycker, reflekterar, materialiserar och förkroppsligar konsensus.
Men Latour går vidare och förbi Bloor i denna fråga och hävdar att
de materiella elementen ingår i ett nätverk med mänskliga sociala
relationer. Latour har till och med infört begreppet sociala aktanter
för att beteckna tingens aktiva medverkan i sociala relationer. Detta
begrepp inbegriper handlande ting och handlande människor:
människor och ting kan i vissa situationer även anta en och samma
aktantroll. Han skriver:
Ett tekniskt objekt – åtminstone så länge det existerar – är en
institutionaliserad överföring genom vilken element av aktörens
intressen blir omformade och översatta medan de icke-mänskliga
egenskaperna blir uppvärderade, förändrade, veckade eller
sammanslagna (Latour 1993a: 395).

Latour talar om översättningar och länkar: översättningar mellan
människor, översättningar mellan människor och ting, översättningar mellan ting och människor. Latours exempel på socialt
aktiva aktanter rör sig dock ofta inom en begränsad sfär och gränsar
till det naiva. Han påpekar t ex hur väggupp som farthinder är
tänkta att aktivt tvinga bilförare att sakta ned i områden med
lekande barn (1999a). Konstruktörens idé och tanke med
konstruktionen är uppenbar (att skydda barn), men för bilisten
handlar det kanske mer om att sakta ner för att inte förstöra sin bil.
Effekten blir dock, får vi hoppas, densamma. I ett annat exempel
(1991) diskuterar Latour de tunga klumpar av metall som ofta är
länkade med hotellnycklar. Motivet är uppenbart; nycklarna har
gjorts tunga och otympliga för att hotellgästen inte skall glömma att
lämna in nyckeln i receptionen när han/hon lämnar hotellet. Ofta
finns skyltar med uppmaning om detta på rummet, i receptionen
eller ibland tom på själva nyckeln, men enligt Latour är det snarast
nyckelns otymplighet som gör att regeln efterlevs.
Samtliga av dessa olika perspektiv (kognitiva, symboliska
nätverksteoretiska, sociala etc) finns i mindre eller högre grad inom
arkeologin. Det är dock lite märkligt, givet ämnets natur, hur lite
man inom arkeologin behandlat tingens sociala aspekter. Det finns
dock några exempel som behandlar materialiteter bortom ren
’artefaktfetischism’. Daniel Miller har t ex särskilt poängterat att ting
kan påverka abstraktioner inom tanke och språk och att denna
förmåga underskattats (1985, 1998) och Michael Shanks och
Christopher Tilley skrev 1987 om materiell kultur efter liknande
linjer. De sistnämnda skrev i polemik mot vissa resonemang inom
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den Nya arkeologin, vilka förutsatte att det materiella enbart var en
reflektion av det sociala, att “Material culture should be regarded as
not merely a reflection of cognitive systems and social practices but
actively involved in the formation and structuring of those practices
(1987: 85)“. Tilley har senare utvecklat dessa tankegångar:
En artefakt är inte bara ett tillägg till det som verkligen betyder
något – människor och sociala relationer – men ingår på ett
fundamentalt sätt i skapandet av sådana relationer. Materiell kultur
är lika viktig och fundamental som språket är för hur den sociala
världen skapas. Att ta detta synsätt på allvar medför att den
arkeologiska diskursen förstärks. Arkeologisk information är inte
dålig eller utarmad och inte heller mindre värd än den information
som antropologen har att tillgå. Detta på grund av att materiell
kultur är ett huvudsakligt media för att överföra betydelser (Tilley
1996a:4).

Till stor del behandlar dock arkeologer materiell kultur ur ett
symboliskt perspektiv, där värden tillskrives objekt (jfr van
Reybrouch 2000:45). Olika element, särskilt stil och dekor räknas
som uttryck för individuell (assertativ) eller etnisk (emblemisk)
identitet, alternativt individuell status och grupptillhörighet. Detta
angreppssätt är dock vid närmare betraktelse allför förenklat och
bygger ofta på generaliserande analogier hämtade från äldre
antropologiska exempel. Ett relaterat fält är perspektivet på
materiell kultur som indirekt kommunikativ. Wobst har exempelvis
argumenterat för hur materiell kultur spelar en indirekt
kommunikativ roll i strukturerandet av social identitet, föreställningar och tillhörighet (Wobst 1977). Polly Weissner har varit
inne på liknande tankegångar och diskuterat stilelement som
indirekt kommunikation och uttryck för personlig eller kollektiv
identitet. Det är här intressant att notera Ørskovs anmärkningar från
ett konstteoretiskt perspektiv (1966: 34). Han menar att ett objekts
existens förutsätter material-konkretion, form-konkretion och
motiv-konkretion. Materialkonkretion är lika med materialitet,
formkonkretion fungerar analytiskt på ett intellektuellt plan i form
av begreppsmässig klassificering medan motivkonkretion är
illusionistisk, imitativ och specifik. Dessa tre huvudkategorier är
givetvis inte skilda åt utan är mer eller mindre alltid inbördes
relaterade. En central punkt i Ørskovs argument pekar med andra
ord mot att dekor och stil kanske inte har den centrala roll för
symbolism och kommunikation som ofta förutsätts i arkeologin. Vi
skall dock återkomma till denna problematik i detalj längre fram.
Exempel på det kognitiva perspektivet på materialiteter finner
vi ofta inom den fenomenologiska landskapsarkeologin. Tilley har
exempelvis diskuterat den fysiska omvärldens (platser, lokaler,
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rutter och enskilda element) metaforiska betydelse för
konstruktionen av sociala ideologier, för maktstrukturer och som
signifikanter för kollektiv historia och minne (Tilley 1994, 1996b,
1998). Inom samma område har även Richard Bradley i Altering the
earth (1993) poängterat hur viktig den omgivande miljön (landskapet) är för produktion och reproduktion av sociala strategier.
Bland annat menar han att byggandet av megaliter och monument
förändrade upplevelsen av tid och rum under neolitikum. Förändringen var inte intentionell, utan snarare en följd av att
landskapsbilden förändrades. Peter Wilson (1988) har presenterat
liknande idéer om hur materialiteter konstruerade med ett syfte fått
en icke-intentionell effekt. Han menar att människan ’domesticerade’ sig själv under neolitikum genom att bli mer bofast och
bygga hus och gravar. Wilson hävdar att upplevelsen av hus och
gravars inneslutande effekter initierade nya sociala strategier, vida
betydelsefullare än exempelvis införandet av odling.
Mat, tak över huvudet, kläder är avgörande för oss alla. Men
tingen ingriper också på andra sätt i våra liv. Av människor skapade
ting kan överleva sina skapare men fortsatt spela en roll, vara till
hjälp eller hinder för andra. De hindrar ibland fri rörelse, hjälper oss
i andra fall att flytta på oss, tvingar oss ibland i en viss riktning, kan
hjälpa oss att skapa eftertraktade objekt eller på olika sätt utgöra
dödliga hot. Materialiteter kan alltså påverka oss på många olika
sätt och även analyseras ur många synvinklar. Av de exempel vi
tagit upp här kan man skönja vissa huvuddrag. Några fokuserar på
de symboliska aspekterna av materiell kultur (Hodder, Tilley). Det
finns även många som ser materiell kultur som framförallt
kommunikation och uttryck, vilket ligger relativt nära det symboliskt
baserade perspektivet (Weissner, Wobst). Genomgående för dessa
perspektiv är att de inte tilldelar materialiteterna någon aktiv social
roll i sig själva, det är människan som tilldelar dem olika sociala
effekter och affekter (en slags emotionell ’laddning’ i Ørskovs
terminologi, Ørskov 1966:32f). Andra fokuserar på tingens faktiska
materialitet, teknik och funktion (Latour, Foucault).
På ett annat plan kan dock två huvudriktningar urskiljas. Vissa
forskare utgår från ett fenomenologiskt eller existentiellt perspektiv;
hur människan upplever och lever med materiell kultur. Andra ser
det i mindre grad kontemplativt och betonar hur människan
utnyttjar eller styrs och begränsas av materialiteter. Vi vill inte ta
ställning till något av dessa synsätt, även om vi från ett arkeologiskt
perspektiv betonar det senare. Vi är främst intresserade av hur
människa och ting relaterar sig i ett socialt, handlingsinriktat,
perspektiv, och där ingår i varierande grad element från samtliga de
perspektiv som diskuterats. Materialiteter kan inte bara ses utifrån
ett perspektiv eftersom deras effekter ofta är olika i olika
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sammanhang. För att illustrera diskussionen har vi här valt att
fokusera på teknik och teknikutveckling, ett analytiskt fält som
ligger nära till hands att ta upp i detta sammanhang.
utgör teknik ett system?
I mycket av den arkeologiska litteraturen finns en tendens att
betrakta det materiella som ett sammanhängande system. Gordon
Childes klassiska definition av kultur kan illustreras ur en
introduktionstext för arkeologer han skrev kort efter andra
världskriget.
Nu kan man finna att samma typer uppträder tillsammans på ett
flertal olika lokaler inom givna områden eller provinser. Idag kan vi
finna att de flesta sönderbombade hus i England varit byggda enligt
samma plan, med samma tegel, innehållande samma sorters
tekannor, såskoppar, kittlar, knivar, ljusstakar, ölflaskor, radiorör
osv. Samma grad av enhetlighet skulle man finna i nordryska städer
bombade vid samma tid, men husen skulle varit av trä, inte tegel,
och deras planlösning, möbler och innehåll skulle vara märkbart
annorlunda än de engelska. Arkeologer kallar liknande typer av
fyndsammanhang [assemblages] som uppträder på flera olika lokaler
för en kultur. (Childe 1956:16-17).

Kultur är för Childe en viss given uppsättning typiska artefakter,
vilka på något sätt ’representerar’ ett visst samhälle. Childes syn
reflekterar den allmänna uppfattningen att materiella ting på något
sätt utgör en helhet i sig själva. David Clarke (1968) utvecklade och
systematiserade Childes diskussion och anför i sin analytiska
modell fem centrala fält i ett kulturellt system varav ett subsystem
är materiell kultur. Vad som särskilt slår en vid en analys av Clarkes
kategorier är att materiell kultur definierats som ett subsystem
vilket, givet modellens förutsättningar, måste vara kommensurabelt
med det ekonomiska, det sociala och det religiösa. Detta är givetvis
ett problematiskt påstående. Det är inte självklart att materiell
kultur utgör ett separat system. Det är snarast så, att materiella ting
relaterar sig till olika sfärer av mänskligt handlande och i samband
med dessa bestämda handlingar kan betraktas som system. I sig är
den materiella kulturen ingenting. Uttrycket materiell kultur är
flitigt använt i dagens arkeologi, men det kan vara så att detta
begrepp leder oss in i problematiska fällor. Det är anmärkningsvärt
att detta begrepp på många sätt är en av hörnstenarna i postprocessuell arkeologi.
Lika lite som det sociala, ekonomiska eller det politiska kan
skiljas ut som separata fält kan heller inte materialiteter skiljas ut
som ett självständigt system, mer än möjligen på en hög analytisk
nivå. Nu är det nog knappast så att Childe, Clarke eller någon
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annan verkligen ansåg att det sociala i praktiken består av
självständiga subsystem, det rör sig sannolikt om generaliseringar
och ett försök att analytiskt bryta ner ’det stora hela’ till hanterbara
enheter. Det är dock inget oproblematiskt företag då dessa är
ömsesidigt beroende av varandra på ett flertal vis. Även om sådana
analytiska generaliseringar är möjliga vill vi argumentera för att just
separationen mellan materiell kultur och det sociala är synnerligen
olycklig. Ett sådant förhållningssätt stjälper snarare än underlättar
sociala analyser.
Precis som det materiella i allmänhet ses som system har t ex
Dobres (2000:100) diskuterat det tekniska som ett fält av
’representation’ i Mauss’ mening, det vill säga ett sammanhängande idésystem. Detta är naturligtvis ett lika problematiskt
påstående som idén om det materiella som system. Enskilda
tekniska lösningar kan mycket väl tänkas utgöra system, men
knappast det tekniska i sin helhet. Även Marcel Mauss vände sig
uttryckligen mot tanken om det tekniska som system. Det tekniska
är endast uppräkningar och uppdelningar utan system (1969: 87).
Mauss skilde här mellan kollektiv representation, vilken utgjordes av
föreställningar och idéer, och det tekniska. För Mauss utgör den
kollektiva representationen ett system, men inte det tekniska.
Det kan vara intressant att i detta sammanhang också nämna
Jean Baudrillard och hans arbete Objektens system, vilket
publicerades första gången 1968, det vill säga samma år som David
Clarke gav ut Analytical Archaeology. Baudrillard är en ledande
företrädare för postmodernistisk filosofi i Frankrike. Det finns i hans
text från 1968 vissa i detta sammanhang intressanta reflektioner.
Baudrillard pekar här på att det materiella i sig inte har någon
betydelse. Det meningsbärande införs genom människor.
Konsumtion (vilket för Baudrillard är en nyckelkategori, jfr Miller
1987) är:
en virtuell totalitet av alla objekt och meddelanden som konstitueras
i nuet i en mer eller mindre sammanhängande diskurs.5

För Baudrillard är diskursen alltså primär, det vill säga det
relationella. Objekten är inte i sig själva, och här vänder sig
Baudrillard mot materiafetischism. I sig själva kan objekten inte
utgöra något system. Vi kan acceptera Baudrillards argumentation
till vissa delar. Han påvisar tydligt att en kategori som materiell
kultur i sig är ’meningslös’ och saknar både denotation och
konnotation. I den mån detta begrepp överhuvudtaget haft något
innehåll har detta varit enbart hos arkeologen, men också detta är
tveksamt. Vi har i litteraturen inte funnit något exempel på en mer
systematisk presentation av innehållet i det tänkta subsystemet
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materiell kultur. Så långt kan Baudrillard vara effektiv i kritiken av
en Childe eller en Clarke. Men för Baudrillard blir ju samtliga ting i
sig meningslösa, de ’finns inte’, de endast representerar ett tankesystem. Ett sådant synsätt kan onekligen förefalla lockande om man,
likt den Sartre som skrev Äcklet, känner ett hat inför tingens
påträngande karaktär. Med en enkel filosofisk reflektion har man
’trollat’ bort tingen och gjort dem till sekundära, i sig irrelevanta
fenomen.
Tingen kan dock bilda enheter i specifika konstellationer med
människor. Huset där vi bor bildar en meningsfull enhet
tillsammans med oss. Maskinhallen blir meningsfull i samband med
dess operatörer, med arbetarna. I arbetsprocesser, i sätt att sköta
hemmet, på fotbollsmatchen: i alla dessa sammanhang bildas
enheter av ting och människor som på ett relevant sätt kan utgöra
föremål för en arkeologisk analys, trots att alla de brickor som en
gång utgjorde dessa sammanhang inte alltid är närvarande.
teknikutveckling
Avgränsningen av specifika områden för relationer av materiamänniska illustreras på intressanta sätt av exempel på teknikutveckling. Wiebe Bijker (1995) har i en studie över utveckling och
kommersialisering av cyklar, bakelit och lampor talat om det
oförutsägbara i teknikutveckling. Illustrationerna är intressanta och
pekar just på tingens egen roll. Även om vi inte accepterar Bijkers
resonemang fullt ut - det strukturerande och hierarkiska i samhället
tycks underskattas av Bijker - belyser diskussionen handlandet och
handskandet med tingen. Bijker betonar i sin diskussion betydelsen
av relevant social grupp för vilken en specifik produkt ursprungligen
avses. De första kommersiella cyklarna avsågs t ex för atletiska män
ur medel- och överklass med intressen för det äventyrliga, vilket
påverkade cyklarnas utformning och kommersialisering. Här kan
det vara av intresse att jämföra med Schiffers begrepp indigenous
theories. I en diskussion kring elbilar och bensindrivna bilar i USA
vid 1900-talets början utvecklar Schiffer detta begrepp. Schiffer
jämför tidiga elbilar och bensindrivna bilar och finner att det som
ledde till bensinbilens övertag var att de potentiella användarna –
medelklassen – önskade fordon för längre resor ut på landet, något
elbilarna var föga lämpade för. Hade dessa potentiella användare
istället önskat ett fordon för transport inom städer hade elbilen
sannolikt fått övertaget, eftersom den hade många fördelar vid
kortare transporter. Schiffer drar ur detta slutsatsen att de
potentiella användarnas ’inhemska teorier’, det vill säga etablerade
vanor och önskemål styr vilka innovationer som kan slå igenom
(Schiffer 2000).
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Bijker diskuterar också vad han kallar teknologisk ram vilket
motsvarar de begrepp och idéer som cirkulerar i en bestämd miljö
av tekniker. När Leo Baekeland utvecklade plastmaterialet bakelit
arbetade han inom två olika teknologiska ramar, celluloidens och
elektrokemins, vilket gav honom en möjlighet att se nya möjligheter
i kombinationer av tekniker (Bijker 1995:192). I Bijkers analys är
relationen mellan olika aktörer eller agenter av central betydelse.
Bijker betonar här att dessa inte nödvändigtvis motsvarar enskilda
individer utan kan motsvara exempelvis företag eller statliga verk
(Bijker 1995:192). I en diskussion kring innovation av florescenslampor diskuteras till exempel relationen mellan lampproducenter,
återförsäljare, producenter av elektricitet, producenter av armatur
och slutligen statliga verk. Den kommersiella utvecklingen av
florescenslampor sker i ett maktspel mellan dessa intressenter
(Bijker 1995:254-266).
En central faktor i beskrivning av mer omfattande kedjor av
händelser är teknikutvecklingens ryckighet. En enskild teknisk
metod kan utvecklas med ett bestämt syfte (intention) och drivas till
en högt sofistikerad nivå. Vid en viss punkt på en tidskala kan
denna teknikutveckling ge möjlighet (som ett bidragande element)
till utveckling av en helt annan teknik, med en helt annan avsikt
(intention). Detta betyder att en teknikutveckling inom ett område
oavsiktligt kan leda till omfattande utveckling inom ett annat fält.
Detta är sannolikt ett mycket vanligt förekommande historiskt
fenomen. Rymdforskning har till exempel genererat åtskilliga spinoff effekter och i utvecklingen av betong spelade flera olika tekniska
och kunskapsmässiga områden stor roll, flera olika teknologiska
ramar för att tala med Bijker. När Ennebique utvecklade en
kommersiellt framgångsrik betong baserade tekniken sig på
omfattande utveckling inom matematiken, men också inom
gjutjärnsteknik. Endast i förenandet av dessa tekniska områden
(som utvecklats med helt andra syften) kunde kommersiell betong
skapas.
En nyckelfråga i diskussionen kring utveckling av teknik är
dess komplexa grunder och dess koppling till olika sociala
företeelser. Herbert Read har exempelvis opponerat sig mot
föreställningen att idémässiga landvinningar och teknisk utveckling
enbart eller främst sker på ett språkligt-filosofiskt plan. Åtminstone
för konsten gäller det att den snarare utvecklats på ett visuelltkonstruktivt plan (Ørskov 1965:47). Liknande tankegångar framförs
även av Vilém Flusser som vill mena att äldre tiders profeter i viss
mening kan kallas ’designers’ eftersom de är visionärer och ’ser’ och
beskriver något som inte ännu finns (1999:39). Jämförelsen går att
sträcka till våra dagar. Det är ett känt fenomen att en hel del av vår
moderna teknik och materiella kultur från början var ’designad’ av
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science-fictionförfattare som Jules Verne, Ray Bradbury eller Gene
Roddenberry. Det är inte tekniken/vetenskapen själv som från sina
förment separata tankekollektiv som givit oss flygplanet,
rymdraketen, TV:n eller mobiltelefonen. En social formation som
inte ’tillåter’ eller uppmuntrar ’designers’ kommer ofrånkomligen få
svårt att utvecklas.

Fig. 6. Det elektriska strykjärnet hade lika svårt som elbilarna att accepteras; man fick
ta till omfattande reklamkampanjer för att förmå människor att byta ut det gamla
strykjärnet mot det tekniskt överlägsna elektriska.

Samtidigt kan en designer ofta möta problem, där hennes eller hans
intention inte alls förverkligas. Arkitekten Oscar Niemeyer (1963)
har t ex diskuterat sin besvikelse över det sätt Brasiliens nya
huvudstad Brasilia kom att utvecklas. Stadens kärna byggdes upp
under några få år kring 1960. Men den blev inte till det nya och
demokratiska samhälle han och många av de inblandade
ingenjörerna och byggnadsarbetarna önskat. Arkitektens intention
och vision förfelades på väsentliga punkter.
Förutom dessa kreativa aspekter kan teknik givetvis även
utvecklas omedvetet på ett upplevelsemässigt/fenomenologiskt
plan. Förändringar i omgivningen (ekologiska eller ’sociala’) kan
initiera/uppmuntra nya tankemönster byggda på förändrade
praktiker eller nya metaforer. Också tekniken själv (och här kastas
orsakssammanhangen om) kan i sig bilda eller orsaka nya sociala
fenomen, en central punkt till vilken vi återkommer.
Ett problem med den typ av analys som Bijker förespråkar är
att alla aktörer tycks agera i ett rum av enkel generaliserbar
rationalitet och intentionalitet (jfr. Elkana 1981). Vi vill på intet vis
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förneka att dessa aspekter spelar en roll i historiska processer, de är
tvärtom mycket viktiga. Men dessa aspekter utgör en otillräcklig
grund för en social analys, enligt vår mening. För att hämta en
parallell ur den arkeologiska litteraturen. Timothy Earle har i ett
förtjänstfullt arbete diskuterat hur hövdingar kan ta makt och då
pekat på centrala fält där dessa processer äger rum: födoproduktion,
krig och ideologi (1997). Trots intressanta och värdefulla analyser
tenderar Earle liksom Bijker att förutsätta att grunden för rationella
beslut är enkel, banal och ständigt likvärdig. Historiskt sett tycks
detta vara ett tveksamt påstående. Bestämda sociala mönster och
situationer skapar olikartade förutsättningar för beslut. Sådana
förutsättningar har vi kallat strukturerande positiviteter, och de kan
operera på olika plan, alltifrån mönster av produktionsrelationer
över bestämda könsrelationer till element av kosmologier. Dessa
historiska förutsättningar ställer upp ramen för rationalitet och den
sociala möjligheten och det är från denna bas vi måste analysera
social förändring. Det är viktigt att påpeka att strukturerande
positiviteter givetvis inte motsvarar allmänna samhällsformer,
eftersom dessa positiviteters giltighet vid en viss tidpunkt inte
behöver vara universell eller spela en lika stor roll inom alla sociala
fält.
För att knyta tillbaka till exemplet betong, kan denna tekniks
framgång inte enbart förklaras med en rationell strategisk innovatör
vilken driver fram en teknik för att tillgodose givna indigenous
theories. Samtidigt som betongen införs som byggnadsmaterial i stor
skala förändras byggandets villkor, framförallt genom ökad
folktillväxt och växande tätortsbebyggelser. Dessa sociala villkor
kommer att sammanfalla med betongens introduktion i Västeuropa
och relationen mellan dessa faktorer är långt mer komplex än man
ofta velat tro. Förändringen kan inte förklaras som en effekt av
introduktionen av betong, men den kan inte heller bara förklaras
med en rent social förändring, vilken ledde till att betongen togs i
bruk. Istället måste vi studera hur dessa fenomen samverkar och
förändras.
människor och ting i kollektiv
Debatten kring mekanisering (ersättandet av enkla redskap med
maskiner) och framförallt automatisering (ersättandet av människor
i komplexa relationer mellan maskiner, t ex termostater och
industrirobotar) har förnyat intresset för relationen människa-ting.
Automatiseringen medför givetvis en stor förvandling, men den har
hittills inte fått det totala genomslag man kunnat tro. Till viss del
hänger detta ihop med problem med flexibilitet: en industri som är
helt automatiserad kan ha svårt att kundanpassa produkter eller att
61

- materialitet och design -

byta produktdesign. Vi har redan tidigare varit inne på Latour, en
av de främsta företrädarna för ett synsätt där materialitet och
mänsklig handling förenas. I sin analys av tunnelbanesystemet
Aramis exemplifierar Latour (1992a, 1993b) en diskussion kring
automatisering. Aramis var avsett att bli ett stort enhetligt tunnelbanesystem, men projektet lades slutligen ned. I detta system skulle
små tågvagnar kunna kopplas samman i centrala Paris för att sedan
länkas ut till en lång rad bestämda destinationer. På detta sätt kunde
passagerarna direkt i centrum stiga på en vagn som förde dem till
en plats nära hemmet. Kopplingarna mellan vagnarna var osynliga;
de var elektromagnetiska. Hela systemet var tänkt att styras
datortekniskt. Latour förklarar misslyckandet så att projektet blev
alltför teknikorienterat och glömde bort den sociala aspekten av en
innovationsprocess, det vill säga ’översättningen’ var otillräcklig.
Rent praktiskt betyder detta att gruppen bakom Aramis inte
investerade tillräckligt i sociala evenemang, lobbying och popularisering. Marilyn Strathern har också på liknande sätt betonat hur
internationella storföretag söker utbilda sig i regionala och lokala
kulturer som en del av företagens affärsstrategi (Strathern 1995).
Thomas P. Hughes, som arbetar med teknikhistoria i USA har ett
likartat synsätt där ’management’ aspekten dock helt renodlats.
Hughes (2000) är särskilt intresserad av vad han kallar postmoderna
teknikprojekt, där man informerar ’allmänhet’ och, enligt Hughes,
söker integrera åsikter från berörda konsumenter. Också Regis
Debray är inne på omöjligheten att se det tekniska som en i strikt
mening autonom faktor (Debray 2000:49): hos honom är det centrala
kunskapsöverföring, transmission.
Det tekniska ingår enligt Latour i ett sammanhang med
mänskliga handlingar, i vad han benämner en gemensam
kollektivitet. Som exempel drar Latour bland annat fram debatten
kring vapeninnehav i USA (Latour 1999: 176-178). National Rifle
Association (NRA) vidhåller ju alltid att ett vapen inte förändrar
något: en människa är moraliskt god eller moraliskt ond och vapnet
som sådant påverkar inte dessa förhållanden. De som argumenterar
för begränsningar i vapeninnehav hävdar däremot att vapnet
kvalitativt förändrar en situation. En människa som utan vapen
kanske enbart reagerat med allmän ilska kan med vapen i hand
komma att förvandlas till en mördare eller att utan egentligt motiv
vålla annans död. Detta betyder att vapnet, det materiella, har en
långt mer aktiv roll än de passiva redskap som exempelvis
sociologen Talcott Parson (1964) antytt i sin analys. Latour drar den
långtgående slutsatsen att handling inte är en mänsklig egenskap
utan en förening av aktanter, det vill säga människor och saker i
förening (1999a:182). Ordet aktant har Latour närmast tagit från
fransk lingvistisk semiotik och vi har tidigare kort berört denna
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användning av termen i kapitel 2. Dessa aktanter i grupp bildar vad
för Latour är kollektiv, vilka bör utgöra utgångspunkt för varje
analys. Detta är givetvis en på många sätt extrem ståndpunkt.
Tingen blir lika mycket handlande som människor. Latour har
givetvis utsatts för kritik för teknikfestischism och han diskuterar i
flera sammanhang detta problem, och markerar sig då särskilt mot
Heidegger. Medan Heidegger såg tekniken som en fara, eftersom
den kommit att styra människan, den har blivit människans herre (i
Heideggers värld spelar kvinnor en mycket liten roll), ser Latour
kollektiven av aktanter som entiteter där ingen särskild grupp av
aktant kan styra en annan (1999a:176). Själva motsatsförhållandet
mellan människa och maskin är för Latour en chimär, en felaktig
filosofisk dualism. Det kan här vara intressant att göra en historisk
reflektion: den luditiska rörelsen i England under början av 1800talet, där hantverksarbetare slog sönder maskiner då de kände sina
inkomstkällor hotade (se Thompson 1968:598-659) var trots allt ett
mycket påtagligt fenomen, där människa och maskin kom i konflikt.

Fig. 7. En tidig version av löpande band där människan och maskinen synkroniserades.

Kanske bör man formulera saken så att människor och ting alltid
står i relation till varandra och att denna relation ibland kan ses som
positiv, i andra som negativ. Det är en ganska meningslös
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verksamhet att göra utomhistoriska generaliseringar kring förhållandet människa-maskin. Medan Bloor i en tradition från Mauss
och Durkheim såg samhälleliga kosmologier om naturen som en
reflex av det mänskliga samhällets organisation kritiserar Latour
detta resonemang som en otillräcklig symmetri. Enligt Latour står
ingen kultur som separerad från natur: alla entiteter, alla kollektiv,
är natur-kultur enheter. Med denna utgångspunkt lanserar Latour
idén om en generaliserad symmetri, ett jämförande perspektiv där
kollektiv mäts och beskrivs (Latour 1993a). Latour förnekar dock
inte evolutionära förändringar. Kollektivens skala förändras över
tid, utsträckningen av aktanternas spel växer i skala och detta
möjliggör evolutionära modeller (Latour 1993a:185, 1999a:202-211).
Latours evolutionära skisser skiljer sig i grunden inte alltför mycket
från en White (1959), en Morgan (1903) eller en Spencer (1908). Just
mätandet, konstruktionen av instrument är för Latour det bästa
argumentet mot absolut relativism och Latour förespråkar därför en
’relativ relativism’.
Den springande punkten i Latours argumentation är att
begreppet det sociala måste överföras också till tingen. När Boyle
konstruerade en luftpump för att peka på vakuum eller när Pasteur
odlade fram mikrober var dessa inte bara saker eller natur utan
också sociala fenomen (1993a:112). Latour pekar också på att ting
tilldelas föreskrivande reglerande sociala funktioner. Dörrar kan
diskriminera vissa grupper, som till exempel små barn som inte kan
öppna dem (Latour 1992b: 234). Också i mer komplexa sammanhang finns etiska regler inbyggda i maskiner, rökdetektorer som
signalerar närvaro av rökare till exempel. De kollektiva enheter
Latour talar om sprider sig likt nätverk över världen. I en tidig text
(1987) har han beskrivit 1700-talets franska upptäckare och deras
kartering av världen. När de gav sig ut i världen markerade de ut
noder som infördes som punkter i en karta i Paris, och denna karta,
en slags modell, blev ett maktcentrum. Men i senare texter
(1993a:120-3) pekar han på att nätverket finns på varje lokalt
etablerad länk i nätverket. Det finns inte en magisk gräns mellan
centrum och periferi. Varje lokal nod är lika mycket en del av
nätverket som någon annan.
Latour är noga med att poängtera att ett mänskligt socialt
element inte hur som helst kan överföras till eller appliceras på det
tekniska. Intentionen att överföra ett socialt element kan i försöken
att applicera detta mot det tekniska (mot råvaran, mot de tekniska
lösningarna) förvandlas, genomgå en metamorfos och bli till något
helt annat än det avsedda. Det är här Latour talar om hybrider och
monster, det tekniskt skapade som blir sociala verkligheter och
betonar att detta är det fält där det moderna och det premoderna är
ense: rädslan för Frankenstein, för monstret (1991:112).
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Det ligger, som nämnts, nära att se Latour som teknikfetischist. För
att kringgå detta pekar Latour själv ständigt på nätverkets flytande
karaktär, det icke-tingliga. I ett svar på kritik mot nätverksteorien
pekar Latour (1999b) på betydelsen av hyphen (sv: bindestreck) det
vill säga det tomrum eller den yta som utgör kontakt mellan olika
element, den osynliga länken mellan människa och maskin.
Samtidigt som han menar sig vara öppen att överge begreppen
aktör, nätverk och teori, vill han insistera på kontaktytan. Och
skriver han, vi måste göra vad Victor Frankenstein inte gjorde, vi
måste ta hand om vår skapelse, inte överge den.
Latours idé om hybrider, människa och teknik i förening har
tagits upp i olika varianter av en lång rad forskare, där Donna
Haraway kanske är en av de mest kända. Haraway (1991) talar om
Cyborger, nya varelser av människa och teknik; det rör sig här
verkligen om nya varelser, både i teknisk och social mening. För
feministen Haraway är Cyborgen en möjlighet att ifrågasätta
gränser, att lämna ofruktbara dualismer. Haraway markerar sig
indirekt mot Latour: hon skriver att “Till skillnad mot Frankensteins
monster förväntar sig inte Cyborgen att dess fader skall rädda den
genom att återställa paradiset [Eden]; det vill säga genom att skapa
en heterosexuell partner, och genom att fullborda en slutgiltig helhet, en stad och ett komplett kosmos. Cyborgen drömmer inte om
ett samhälle liknande den organiska familjens /.../. Cyborgen skulle
inte acceptera Edens lustgård; den är inte av jord kommen och
kommer inte att åter jord varda” (Haraway 1991:151). Mer jordnära
exempel (om sådana nu är tillämpliga i detta sammanhang) har
dock också förts fram i debatten. Moser och Law (1999) diskuterar
till exempel ingående hur en rörelsehindrad människas liv
förändrats genom kroppens kombination med maskiner och
elektronisk teknik.
Man har hävdat i kritik mot Latour att hans nätverksteori är
sådan att människan eller människor inte uppträder i sin specificitet.
Bland andra vetenskapssociologerna Harry Collins och Martin
Kusch (1998) är drivande i kritiken av Latour. De betonar de
aspekter där mänskliga handlingar skiljer sig mot tingens och har
där utvecklat en speciell terminologi där de skiljer mellan
mimeografisk handling (mekanisk handling) och polymorf handling
(övriga handlingar). Polymorfa handlingar karakteriseras i mångfalden sätt de kan utföras, i variabiliteten. Collins och Kusch inför
också begreppet handlingskaskader, vilket betecknar serier av
handlingar vilka initieras av en bestämd handling. Det finns
problem hos Collins och Kusch, framförallt eftersom de helt enkelt
inte intresserar sig för oavsiktliga effekter av handlingar och icke
intentionell handling. Men Collins och Kusch kritik av Latour är inte
oviktig och delvis berättigad.
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Vi ser dock konstruktiva element hos Latour vilka kan vara av stort
intresse om vi våldför oss lite på hans resonemang, det vill säga om
vi undviker att vara bokstavstrogna. Samtidigt är det problematiskt
att generalisera Latour så långt, som till exempel Marylin Strathern
(1999) tycks söka göra, att kollektiven analyseras som strukturella
relationsfenomen, det vill säga att tingen och människorna i sig är
ganska ointressanta medan det generella mönstret, relationen (i en
mening ’strukturen’) är det relevanta. Hon avslutar sin text med
orden “In fact one could say that relations are what make people
’see’ anything at all“ (Strathern 1999: 260). I en viss mening är detta
givetvis riktigt: det finns ingen socialitet utan relation. Men Latours
poäng tycks ändå ligga bortom denna ganska banala sats. Latour vill
istället understryka att varje aktant i sig, i någon mån, påverkar och
påverkas av en bestämd process. Vad som relateras till vad är inte
irrelevant - och här finns en intressant poäng för arkeologin.
För att försöka sammanfatta denna ganska omfattande
diskussion kring Latour kan det vara intressant att jämföra Latour
med Sartre. Som vi redan nämnt i kapitel 2 införde Sartre begreppen
serie och grupp. Han betonade också människans relation till
materia, till naturresurser och till saker. Särskilt betonade han
situationer där resurser saknas eller är bristfälliga. Han underströk
att handlingar som är positiva för en viss grupp människor vid en
given tidpunkt kan komma att bli negativa för dem och andra i ett
bredare perspektiv: som exempel talar han om kinesiska bönder
som bränner skog för att odla upp land, vilket ger större födoresurser men samtidigt minskar de genom erosion möjligheten för
fortsatt odling. Sartre talade om hur det mänskliga ristas in i tingen
och landskapet, hur materia märks upp, beläggs med tecken. Därför
kan tingen och landskapet fungera som förmedlare: människor kan
utföra handlingar som får effekter långt fram i tiden eller på stora
avstånd. För att ta ett samtida exempel kan vi nämna att utsläppet
från kärnenergiverket vid Tjernobyl spreds ut över stora ytor som
belades med förhöjd strålning, ett spår av mänsklig verksamhet.
Därför ville Sartre finna en ny position i relation till den franske
sociologen Durkheim och den tyske sociologen Weber. Durkheim
hävdade att ”sociala fakta är ting“, medan Weber bestämt hävdade
att “sociala fakta är aldrig ting“. Sartre föreslår istället uttrycket
“sociala fakta är ting i den mening alla ting, direkt eller indirekt, är
sociala fakta“6 (Sartre 1960: 246). Sartre skiljer sig givetvis på
grundläggande sätt från Latour. I kontrasten mot Sartre ser vi att det
är svårt att i strikt mening upprätthålla Latours argumentation om
kollektiv av aktanter. Särskilt problematiskt är den senares
perspektiv eftersom han synes reducera all mänsklig verksamhet till
element av ’kollektiv av aktanter’. Dessa betraktas som i princip
likvärdiga enheter, vilka i den mån de skiljer sig åt, endast skiljer sig
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i skala. I viss mån överensstämmer dock Latours kollektiv med
Sartres seriefenomen: ting och människor interagerar i rutinmässiga
mönster. Skillnaden mellan Latour och Sartre är däremot stor när
det gäller synen på förändringar och förändringens mönster. Hos
Latour existerar inte fenomenet social grupp: medveten
intentionalitet har helt raderats ur diskussionen. För Sartre är
intentionalitet hos sociala grupper ett centralt fenomen av
avgörande betydelse för social förändring. Men det finns en likhet
också vad gäller social förändring hos Latour och Sartre: hos båda
kan förändringar i materialitet (icke-mänskliga aktanter hos Latour)
göra sociala seriefenomen tydliga och påverka historiska förlopp.
För att utveckla dessa resonemang vidare krävs ett omfattande
teoretiskt arbete som ligger utanför syftet med denna skrift.
Intressanta idéer kan hämtas bland annat från marxismen där till
exempel begreppet produktivkraft just hänvisar till en dynamisk
relation mellan människa och natur, där båda påverkar varandra
(Cornell 1997). Vi nöjer oss här med att peka på detta intressanta
teoriområde som har ett stort potentiellt värde för arkeologisk
diskussion.
funktion, effektivitet och variation
Det kan vara av intresse att försöka antyda en mer konkret
dimension av den diskussion som förts i förra avsnittet. För att rensa
i den snåriga diskussionen kring teknik, funktion och variabilitet
tvingas vi införa några enkla hjälpbegrepp i diskussionen. Av stor
betydelse är t ex att skilja mellan absolut nödvändighet, social
nödvändighet och teknisk effektivitet. Det är banalt att poängtera att
människor är beroende av vissa absoluta nödvändigheter för att
överleva som organismer. Föda, vatten, syre och en rad andra
element är helt nödvändiga. Det är dock inte oväsentligt att
poängtera detta. Det finns också under 2000-talet många människor
som befinner sig i situationer där tillgången till dessa nödvändigheter är extremt begränsad. Att uppställa säkra och klara
mått på dessa absoluta nödvändigheter är dock inte lätt och det går
knappast att fastställa experimentellt (vilket man dock försökte i
vissa koncentrationsläger under andra världskriget). Social nödvändighet är inte detsamma som absolut nödvändighet. Det socialt
nödvändiga fluktuerar och är socialt bestämt, och det finns här stort
utrymme för sociala konflikter kring fördelning av det samlade
överskottet i en given social formation (Cornell 1997).
Teknisk effektivitet är nu något helt annat, vilket i sig kan tyckas
självklart, men vilket inte alltid framställts så i arkeologiska
sammanhang. Det tekniskt effektiva kan endast mätas i relation till
en viss given intentionalitet eller avsikt. Effektiviteten hos en spets
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beror på till vilket redskap den skall användas (båge eller
spjutkastare, till exempel) och till vad den skall användas, till
exempel vilket djur man skall jaga (Cattelain 1997). Det är viktigt att
betona att tekniskt effektiva lösningar inte nödvändigtvis behöver
vara funktionellt positiva för överlevnad hos en given population.
Tekniskt effektiva lösningar kan i vissa fall vara mycket destruktiva,
vilket är fallet med vissa mycket effektiva droger, bara för att nämna
ett exempel. Experimentell arkeologi arbetar aktivt med
effektivitetsproblem. Variationsbredden i användning hos olika
artefakter gör dock sådana analyser besvärliga, men dessa problem
bör ses som en utmaning för förnyade försök. I viss mån kan
slitspårsanalys vara ett stöd i tolkning av vilken specifik
användning givna artefakter haft (Semenov 1964; Kristiansen 1978;
Knutson 1988).

Fig 8. Det är synd att vårt klimat inte tillåter en funktionell arkitektur…

Men täckandet av den absoluta nödvändigheten och den tekniska
effektiviteten är bara två aspekter vid analys av teknik. Pierre
Lemonnier (1992) är en av de arkeologer som särskilt har utvecklat
den sociala analysen av teknik. Här betonas särskilt den sociokulturella sidan hos teknik, det vill säga det icke-funktionellt
bestämda (mer exakt, det icke effektivitetsbestämda) i teknik och i
tekniska val. Ett sådant tema är analys av hur sociala traditioner kan
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begränsa användningen av tekniska potentialer. Oxar användes allmänt
som dragdjur i Sverige ända in mot slutet av 1920-talet. Vid denna
tid hade man upptäckt genom systematiska experiment att kor
också kunde användas som dragdjur. Korna slets inte och deras
produktion av mjölk minskade inte. Trots detta var det ytterst
ovanligt att kor användes som dragdjur. Det fanns traditionella
fördomar, vilka i viss mån säkert reflekterade uppfattningar om kön
och genus (eng: gender) i allmänhet.
Ett annat tema inom den sociala analysen av teknik är
diskussion kring tekniska val och variabilitet. Det finns idag en lång
rad studier där variation mellan tekniskt likvärdiga eller närmast
likvärdiga lösningar betonas (Haudricourt 1968: 731-822; Lemonnier
1993). Kulturell variation betonas i denna typ av analys och den
tekniska effektiviteten kommer i bakgrunden. Sådana analyser kan
göras på samtida teknik, där man bland annat diskuterat viss
variation i formgivning av flygplan som saknar omedelbar teknisk
betydelse. Marcia-Anne Dobres (2000: 200-205) har på ett likartat
sätt i en diskussion kring paleolitiskt material från Frankrike, genom
en analys av detaljer, påvisat variation i hantering av litiskt material
mellan olika fyndkontexter, vilka tidigare setts som likadana.
Metodologiskt betonar Dobres vikten av att se lokaler som enheter
och att analysera assemblages (fyndsammanhang) i detalj i relation
till en rad tekniska element som berör framställning och omvandling av artefakter samt spår av användning av artefakter. En
förutsättning för en detaljerad analys är kunskap om arbetsprocessen, och Dobres använder här begreppet operativ kedja,
inspirerad av franska arkeologer. Dobres analys av detta material är
främst intressant rent metodologiskt och förtjänar mer
uppmärksamhet. Lång ifrån alla arkeologer har dock delat
entusiasmen i sökandet av kulturell variabilitet. Många har pekat på
metodologiska problem. Lewis Binford skrev 1978 polemiskt i
denna fråga.
/…/det finns inte det minsta stöd för påståendet att variabilitet i relativ
frekvens av likartade ting på olika platser nödvändigtvis kan kopplas till
kultur (Binford 1978: 455).

Binford har sannolikt rätt i princip: det är inte så att all variation är
relevant i relation till mänsklig handling, den kan helt enkelt vara
icke-relevant eller bestämd av processer utan intresse för en sociokulturell analys. Men det betyder inte – och Binford tycks vara
alltför dogmatiskt i sin mycket allmänt hållna kritik – att det är
ointressant att försöka finna mer nyanserade metoder för att studera
aspekter av variabilitet. Vid sidan av diskussionen kring variabilitet
är det också intressant att undersöka de faktorer som stärker
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tendensen till homogenitet i givna material. Pierre Pétrequin (1993),
en av de franska arkeologer som medverkar i en samlingsvolym
kring teknologiska val utgiven av Lemonnier, betonar också
uniformitet snarare än variabilitet i tekniska val. Han skriver
Men detta begrepp om regionala grupper löses upp i intet när vi
skärskådar de flesta redskap och tekniker som används direkt på
materia: skäror med flintegg, olika sätt att skafta en yxa, golvytan av
ett hus, placeringen av härdar är alla märkvärdigt likartade inom
den schweiziska Cortaillod-kulturen (Petréquin 1992: 70).

Petréquin betonar anpassningar till naturmiljön som en central
aspekt vid förklaring av den kulturella variation som föreligger.
Han resonerar också kortfattat kring etnografiska exempel från Nya
Guinea, där variationen är påfallande. Enligt Petréquin kan detta
hänföras till två olika förhållanden. Dels, menar han, är kulturen på
Nya Guinea effekt av en längre anpassningsprocess vilken givet till
resultat en större variation, dels ser etnografen endast kortvarig
variation, vilken är osynlig i det arkeologiska materialet.
Lemonnier betonar också själv att det tekniskt funktionella eller
effektiva spelar en roll. Han hänvisar också till Leroi-Gourhans
klassiska arbete om Evolution och teknik (1943, 1945), där den
bärande tesen är att tekniken inom bestämda fält tenderar att förfinas och
fulländas över tid och därmed jämna ut socio-kulturell variation. Själva
arbetsföremålet, råvarorna (exempelvis flinta), ger inte utrymme för
obegränsad variation, särskilt inte i relation till en viss bestämd
användning. Man kan också tillägga att begränsad tillgång på
råvaror också kan göra återanvändning eller sparande av råmaterial
viktigt, vilket kan ge upphov till uniformitet. Här kan vi också peka
på andra faktorer (där stil och funktion ofta möts) vilka kan
motverka variation inom givna artefakttyper.
Produktionens utformning och förlopp spelar stor roll, särskilt två
faktorer: omfattningen av specialiserat hantverk och omfattningen
av massproduktion. Gemensamma användningsområden för vissa
artefakttyper inom en social formation kan tvinga fram enhetlighet.
En viss given stridsteknik med svärd kan t ex tvinga fram bestämda
typer av svärd. Masskommunikation via Internet förutsätter också
en hög nivå av kompatibilitet mellan system. Det rör sig naturligtvis
bara om tendenser eller trender, inte absoluta fenomen. Politiskt
medveten uniformering, t ex genom måttsystem, kan också i vissa fall
minska variation. Slutligen kan vi nämna att givna vinstmaximeringsprinciper också kan, i de fall de opererar inom en given
social formation, ge upphov till omfattande likriktning.
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Fig 9. Le Corbusier, den kände schweiziske 1900-tals arkitekten skrev polemiskt att
“arkitektur har inget med stil att göra“.
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design
Så långt har vi alltså pekat på omöjligheten att strikt separera det
sociala från det tekniska eller från materialitet i allmänhet. Inom
arkeologin har en likartad debatt länge förts, som dock tett sig något
annorlunda och där begreppet stil ställts i centrum. Konstvetare och
arkeologer söker traditionellt fastställa en strikt skiljelinje mellan stil
och teknisk funktion eller ändamålsenlighet. James Sackett (1977,
1982) försökte nyansera diskussionen genom att introducera
begreppet isokrestisk variation inom arkeologin, vilket skall stå för
den variation som ej har funktionell betydelse. Detta begrepp fick
betydelse för postprocessuell arkeologi (Shanks och Tilley 1987a),
men också för nydarwinistisk arkeologi (Dunnell 1978). Diskussion
kring denna problematik är dock inte lätt och begreppsförvirringen
är stor. Som vi tidigare nämnt försökte Theodor Adorno i sin estetik,
i en stark tradition av konstvetenskap, urskilja det estetiska som en
särskild autonom sfär i det moderna. Enligt honom var estetiken
den enda sfär där befrielse från masskonsumtion och likriktning
kunde göras möjlig, där en ny värld kunde skapas (Adorno 1970:
334-384). Konstnären blir då en avantgardist, en central historisk
gestalt. Tanken är lockande och spännande och kan i ramen för en
analys av subkulturer vara intressant. Men i ett större perspektiv
blir Adornos analys märklig; kan vi verkligen särskilja estetik från
teknik och social funktion på detta sätt? Det kan vara intressant att
delvis omformulera Adornos resonemang så att det estetiska är en
av praktikens vektorer, en vektor där potential för förändring i form
är särskilt stor. En framgångsrik större förändring av det estetiska
kan dock knappast ske utan en omfattande förändring inom andra
vektorer. I regel måste den tekniska vektorn och den estetiska
åtminstone i viss utsträckning samvariera.
Le Corbusier, den kände schweiziske 1900-tals arkitekten skrev
polemiskt att “arkitektur har inget med stil att göra“ (Le Corbusier
1923: 55). Vad han syftade på var den fasaddekor som under det
slutande 1800-talet i allt ökande utsträckning betecknats som
arkitektur och som stilistiskt kategoriserats av arkitekter i böcker
som Owen Jones Grammar of Ornament. Owen Jones själv lösgjorde
sig delvis från sitt egen grammatik när han 1851 färglade
järnkonstruktionen Crystal Palace istället för att dekorera med
ornament (Cornell, E. 1997:344).
Le Corbusier associerade sin arkitektur till ingenjörsbyggen:
atlantbåtar, flygplan, bilar, fabriker och lagerhus. Dessa
konstruktioner var för denne modernist mer verkligt estetiska än
arkitekternas grammatiker för fasaddekoration. Typiskt för sin tid
utvecklar Le Corbusier sin argumentation med att poängtera att de
stilar som associeras till franska kungar (Lois XVI, Lois XIV) eller
gotisk stil är för arkitekturen endast vad en fjäder är på en kvinnas
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huvud: kanske kul, men inte alltid och bara det (1923:55). För att
citera en helt annan källa på samma tema.
Denna moderna arkitektur är alltid smyckad med löverksdekorationer, figuriner och friser samt tusentals andra ovidkommande motiv. Eftersom stenen var hård och svår att hugga blev
det kostsamt i tid och pengar. /…/ Den södra fasaden och kyrkan
/…/ är alla av marmor, fulla av tornspiror, regndroppsformade
ornament, utsprång, konsoler och pyramider och tusen andra fåniga
ting vars namn varken jag eller stenhuggaren känner (efter Kubler
1982: 127).

Detta är skrivet vid slutet av 1500-talet av José de Siguenza som
arbetade i Spanien med Filip II vid byggandet av slottet Escorial. De
Siguenza är missnöjd med 1400-talets ’manuelinska’ stil, där gotik
och muslimsk konst förenats. Precis som Le Corbusier ville de
Siguenza ha en arkitektur av rena ytor och solida former: estetiken
skulle motsvara användningen (funktionen).
De gotiska katedralerna har av många betraktats som stilistiska
mästerverk och man har försökt, i traditionell konstvetenskaplig
tradition, att separera det tekniska och stilistiska i försök att
bestämma en ren gotisk stil. Det har dock visat sig vara mycket
svårt. Stil och konstruktionsteknik sammanfaller nästan helt i den
gotiska katedralen med dess strävpelare och ribbvalv som söker sig
mot höjden. Bättre än att söka de icke-funktionella element som
karakteriserar gotisk stil är därför att uttrycka saken så att de sociala
och religiösa avsikterna uppfyllts i eller skapats av en given teknik.
Byggnadskonsten har beskrivits som “estetisk organisation av
praktisk verklighet“ (Cornell E. 1959; 1997). Ett sådant synsätt skulle
i många fall vara tacksamt att allmänt tillämpa på arkeologiskt
material. Stil och teknisk effektivitet kan ofta sammanfalla. Det
tekniska kan ofta ha ett stort socialt innehåll och stilen kan ha
tekniskt effektiva syften och stor social funktion.
Ett banalt, men konkret, påpekande i detta sammanhang är att
det exempelvis inte finns obegränsade antal sätt att slå flinta; form
och stil är alltid ömsesidigt beroende av material och teknik. Vi kan
erinra oss Ørskovs anmärkningar om att ett objekts existens
förutsätter material-, form- och motivkonkretion. Dessa tre
huvudkategorier är inte självständiga egenskaper utan är mer eller
mindre alltid inbördes relaterade. Enligt Vilém Flusser (1999) var
det bourgeoisien som under modernismen konstruerade
distinktionen mellan konst och teknologi. Konsten representerade
det mjuka, estetiska och kvalitativa, medan teknologin ansågs vara
objektiv, kvantitativ, och hård. Denna splittring mellan olika
materiella utryck är naturligtvis konstruerad och ohållbar vid
närmare granskning. Flusser menar att begreppet design formar en
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brygga över gapet mellan dem (Flusser 1999:18). Han påpekar att
ordet Design kan härledas ur ’de-sign’, det är både ett verb och ett
substantiv och är etymologiskt tätt sammanbundet med andra
begrepp som hyle, techne, ars/art, machine, technology. Flussers
designbegrepp omfattar inte bara stilistisk yta, oberoende av
funktion och materia, utan implicerar ett relationellt förhållande
mellan ett material, dess funktion och dess utseende. Flusser går så
långt att han hävdar att “everything depends on design“.
Designbegreppet i denna bemärkning är både konstruktivt och
operativt varför vi hellre använder oss av den beteckningen som en
kategori omfattande både ’ren stil’, form, material och teknik.

Fig 10. Stromburg U2 Float Chamber Top

form och innehåll
En annan närliggande problematik är den starka skiljelinje som
konstvetare traditionellt upprättat mellan det formala och det
innehållsliga i konst. Formen skall på något sätt motsvara det
omedvetna, det mest ’rent’ stilistiska, medan innehållet är mer av ett
allmänt kulturellt budskap. Den formala analysen har uppehållit sig
vid den icke medvetna handlingen, det som utförs utan att en
person kan motivera eller beskriva handlingen, och denna kategori
har, som också antytts i kapitel 2, spelat en stor roll i arkeologi och
konstvetenskap. Läkaren och konstvetaren Giovanni Morelli som
vid slutet av 1800-talet publicerade ett antal uppseendeväckande
böcker om tolkning av konstverk (under pseudonymen Ivan
Lermollieff), var en av banerförarna för autenticitetsanalysen inom
konstvetenskapen, det vill säga letandet efter det specifikt
individuella hos en enskild konstnär, de säregna penseldragen eller
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formerna. Morelli betonade vikten av att tränga in i verket, att lära
sig se.
Att se mästarnas egendomliga former är inte så lätt som man ofta
tror och det behövs därför en lång, mycket lång, övning av ögonen
för att lära sig se ordentligt, precis som inlärandet av ett främmande
språk kräver mycket tid och möda (Lermollieff 1880: 3).7

Det rör sig här om en objektiveringsprocess lik den vi beskrev i
kapitel 1. Många typer av stilanalys och kronologisk typologi men
också historikern Carlo Ginzburgs (1989) indiciebaserade historia
bygger vidare på sådana resonemang. Den typ av formanalys det
här är fråga om särskiljs alltså ofta från andra nivåer av innehållslig
analys inom konstvetenskapen. Erwin Panofsky (1955; se också
Windt 1925) diskuterar t ex en stegvis uppbyggd analysmetod, där
den formala analysen är första steget, en ikonografisk analys
(teckentydande) det andra och en ikonologisk (emotionsanalys) det
tredje. Det är dock problematiskt att helt förstå skillnaderna mellan
dessa tre nivåer och de bör snarast ses som olika aspekter eller
vektorer på samma material. Inte heller bör de ses som en tripptrapp-trull metod, där man först gör det ena för att sedan gå vidare
till nästa steg. Också en emotionell (ikonologisk) analys kan vara
direkt kopplad till det strikt formala. Omvänt kan också det formala
ge emotionella kopplingar. Det är här viktigt att betänka att det
egentliga traditionella tolkningsinnehållet (att relatera till en given
skriven tradition) bara är en av många dimensioner i ett givet
material. George Kubler har uttryckt detta tydligt i en kritik av
konstvetenskaplig metodik.
När han har tillgång till texter skalar ikonologen ned tingens fullhet
till de scheman som den textuella metoden tillåter. Variationer och
upprepningar är ett mått på ett temas betydelse, särskilt om det
överlevt medeltidens barriär. Exemplen och illustrationerna mals
ned till ett fåtal språkliga schabloner efter vad texten tillåter och dess
innehåll är följaktligen försvagat tills bara mening finns kvar av
tingens mångfaldighet (Kubler 1962: 127-128).

Vi vill ta fasta på och rekommendera användningen av uttrycket
design som ett tydligare begrepp än de traditionella uppdelningarna mellan stil och funktion eller form och innehåll. En lång
rad aspekter av ett konstverk eller en dekorerad kruka bör urskiljas
som vektorer. Dessa aspekter bör vara långt mer omfattande,
befinna sig bortom de traditionella dikotomierna stil-funktion eller
form-innehåll. Många av de aspekter vi behandlat bygger på samma
materiella bas och de är ofta intimt förknippade med varandra, även
om de samtidigt som fenomen kan ha sitt ursprung i helt olika
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tidsserier. Dekoren på krukan kan tänkas associera till dekor på till
exempel textilier, hårdheten kan ha att göra med teknisk effektivitet
i ugnar och krukans användningsområden, medan lertyper kan ha
att göra med lokal kunskap och tillgång. En central punkt vid analys
av arkeologiskt bestämda materiella enheter är materialets
formering och tidsaspektens betydelse, problem vilka vi kort berör i
det följande.
hur har det arkeologiska materialet kommit till?
För att arbeta med varje typ av källmaterial är det nödvändigt att
utveckla en källkritik. Historikern som analyserar en skriven text
underkastar den en omfattande kritik: är dokumentet äkta, det vill
säga tillhör det den period som man allmänt förutsätter; vad gav
upphov till texten och vad kan detta säga om hur mycket det som
beskrivs i texten motsvarar bestämda historiska episoder eller
förhållanden; osv. Också arkeologen måste utföra omfattande
källkritiska studier; om ett material deponerats (medvetet eller
omedvetet) vid en viss tidpunkt, vad har händelser som skett efter
detta påverkat vad som blivit kvar för arkeologen att studera (har
väder har vind spolat bort delar av materialet? har delar av
materialets brutits sönder när det legat i jorden? har människor vid
något tillfälle tagit bort delar av materialet eller lagt dit nytt material
som då tillhör en helt annan tidsperiod?). För att angripa dessa
problem använder man ibland en analogi mellan brottplatsanalys
och arkeologi. Denna analogi är intressant och fruktbar men har,
som vi tidigare berört, vissa begränsningar.
I skandinavisk arkeologi har Kristian Kristiansen (1985a, 1985b,
1985c) diskuterat hur uppodlingen av Danmark under 1800-talet i
vissa områden förde till att stora delar av de förhistoriska gravarna
förstördes. Men vid samma tid ökade också intresset för det
förflutna och stora delar av de mer påtagliga fornsaker som kom
fram under plogen hamnade därför i museisamlingar, vilket kom att
spela en stor roll för en mer systematisk arkeologisk vetenskap.
Denna typ av analyser är naturligtvis av stort värde och hjälper oss
att förstå inte bara arkeologins historia utan också i bredare mening
arkeologins förutsättningar.
I USA kom diskussionen att föras på ett annat sätt. Michael
Schiffer och William Rathje kom att spela en stor roll i detta
sammanhang. Schiffer inledde sin diskussion med en kritik av den
Nya arkeologin och dess arbetssätt. De nya arkeologerna tog inte
tillräcklig hänsyn till frågor om hur det arkeologiska materialets
formerats. Schiffer menade att de utgått från att allt arkeologiskt
material formerats som lämningarna av det romerska Pompeji: en
väldig vulkan täckte plötsligt en stad och låste därmed de materiella
76

- materialitet och design -

lämningarna såsom de tedde sig en dag vilken som helst, då
människor var fullt upptagna i sina respektive verksamheter. I
själva verket, menade Schiffer, fungerade inte mänskliga samhällen
så. Saker och ting lämnas sällan av slumpen på en plats där man
utfört ett bestämt arbete. Människor tenderar att samla ihop skräp
och avfall: de sopar sina hus och tömmer avfallet i dumphögar.
Sociala tolkningar blir därför snedvridna (eng: distorted) om man
inte tar hänsyn till materialets formeringsprocesser. Schiffer (1987)
införde nya begrepp i arkeologin, vilka blivit värdefulla redskap:
primary refuse, secondary refuse och de facto refuse. Primärt avfall
(direkt avskräde) motsvarar det som slumpmässigt tappats och
blivit kvar. Så kan till exempel i byggnader med jordgolv saker
tappas och trampas ned i golvet och bli kvar. Sekundärt avfall
(andrahands avskräde) är sådant material som samlats ihop (sopats
ihop från ett golv) och sedan dumpats i avfallsgropar, i högar eller
på annat sätt. De facto avfall är sådant som blir kvarlämnat när man
överger en bebodd plats, så till exempel de saker som blir kvar när
man överger ett hus. Dessa olika typer av avfall ser givetvis ut på
helt olika sätt när arkeologen påträffar dem. Sekundärt avfall kan
härröra från olika byggnader, från olika typer av verksamheter och
också från olika tidsperioder: det är en typ av vad som ofta
arkeologiskt brukar kallas ’omrört material’. De facto avfall
innefattar ofta större föremål, så till exempel hela krukor, och är
sällan så fragmenterat som andra typer av avfall. Schiffer menar nu,
och naturligtvis med rätta, att en arkeolog som inte tar hänsyn till
dessa olika typer av avfall utan tolkar allt arkeologiskt material med
samma metod går fel. En social tolkning av material från olika hus i
en stad blir naturligtvis märklig om det man grävt ut på ett ställe
var primärt, på ett annat sekundärt och på ett tredje de facto
avskräde. Schiffer menar därför att det är nödvändigt att bygga upp
en teori om formeringsprocesser, på samma sätt som Binford ville
bygga upp en teori om MRT.
Binford har kritiserat Schiffer’s resonemang med utgångspunkt
i idén om det snedvridna materialet. Enligt Binford kan det
arkeologiska materialet i sig aldrig vara snedvridet: om vi bortser
från påverkan från naturmiljön, så utgör det arkeologiska materialet
alltid en effekt av mänskliga handlingar och är som sådant i sig
aldrig snedvridet (Binford 1983). Snedvridet blir materialet enbart
utifrån arkeologens intresse för materialet. Om arkeologen är
intresserad av neolitiskt material blir inslag av material från
järnålder en störning. Om arkeologen är intresserad av enskilda
hushåll blir gemensamma dumphögar en störning. Men i sig är
källmaterialet alltid neutralt: det är resultatet av en viss serie
mänskliga handlingar. Binfords principiella kritik är här riktig, men
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det hindrar inte att Schiffers resonemang och begrepp har varit av
stort värde och kommer att verka inspirerande i framtiden.
Douglas Wilson (1992) har utvecklat resonemanget kring sekundärt
avskräde. Till skillnad mot Schiffer menar Wilson att denna typ av
avfall är av stort värde för social analys och att hanteringen av sopor
i allmänhet är en viktig faktor i analys av ett samhälle eller en
kultur. Wilson föreslår här användningen av uttrycket discard unit
(kvittblivningsenhet) vilket skall motsvara det som slängs.
Arkeologen bör vara särskilt intresserad av denna enhet, eftersom
den haft en reell betydelse i ett mänskligt samhälle. Så skall då en
krukskärva med spår av gröt vara intressantare som utgångspunkt
för en arkeologisk analys än den rengjorda och typologiskt
bestämda krukskärvan.

Fig. 11. Återanvändning av en megalitgrav som förråd (Maine-et-Loire, Carnac, Frankrike).

Rathje (1992) och hans elever har utvecklat Schiffers resonemang i
analyser av modernt avskräde i vissa delstater i USA. Man har bl a
grävt i avfallsdepåer från 1950-talet och samlat in sopor från olika
hushåll innan de nått renhållningsverket. Rathje har kunnat påvisa
att de beskrivningar människor ger av vad de kastar i samband med
intervju-undersökningar inte alltid stämmer överens med vad man
kan utläsa av deras hushållsavfall (1992:66). Resultatet av garbageprojektet ger flera intressanta vinklar på människors beteende än
vad man kanske tror. Enligt Rathje är materiell kultur ingen passiv
reflektion av vad folk gör, mikromiddagar och McDonaldsburgare
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reflekterar inte bara nya trender i arbete och familjeliv, de bidrar
även till samma diversitet (1992:55). En spännande aspekt av Rathjes
arbete är insikten att intervjuer ofta ger en, om inte helt missvisande,
så i alla fall skev bild av vad människor gör och hur de tror sig
handla (1992:67). Att titta på vad folk kastat säger nästan alltid mer
om deras liv än de själva kan redogöra för. Ett exempel är Laumann
& Houses hypotes att människor med traditionellt inredda
vardagsrum även skulle vara traditionella i sina attityder och
handlande. Genom att jämföra avfallsanalyser med hemma-hos
intervjuer i ett antal hushåll kan man spåra sådana korrelationer,
men de är ofta svagare än väntat. Rathjes egen förklaring till
diskrepanserna är att stereotyperna antingen är för enkla, alternativt
att samhället, eller delar av det, befinner sig i förändring. Detta är
intressanta resultat: överför vi terminologin till att istället gälla
relationer mellan social status och materiell kultur i ett förhistoriskt
samhälle anar man att våra föreställningar ofta är för simpla och
enkelspåriga.
Rathje jämför även konsumtion av vissa matvaror med
allmänna attityder och faktiska omständigheter. Analyserna ger ofta
oväntade resultat. Under perioder med brist på biffkött ökade
konsumtionen, liknande resultat fick man med sockerförbrukningen. Rathje påvisar också att mängden slängd mat av en
viss typ vanligtvis ökar när tillgången är dålig och att ju mer
repetitiv den dagliga dieten är, desto mindre mat kastas (1992:62).
Det finns dock även förväntande samband, ett exempel är att
mängden kondomer i avfallet ökade i samband med att AIDS
riskerna uppmärksammades. Mängden var konstant mellan 1976
och 1984, men ökade mellan 1985-87 med 45% (1992:65).
En intressant aspekt av problematiken kring sopor har med
återvinning att göra. Återvinning är givetvis ett mycket vanligt
fenomen, idag som i förhistorien. Objektens transformation i återvinningsprocesser är mycket intressanta. Det går i vissa fall att spåra
givna objekt i långt förändrad form. Le Roy Ladurie (1990) har t ex
arbetat med att spåra silver från spanska gruvor i det koloniala
Amerika i europeiska objekt, där silvret ingått i ett flertal olika
former innan det blev till det objekt som kemiskt-fysikaliskt idag
analyserats. Återvinning kan också medföra problem av olika slag,
bland annat genom att giftdoser kan ackumuleras, eller materialkvaliteten sjunka. Återvinningsproblematiken är ett spännande fält
där arkeologin borde gå in mer aktivt.
Det går naturligtvis inte att framföra några generella påståenden om sociala trender, individuell handling och dess
relationer till materiell kultur. Materiell kultur handlar heller inte
bara om avskräde och konsumtion, mycket av det arkeologiska
materialet är ju mer eller mindre fullständiga intentionella artefakter
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eller konstruktioner. Varje enskild analys får ta ställning till hur just
det materialet formerats utifrån dess specifika förutsättningar.
Återigen kan vi dock anta, med stöd av Rathjes analyser, att den
affektiva, subjektsorienterade vektorn är vansklig att utgå ifrån
eftersom de enskilda individernas uppfattning om materiell kultur
ofta skiljer sig från faktiskt handlande. En annan slutsats är att vi
inte heller kan räkna med spegling av samhälleliga förändringar i
hanteringen av materiell kultur: den materiella kulturen ingår som
en del av samhället, men utgör inte en spegelbild av en social
struktur. Det finns ett flertal kända arkeologiska fall som pekar på
detta problem. I Nubisk arkeologi kan t ex inte kronologiska
förändringar i keramiktypologin alltid relateras till de kända
omfattande politiska och religiösa förändringarna i området (Adams
1979).
tid och ram för specifika arkeologiska förlopp
Formeringen av det arkeologiska materialet har givetvis en stark
koppling till kronologiska aspekter, till tid. Det rör sig ofta om
komplexa förlopp som skiljer sig mellan olika typer av aktiviteter.
Det är ju ofrånkomligen så att vissa handlingar som inbegriper
materialiteter är korta avgränsade sekvenser (t ex att tillverka en
yxa), medan andra ingår i längre processer med skiftande
innebörder. Ett grekiskt tempel eller en megalitgrav kräver social
samverkan, förarbete och kan inte alltid ses som en sekvens. Man
bygger kanske inte i ett svep, utan säsongbetonat, objektet kan
modifieras under arbetets gång, arbetet kan misslyckas, avstanna i
brist på resurser. Stående objekt har ofta en lång livslängd i ett
socialt sammanhang och dess betydelse och inverkan, dess
’laddning’ kan växla och förändra meningsinnehåll. Varje
modifierat objekt har en historia eller biografi, en sekvens av
processer, vilka var för sig eller sammantaget kan ge olika
informationer om dess sociala kontext (se t ex MacKenzies
diskussion om sk bilums, MacKenzie 1991).
Det finns i de senare årens antropologiska debatt en hel del
diskussion kring tidsbegrepp. Det är inte ett nytt tema, utan har
sedan länge intresserat särskilt fenomenologiska filosofer. Så
diskuterade exempelvis Martin Heidegger denna fråga utförligt i
sina fenomenologiska studier och skilde där (enkelt uttryckt) mellan
en analytisk tid (vetenskaplig tidmätning) och kulturell tid
(upplevelsen av tid). Under senare år har intresset för ’upplevd tid’
ökat, men ofta har resonemangen varit mycket grova. Gosden har
försökt konstruera en dikotomi mellan ’harmonisk’ tid och ’tid ur
led’ vilken är svår att upprätthålla i varje empirisk situation. I sig är
också begreppen problematiska. Gosden skriver:
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Harmonisk tid existerar när olika återkommande praktiker flyter i
varandra utan större konflikter. Tid ur led uppstår när praktikerna är
motspänstiga och dess olika rytmer går på tvärs mot varandra./…/
Jag föreslår som inledande hypotes att harmonisk tid mest sannolikt
uppträder i frånvaro av välutvecklad offentlighet. (Gosden 1994:
190).

Denna koppling till det offentliga som en generellt sett negativ
faktor är besvärlig, eftersom extremt anarkiska situationer knappast
alltid är harmoniska och offentlighet inte alltid negativ. Denna typ
av förgrovade generaliseringar är föga fruktbara. Vi intresserar oss i
detta sammanhang inte närmare för den kulturella tiden, eller en
social formations temporala utbredning, även om detta naturligtvis
är ett intressant problemområde. Den analytiska tid som arkeologen
i regel använder kan liknas vid en termometer. Arkeologen mäter
temperaturställning (ålder) på olika objekt med hjälp av
kronologiska instrument. Då termometerns skala kan förutsättas
konstant för de perioder arkeologen studerar kan ålder på olika
objekt jämföras.
Fram till och med 1950-talet utarbetade arkeologen i huvudsak
relativa kronologier som endast delvis kunde relateras till en fast
’ålderstermometer’. En rad sofistikerade instrument används idag
för att fastställa approximerad absolut ålder på objekt. Kol-14
metoden och luminiscensdatering hör till de metoder som idag
används frekvent av arkeologer. Dessa metoder grundar sig på
fysikalisk-kemisk teknologi och står därför i viss utsträckning
självständigt i förhållande till arkeologens resonemang och uppskattning av ålder. Dock justeras ofta olika konstanter som används
i mätprocessen vid dateringar i enlighet med arkeologens förväntningar, vilket medför att arkeologens uppfattning om ålder och
fysikalisk-kemiska mätresultat inte står helt oberoende av varandra.
Det har också förekommit att arkeologer, särskilt när de fysikaliskkemiska metoderna var nya inom arkeologin, förkastat ’felaktiga’
dateringar och endast publicerat ’korrekta’ dateringar. Trots dessa
reservationer är det viktigt att poängtera att de fysikalisk-kemiska
dateringsmetoderna revolutionerat arkeologins möjligheter och att
de idag är oumbärliga. Möjligheten till denna typ av absoluta
dateringar har tillåtit större noggrannhet i dateringar. Denna
noggrannhet medför i vissa situationer att arkeologen ställs inför en
serie relativt väl daterade men kronologiskt isolerade händelser.
Dessa nya arkeologiska instrument ger också nya möjligheter
för social analys. I kapitel 2 diskuterades olika typer och former av
handlingar. Det är tydligt att handling inte avser ett enhetligt
fenomen. Handlingar kan, som skisserats, utföras medvetet,
rutinmässigt och omedvetet; dessutom får handlingar ofta icke
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avsedda konsekvenser. Handlingens grund är också komplex. Det
är mer sällan enstaka individer handlar i fullt självständigt majestät.
Handlingar är sociala och utförs i ett mönster av grupper. Också en
enskild person kan reflektera och motsvara helt olikartade
gruppintressen vid olika tillfällen. Arkeologiskt betyder detta att vi
nästan alltid rör oss med analys av grupper och seriebeteende, alltså
i regel om handlingar med utsträckning över rum och tid. Regis
Debray illustrerar detta med katolska kyrkan: i viss mån har den
moderniserats, men många av dess former är anpassade till
samhällsformationer mycket olika vår tids (Debray 2000:17). Det är
egentligen anmärkningsvärt att linjär tid som mätinstrument har
utnyttjats så lite vid social analys.
Exempel på betydelsen av tid som faktor är skillnaden mellan
till exempel ett byggnadsverk som i princip planeras och fullbordas
inom en enskild uppdragsgivares livstid och byggnadsverk som
man arbetat ut under loppet av 1000 år. Slottet Escorial utanför
Madrid var det till stora delar fullbordat vid uppdragsgivaren, Filip
II’s död. George Kubler har i detalj analyserat byggandet av detta
kloster, slott och kyrka och visat hur en lång rad olika aktörer var
inblandade, både vad gäller projektering och det konkreta
byggandet. Samtidigt betonar Kubler att byggnadens visuella form
mindre motsvarar individualpsykologi än kollektiva arkitektoniska
traditioner (Kubler 1982: 126). Tidsramen är dock här relativt kort.
Tittar vi istället på Stonehenge, har detta monument byggts ut i
etapper under en mycket lång tidsperiod, liksom de stora zigurrater
i Mesopotamien, som byggts stegvis med plattform efter plattform.
Metodologiskt ställer tidsaspekten i sig emellertid också upp
stora problem. Randall White (1993) har t ex på ett intressant och
värdefullt sätt beskrivit detaljer kring framställningen av halsband
av elfenben och andra smycken som följt med de döda i graven. Den
analyserade graven är belägen ungefär 150 km öster om Moskva på
en plats som idag kallas Sungir och dateras typmässigt till en period
kallad Aurignacien (vilket skall motsvara 40 till 25 000 år före nu).
White påvisar genom en detaljerad analys att de föremål som
placerats med den döda i graven har tillverkats vart och ett för sig
med avsikt att skapa individuellt utförda objekt. Kol-14 dateringar
av dessa gravar har givit varierande resultat, men arkeologerna har
föredragit dateringar som ger en ålder kring 25 000 före nu
(Groningen laboratoriet i Holland) respektive 28 000 före nu
(Moskva laboratoriet). White avfärdar något lättvindigt problemet
med de ’felaktiga dateringarna’, men vi kan lämna den
problematiken tillfälligt.
White utgår från fynden i Sungir och pekar på variation i
gravgods mellan olika gravar, där vissa barnbegravningar innehåller särskilt rika gravgåvor för denna kontext. Ur detta dras
82

- materialitet och design -

slutsatsen att de döda i Sungir gravlagts inom ett hierarkiskt
komplext socialt system, utvecklat långt före jordbrukets införande.
Detta är, menar White, en slutsats av stor betydelse i ett evolutionärt
perspektiv (1993: 296). Bortsett från materialet i Sungir diskuterar
White kring tio andra paleolitiska lokaliteter, vilka är belägna i
Frankrike, Belgien, Tyskland och Ryssland. Lokaliteterna dateras i
ett intervall från 34 000 till 25 000 före nu, det vill säga ett
tidsintervall om 9000 år. Det rör sig alltså om ett litet antal
begravningar vilka kan ha utförts under loppet av 9000 år över ett
mycket stort geografiskt område.
För den arkeolog som arbetar med paleolitisk problematik är
artefaktmaterialets begränsade mängd ett stort problem. Det är
nödvändigt att våga försöka beskriva komplexa förlopp med
utgångspunkt i dessa fragment. Rent teoretiskt-metodologiskt är det
givetvis besvärligt. Detta illustrerar ett allmänt problem inom
arkeologin, vilket borde ägnas mer uppmärksamhet i debatten. Om
vi håller oss till exemplet från Randall White, vars artikel är mycket
elegant och välskriven, blir det oundvikligt att fråga om inte de
mönster för gravläggningar som studeras inte kan förklaras av
lokala, kortlivade situationer. Är materialet tillräckligt stort för
statistiskt säkra uttalanden om evolutionsprocesser över mer än 10
000 år? Är de mönster som påträffas generella eller kan de förklaras
utifrån specifika, lokala situationer? Kan de rika barngravarna i
Sungir, t ex, hänföras till tillfällig, särskilt god fångst av elfenben?
Eller kan de förklaras i en demografisk kris, där varje barn
värdesattes särskilt högt? Också dessa alternativa förklaringar kan
kritiseras på flera olika plan. Men detta exempel kan illustrera ett
allmänt arkeologiskt problem, nämligen relationen mellan ett
generaliserande resonemang och ett mer lokalt, specifikt resonemang. Det
finns inga aprioriska metoder som kan lösa denna problematik. För
varje enskilt fall måste arkeologen fastställa objekt, objektens
relationer och en rimlig förklaringsnivå. I viss mån kan statistisk
metod underlätta, men är inte i sig tillräcklig. Arkeologins
sofistikerade dateringsinstrument kan inte sägas ha löst detta
problem. I viss mån har det bidragit till att frågeställningen kunnat
uppmärksammas. Sammanställningar av omfattande mängder
dateringar från ett givet område och i relation till en specifik
problematik kan underlätta. Som ett exempel på ett sådant
arbetssätt kan vi nämna Per Persson som på detta sätt fört
intressanta resonemang kring införandet av jordbruk och
boskapsskötsel i Skandinavien (1999).
Vi kan inte här gå närmare in på rumslig analys, vilken liksom
kronologi och seriationsteknik hör till hörnpelarna i arkeologisk
metod. Arkeologiska utgrävningar rymmer alltid både rumsliga och

83

- materialitet och design -

kronologiska problem. Liksom många andra praktiserade Thomas
Jefferson arkeologisk stratigrafi i sina grävningar 1784:
I botten [av högen] det vill säga på nivå av omgivande mark fann jag
ben, och ovanpå dessa några stenar /.../ sedan ett skikt av jord, ett
ytterligare benlager osv. I slutet av en sektion fanns fyra urskiljbara
strata av ben, i ett annat tre; och strata i en sektion sträckte sig ej över
till en annan /.../ Det tycks vara så att [högens] ursprung och tillväxt
kan förklaras med att en samling ben placerats på markytan och
täckts av jord och sedan av stenar; efteråt har man lagt på nya ben
vilka i sin tur täckts med jord osv (Jefferson 1801: 141-142, se O’Brian
& Lyman 1999: 151)

Trots dessa tidiga stratigrafiska undersökningar kom artificiella
kulturlager (stick) att länge dominera inom arkeologi i USA. Ofta
var metodiken sådan att man grävde mindre sökschakt inom ett
stort antal lokaler. Vid varje grävning användes stick om till
exempel 20 cm från vilka artefaktmaterialet samlades in mellan
olika sökschakt från olika lokaler (se Strong & Evans 1952 för ett
exempel). Vid denna typ av metodik blir detaljerade problem inom
enskilda lokaler ganska ointressanta men också den större
geografiska kontrollen kan bli haltande eftersom jämförelserna
utgår från så små prover. Grundidén i denna metod är att själva
artefaktmaterialet innehåller en ordning vilken kan avläsas av
arkeologen och vilken kan ge samma information som stratigrafin.
Den avgörande punkten är alltså materialets fyndsammanhang, the
assemblage.
Större och mer systematisk grävning med utgångspunkt i
kulturlagrens stratigrafi har ofta praktiserats i europeisk arkeologi,
där Harris-matrisen (1979) är en förfinad variant. Varje enskild
händelse utgör här utgångspunkten för seriation av kulturlager.
Detta medför att en golvyta, även om den saknar artefakter är ett
centralt lager i följden, eftersom den motsvarar ett tidsförlopp
(användningen av ytan som golv). Plangrävda undersökningar ger
ofta intressanta resultat. Leroi-Gourhan och Michel Brèxillon (1972)
redovisar intressanta resultat från den paleolitiska lokalen
Pincevent. Från denna boplats kunde tre huvudhärdar identifieras,
av vilka två var samtidiga och en tagits i bruk kort därefter. Dessa
härdar kunde också relateras till enklare eldstäder av olika slag.
Avslag från slagning av litiskt material tenderade att samvariera
med rödockra, medan benmaterial ofta visade en annan fördelning.
Leroi-Gourhan talade här om en “etnografisk analys“, vilken han
försöker basera i så stor utsträckning som möjligt på det
arkeologiska materialet i sig själv.
Problematiken angående det arkeologiska materialets kronologiska och rumsliga formering är komplex, vilket vi här velat
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exemplifiera. Sannolikt är det ofta av värde att kombinera olika
metoder: analyser av artefakter efter artificiella stick ger en
kronologi baserad på artefaktinnehåll, vilken på intressanta sätt bör
kunna kontrasteras mot den egentliga stratigrafiska informationen.
Som tidigare nämnts kan vi inte generellt gå in mer på detaljnivå i
dessa frågor, bara påvisa bredden av olika förklaringsmodeller och
deras fördelar och brister. De exempel vi har tagit upp belyser även
problemen med traditionella arkeologiska ramar, oavsett om de
baseras på spatiala eller sociala utgångspunkter. Varje idé om låsta
och fasta kulturgrupper inverkar menligt på arkeologisk analys.
Sådana generella grupperingar saknar i stor utsträckning värde.
Arkeologin som disciplin har tyvärr varit alltför fixerad vid
’kulturgrupp’ eller ’etnicitet’ och det är bara att beklaga att i övrigt
så avancerade arkeologer som David Clarke (1968) i England och
Leroi-Gourhan (1965) i Frankrike så hårt hållit fast vid dessa
begrepp. I nästa kapitel kommer vi dock gå in något mer på några
olika analytiska operativa instrument samt exemplifiera hur dessa
kan kopplas till operationella strategier för att studera materialiteter
inom ett antal olika analytiska fält.
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IV
fiktioner och operationer
I detta kapitel söker vi knyta samman diskussionen i de tidigare
kapitlen och gå närmare in på arkeologins objekt och de operativa
metoder vi använder för att studera det. Det är i detta område
arkeologin ställs inför den stora utmaningen, det är här vi måste
bekänna kort och visa om arkeologin kan bidra till en allmän
samhällsteori. Här kan vi givetvis inte lösa detta problem, vi kan
endast peka på centrala problemområden och söka nya öppningar
för vidare arbete. Arkeologisk teori bildas sannolikt bäst utifrån det
arkeologiska materialet: detta är den stora, centrala problematiken.
I kapitel 1 diskuterade vi arkeologins specificitet. Arkeologin
använder sig av ett stumt material, ett material som endast
undantagsvis kan tolkas i ordets traditionella mening. Arkeologin
borde söka utnyttja sitt eget material mer effektivt, ställa ihop fyndsammanhang systematiskt för att kunna identifiera komplexa
mönster. En optimistisk arkeologi tror på arkeologins potential, på
det arkeologiska materialets potential som informationskälla. Utifrån några få och enkla analogiresonemang kan relativt komplexa
förhållanden klarläggas i relation till det stumma källmaterialet. I
den mån mer komplexa referenssystem skall användas, måste dessa
vidgas utöver den etnografiska horisonten och sökas från källor som
traditionellt inte konsulteras.
Arkeologins centrala problem har alla med mänsklig social
praktik att göra. Problematiken kan inte reduceras till enbart
biologiska imperativ eller andra ensidiga sociala modeller i form av
’the economic man’ eller ’den mytskapande vilden’. Till vår hjälp är
vi dock nödda att tillgripa olika operationella tekniker och strategier
för att kunna säga något om de konkreta materialiteterna och deras
sociala sammanhang. I detta kapitel kommer vi att diskutera några
centrala byggstenar i en optimistisk arkeologi, bland annat fiktionen
och några operationella tekniker (seriation, multivariat statistik och
egenskapsanalys). Vi fortsätter sedan i nästa kapitel med att kort
diskutera fyra analytiska fält, där vi exemplifierar hur dessa
tekniker kan förenas i operationella strategier.
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fiktionen som operativt redskap
Användandet av modeller har inom arkeologin, liksom i många
andra vetenskaper, spelat en viktig roll. I vissa skolor används de
explicit medan andra nedtonar dess betydelse. Faktum är dock att
alla sociala vetenskaper är beroende av dem. Inom arkeologin har
modeller tydligast behandlats inom den processuella arkeologin.
David Clarke använde explicit termen modell i samband med sina
studier över Glastonbury (Clarke 1972). Dessa modeller behandlade
relationen mellan gårdar och omland, särskilt med hänsyn till
användning av och tillgång till resurser. Liknande modeller
används frekvent inom arkeologin. Ofta har analyser av ett
omlandsområdes naturresurser (eng: carrying-capacity analysis)
formulerats i termer av modeller kring resursanvändning, där olika
arkeologiskt identifierade lokaler bestämts i relation till specifik
resursanvändning. Som exempel kan nämnas att det finns, bland
många fångstfolk, mer permanenta bosättningar och samtidigt
tillfälligt använda lokaler för jakt, fiske, övernattning eller lagring
av mat eller redskap (se t ex Binford 1978, 1983). Likartade modeller
har också utvecklats för att beskriva tidiga statsbildningar. I dessa
modeller förutsätts att det existerat hierarkiskt ordnade bebyggelseenheter, spännande från centralort över administrativa centra till
lokal bebyggelse. I många av dessa modeller saknas en utvecklad
diskussion om arkeologiska kriterier. I vissa fall används helt enkelt
bosättningsstorlek eller förekomst av guld eller andra ädelmetaller
som kriterium för centralort. Mer utvecklade resonemang utgår från
andra kriterier. Norman Hammond (1974), i en diskussion kring
Maya, talar om kriterier som yta täckt med ceremoniell arkitektur
eller konstruktionernas totala volym.
Modeller av denna traditionella typ är synnerligen grova. Mer
avancerade samhällsteoretiskt inspirerade modeller är inte vanliga
inom arkeologin. Inom 1960-talets Nya Arkeologi förekom enstaka
sådana, men modellerna var oftast av mycket enkelt slag. Robert
Whallon argumenterade för att det hos keramikproducerande
jordbrukare fanns en skillnad mellan matrilokalitet och patrilokalitet, det vill säga att släktskap räknas på kvinnosidan i vissa
samhällen där kvinnor bor kvar efter giftermål, medan andra
samhällen räknar släktskap på manssidan och kvinnor flyttar till sin
makes bosättning efter giftermål. För att arkeologiskt studera vilken
släktskapsregel som gällde i ett visst samhälle, försökte man tillämpa en deduktiv metod som inspirerats av Hempel (1965; se
Morgan 1973 för en kritik). Robert Whallon postulerade som grundläggande antaganden att keramik producerades av kvinnor och att
varje utövare i någon mån präglade sin keramik (ofta omedvetet)
med individuella särdrag. Från denna förutsättning byggde han
sedan ett slags deduktivt postulat: Om kvinnor stannar kvar i
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samma bosättning efter giftermål (matrilokalitet) bör variationen i
keramikmaterialet bli begränsad, eftersom man bara går vidare i en
given tradition tillsammans med samma människor. Om kvinnor
däremot flyttar efter giftermål till en ny bosättning kan keramikmaterialet bli mer varierat, då de nyinflyttade bär med sig en
keramisk stil och måste läras in i en ny stil (Whallon 1968).
Whallons försök att operativt applicera detta postulat har utsatts
för, till stora delar berättigad, hård kritik men det är fortfarande på
många sätt ett inspirerande försök att tillämpa enkla samhällsteoretiska modeller på ett arkeologiskt material.
Många av den Nya arkeologins modeller under 1960- och 1970talet sökte fastställa omfattningen av system för social status i olika
samhällen, huvudsakligen på grundval av undersökningar av
gravmaterial. Ett ofta refererat exempel är Binfords analys av
relationer mellan social status och gravens utformning. Hans artikel
Mortuary Practices - Their Study and Potential (1971) övertygade
många om att gravfält kunde återspegla en social verklighet:
Variation bland kulturella enheter i hur man behandlar de döda
varierar i frekvens som ett svar på (a) antalet sociala identiteter som
symboliseras i gravskicket hos befolkningen ifråga och (b) antal och
fördelning av olika kulturella element som symboliseras i
behandlingen av de döda. Dessa variabler är båda funktioner av
samhällets komplexitet och dess nivå av social differentiering
(Binford 1971:25).

Binford stödde sina resonemang på en metodisk genomgång av ett
stort etnografiskt material, vilket pekade på att det fanns starka
generella samband mellan samhällets komplexitet, begravningsritual och den avlidnes sociala identitet. För att bestämma denna
identitet var inte bara individens ålder och kön samt gravgåvor
intressanta indikatorer, alla tänkbara aspekter av t ex kroppens
behandling (orientering, position och annat) liksom gravens
placering i rummet var av betydelse (Binford 1971:12ff, 21f). Binford
hävdade att detta resultat visade på ett generellt mönster, en
modell, som sedan kunde testas mot ett arkeologiskt material.
Binfords modell fick stor genomslagskraft och initierade ett flertal
försök att verifiera detta anspråk på generalitet. John O’Shea
utvecklade några av de mer avancerade försöken (1984). Hos
O’Shea ordnas material från gravar efter en grov typindelning
(ornament, redskap etc.), varefter antal objekt per typ beräknas, och
slutligen jämförs det totala värdeinnehållet för ett stort antal
samtida gravar. Värdeinnehåll jämförs också med andra variabler,
särskilt kön och ålder, då detta kunnat identifieras på
skelettmaterial. I senare studier har O’Shea utvecklat sin metod.
Han rangordnar olika sociala förhållanden i relation till specifika
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egenskaper hos gravar. Arvets betydelse vid tillsättning av
offentliga tjänster kan till exempel indelas i fyra rangsteg. Den
första och lägsta nivån (rangvärde 1) motsvarar situationer där arv
är irrelevant i sammanhang med politiska uppdrag. Nivå 2
motsvarar situationer med viss förekomst av arv vid tillsättning av
politiska tjänster, nivå 3 situationer där de flesta politiska uppdrag
tillsätts enligt arv och 4 slutligen de situationer där alla tjänster
tillsätts efter arv. O’Shea skapar sådana rangskalor för ett flertal
olika fenomen relaterade till gravläggning, omvandlar dessa till
operativa variabler och jämför på detta sätt variabiliteten i
förhållande till dessa faktorer mellan olika exempel (O’Shea &
Barker 1996).
En annan känd social modell är utvecklingsschemat ’bandchiefdom-state’ som utvecklades av Service (1962, 1975). De olika
stadierna representerar olika typer av social organisation vilka kan
användas som modeller för att länka typiska sociala praktiker till en
viss typ av arkeologiskt material. Kristiansen (1998) använder sig av
dessa modeller när han överför element från den grekiska
bronsålderns hövdingadömen (eng: chiefdom), som vi ’känner’ från
Illiaden och Odyssén, till Sydskandinavien under samma tid.
Service modell har annars fått smått absurda effekter inom vissa fält
där diskussionen ibland urartat till att fokuseras kring frågan om en
viss social formation var ett hövdingedöme eller en stat. Förutom
dessa exempel på explicita modeller kring social organisation och
social praktik finns många mer implicita modeller. Ett exempel är
koncepten ’jägar-samlare’ eller ’bofasta jordbrukare’, ett annat är
könsrelaterade koncept om manligt och kvinnligt.
Mer utvecklade modeller kring sociala förhållanden bortom
dessa enkla typer är i allmänna termer mycket ovanliga inom
arkeologin. De flesta är som sagt byggda kring antropologiska
observationer och synteser över småskaliga samhällen. Andra är
hämtade från antika källtexter eller kända historiska förlopp. Det är
dock inte bara den processuella skolan som använder modeller på
detta sätt. Hodder använder liknande generaliseringar när han
diskuterar neolitiska långhus (1984:61,64) i relation till hur
’smallscale lineage based societies’ förväntas att uppföra sig (jfr van
Reybrouk 2000). Även Tilley använder modeller hämtade från
antropologin. Ett tydligt exempel finns i A Phenomenology of
Landscape (1994) där han ägnar ett helt kapitel till att beskriva olika
småskaliga samhällens relationer till sina omgivande landskap.
Tilley har senare (1996a) avsagt sig sitt beroende av antropologiska
analogier, men som Gosden noterat, bär Tilleys beskrivning av
neolitikum i Skandinavien fortfarande en tydlig ’melanesisk touch’
(Gosden 1999:8).
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Vi har tidigare argumenterat mot alltför okritiskt hanterande av
etnografiska paralleller i arkeologiska tolkningar (se även Fahlander
ms). Vi behöver naturligtvis inspiration och terminologi för att
överhuvudtaget kunna diskutera sociala implikationer av materiell
kultur; dessa behöver dock inte bestå i observerade handlingsmönster hos småskaliga samhällen. Populära abstraktioner från
exempelvis science-fiction eller analogier med vårt eget samhälle
kan vara minst lika relevanta. Kanske är de till och med bättre då de
sällan är lika laddade med föreställningar om att de är mer än bara
modeller, vilket ofta är fallet med etnografiska exempel. Vi vill även
påpeka de temporära och flyktiga egenskaperna hos modeller. Det
är sällan de undgår att modifieras under arbetets gång, antingen
som medveten eller mer implicit process.
Fiktioner lider alltid en risk att bli själva föremålet för analys.
Materialet pressas in i mallar eller bortförklaras som anomalier för
att passa det teoretiska ramverket. Att strikt verifiera en modell bör
dock inte vara målet för en analys om man inte har en klart uttalad
extra-vetenskaplig agenda. Hur relationerna mellan modell-data
formeras beror av många faktorer om vilket något generellt
knappast kan formuleras. En bred kunskapsbas och fantasi samt en
öppenhet för materialets möjligheter har dock stora möjligheter att
ge intressanta resultat. För att fånga den friare och bredare typen av
modellbyggande vill vi mena att termen fiktion bättre antyder vad
det egentligen handlar om. Termen fiktion är hämtad från liknande
resonemang inom filosofi (t ex Ekman 1949) och rymmer alla de
föreställningar och hypoteser vi har eller konstruerar när vi
diskuterar sociala aspekter av materialiteter. Skillnaden mot
modeller är inte så stor, men eftersom de senare fortfarande är så
starkt förknippade med processuella och systemteoretiska ramverk
vill vi fortsättningsvis använda termen fiktion för att undvika
missförstånd.
metoder och operationer
Ett annat centralt begrepp inom praktiska tillämpningar som är
intimt kopplat till modeller är metod. Metod som begrepp är väldigt
allmänt varför vi kommer att göra vissa distinktioner inom detta
område. Vi använder begreppen operationer (jfr Shanks & Tilley
1987a); operationella tekniker och operationella strategier. Vad begreppet
metod, eller approach, innebär är ofta knutet till olika skolbildningar och teorier. Att begreppet betyder olika saker för en
samhällsvetare än för en bergsprängare är kanske inte att förvånas
över, men mer överraskande är kanske att detsamma kan gälla för
en amerikansk och en svensk arkeolog. Metod är med andra ord ett
mycket vitt fält av olika delar teori och operationer vars relationer
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kan vara explicita eller implicita. Strukturalismens bipolära analyser
är kanske det tydligaste exemplet på en operation som kan härledas
direkt från en generell teori. Det finns även en hel del etiska och
ideologiska inställningar till metod: vissa har inga som helst
problem med att använda en operation utvecklad för exempelvis
ekonomi till att studera olika aspekter i förhistoriska samhällen.
Andra lånar metoder från andra fallstudier för att applicera dem på
en helt annan plats och förhistorisk period. Att direkt använda en
operativ strategi på ett annat fält än det den är utvecklat för kan
fungera, men kan lika gärna falla platt då materialets förutsättningar
kan vara helt annorlunda. Shanks och Tilley (1987b) menar att teori
och metod bör utvecklas i relation till arkeologiska data, inte bara
appliceras (jfr Fahlander 2001:25f). En lyckad analys behöver
naturligtvis inte utformas på det viset (och gör det sällan i
praktiken), men det är uppenbart att man inte kan använda metoder
utan att veta om dess teoretiska postulat är kompatibla med det
egna materialet.
Det kan dock vara fullt möjligt att till exempel använda
bipolära (eller tripolära) indelningar av material utan att för den
skull skriva under på en Lévi-straussiansk teori om dualistiskt
tänkande och handlande. Bipolära analyser kan vara ett spännande
sätt att formalisera ett material och som sedan kan ställas mot en
helt annan typ av operation. Ett annat exempel är även bruket av
statistiska metoder. I arkeologin är de ofta kopplade till ett
processuellt perspektiv. Det är naturligtvis inte alls nödvändigt med
en funktionalistisk teoriram för att sortera ett material med hjälp av
exempelvis korrespondensanalys eller seriationsmetoder. Här vill vi
betona att en metod eller operation är ett verktyg som söker mönster
eller disharmonier för vidare analys. En operation ger inga objektiva
svar eller färdiga resultat. Det operationella resultatet är inte målet
för analysen utan bara en av flera vägar att formalisera information.
Det är fullt möjligt, och kanske eftersträvansvärt, att använda flera
olika operationer på samma material. Om inte annat kan man då
också diskutera dess resultat i relation till varandra. Vi kommer här
diskutera några operationella tekniker (seriation, multivariat
statistik och egenskapsanalys) för att i nästa kapitel exemplifiera
med fyra tänkbara analytiska fält hur dessa kan användas för att
knyta samman samhällsteori med operationella strategier.
seriation och stil
Som framgått av diskussionen i kapitel 3 har det varit och fortsätter i
viss utsträckning att vara populärt inom arkeologin att skilja mellan
stil och funktion. Nydarwinistiska arkeologer, som t ex Dunnell eller
O’Brien och Lyman (1999, 2000), lägger mycket stor vikt vid denna
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skiljelinje, vilken de likställer med egenskaper över vilka selektion
opererar (funktion) och de stilmässiga aspekter över vilka selektion
ej verkar. Stilmässig variation anses i detta sammanhang vara av
särskilt stort värde för att etablera kronologier. Icke funktionell
variation förutsätts vara bestämd av tillfälliga moden eller ren
slump och skall därför vara särskilt lämpliga om vi vill bygga
kronologier. Nydarwinismen betonar värdet av vad de kallar den
kulturhistoriska arkeologins metoder och då särskilt James Ford och
hans seriationsmetod, även om de också pekar på vissa brister
(O’Brien & Lyman 1999).
Seriation mäter successiv förändring över tid och förutsätter ej
block eller grupper av artefakter och egenskaper vid analys.
Spaulding och Binford kritiseras av O’Brien och Lyman eftersom de
arbetat med tydligt urskiljbara grupper av artefakter och egenskaper
i sina attributanalyser, vilket räknas som essentialism inom nydarwinistisk arkeologi, eftersom själva förändringen mellan två
olika stadier ej kan avläsas i en traditionell egenskapsanalys.
Seriation kan i viss mening räknas tillbaka till den kronologiska
typologin, där Oscar Montelius var den store systematikern. Det är
intressant att notera att Montelius (1899) själv faktiskt åberopade
Darwin i samband med en beskrivning av sin metod. Metoden är ju
dock inte taxonomisk, den bygger inte på en darwinistisk trädstruktur, utan påminner snarare om Spencers ontogenetiska metod
och dess liknelser till embryonalutveckling (vilket David Clarke
också noterade, 1968: 274-276). Skillnaden mellan Montelius och
Ford (1949) är klar och tydlig. Montelius insatte enskilda artefakter i
utvecklingskedjor, där likheten mellan en artefakt och den närmast
före och efter i kedjan är tydlig, medan likheterna mellan den första
artefakten och den sista i kedjan kan vara mycket liten. Med
Montelius metodik har man också placerat element ur vissa
dekorativa sammanhang på exempelvis keramikmaterial i kronologiska serier, det vill säga lösryckta bitar ur ett sammanhang
uppställda som enskilda element i en kronologisk serie (se t ex Salin
1908; Gayton & Kroeber 1927, se fig 12; jfr Gräslund 1974). Ford,
däremot, mäter frekvenser av typer av artefakter och för in dessa i
ett diagram. Varje enskild lokal eller annan registreringsenhet (t ex
grävt schakt) utgör en horisontal linje, medan tid läses vertikalt.
Varje enskild artefakt antas uppträda kronologiskt först i små
mängder, når sedan omfattande spridning för att sedan långsamt
avklinga. Vid en korrekt utförd seriation bildas i diagramform vad
Ford kallade stridsskeppsformer (eng: battle-ship). David Clarke
lägger i sin bok Analytical Archaeology stor vikt vid Montelius och
Ford och det kan i denna mening vara berättigat att tala om en
’analytisk arkeologi’ vilken spänner från Montelius över Ford och
Clarke till nydarwinistisk arkeologi. Detta arbetssätt har rentav
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betraktats som själva essensen av arkeologi och dess betydelse för
disciplinens utveckling kan heller knappast överdrivas. Hos Clarke
överförs också tolkningen av artefaktseriernas fördelning i tid till
’kulturgruppens’ förändring över tid, där kulturen antas genomgå
olika stadier: födelse, liv, död, helt i stil med civilisationsanalytiska
studier (likt en Spengler, en Toynbee, en Kroeber eller en Friedman).
För att närmare illustrera seriationsmetoden kan vi peka på tre
enkla exempel: en seriation utförd av Alfred Lois Kroeber av
keramiskt material från sydvästra USA, en seriation utförd av James
Ford av ytsamlat keramiskt material från Virúdalen vid Perus torra
kust, och, slutligen, mycket kort, en seriation utförd av Paul Martin
och John Rinaldo, också den på material från sydvästra USA.
Kroeber var helt klart en av de första att tillämpa frekvensseriation
inom arkeologin, om inte den förste. I en text från 1916 berättar han i
detalj hur han kommit att seriera keramik ur förhistoriskt Zuñi
material. Han befann sig i området som etnograf för att anteckna
sagor och berättelser. En eftermiddag vandrade han omkring i ett
ruinområde och började plocka fragment av keramik som han fann
på markytan. Dagen efter befann han sig i ett annat område och
fann också där ruiner och han började systematiskt samla keramik
från ett antal olika platser. Så klassificerade han materialet enkelt
efter färg och ytbehandling. Han ställde upp resultaten i tabell,
räknade om antal till procent och fann att han kunde seriera de olika
lokalerna efter frekvens av keramiktyper (1916: table 5, s. 20). På ett
antal platser dominerar vissa typer, på andra förekommer dessa
sparsamt medan vissa andra uppträder. Kroeber menade sig
härmed ha konstruerat en tidsserie: lokalerna hade använts i en
speciell följd. Vi tillåter oss att citera utförligt ur texten, eftersom
slutkommentarerna är ganska intressanta.
Jag är medveten om att jag är ute på hal is när jag bygger upp en
struktur på ett halvdussin perioder på intet mer än tre eller fyra
variabler definierade efter färg och gods hos några tusen ytsamlade
skärvor från cirka femton näraliggande platser. Jag var frestad att
stödja min kronologiska klassifikation med ytterligare insamling,
framförallt från de platser vilka nära på inte alls är representerade.
Men min vistelse i Zuñi är kort och den tid det skulle ta att samla in,
sortera och kategorisera finnes knappast; och även det dubbla eller
tredubbla antalet fragment skulle ändå inte göra mina tentativa
resultat säkra. Det slutgiltiga beviset kan man endast nå med spaden,
vilket är kostsamt, kräver manskap, månader av arbete och en
utvärdering, om möjligt, av alla ruiner inom ett givet området. Den
slutgiltiga bekräftelsen av min kronologi måste jag skjuta på
framtiden. Jag är dock viss om att även om den nuvarande klassifikationen kan komma att förändras i detaljer eller kompletteras med
vidare överväganden, kommer kärnan ändå att stå sig - detta på
grund av den är uppenbar i fält.
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Problemen med det förhistoriska Zuñi och det tidigaste Southwest
[sydvästra USA] kan bara lösas med ett bestämt och begränsat
perspektiv. Man har bedrivit skattjakt i denna fascinerande region
under femtio år, ibland kombinerad med den mest krävande
dokumentation, mätande och fotografering. Dessa dussintals eller
hundratals ansträngningar, av vilka vissa har varit mycket
kostsamma, har knappt producerat ens en grov historia. Det är fatalt
för forskaren att gräva fram keramik på morgonen, dokumentera
arkitektoniska konstruktioner till lunch, rita upp rum på
eftermiddagen och under kvällen bli upphetsad över ett fynd av
turkoser eller amuletter. Sådana procedurer tillåter oss att
uppmärksamma många områden med många olika typer av fynd,
men de mindre övergångarna, vilka i slutändan är de som egentligen
betyder något, kommer att förloras ur sikte på grund av de många
variablerna. En egenskap i taget, sedan korrelation, är metoden som
kommer att omvandla arkeologin i Southwest från knappologernas
paradis till historikernas Mecka. (Kroeber 1916: 20-21).

Kroeber kritiserar här de arkeologer som inte koncentrerar sitt
arbete utan hoppar från ett tema till annat i fält. På ett sätt kan
Kroeber här sägas försvara ett mikroarkeologiskt synsätt, trots att
han tycks vara primärt intresserad av en specifik aspekt, nämligen
kronologi. Kroebers arbete var en pionjärinsats. För att illustrera en
mer utvecklad tillämpning av seriation är det lämpligt att använda
James Ford. I ett arbete kring peruansk arkeologi från 1949
argumenterar han klart och enkelt och även om vi inte delar hans
synsätt måste man beundra tydligheten. Själva syftet med
seriationen var enligt Ford att upprätta en ’popularitetskurva’. Ford
arbetade med inventering av boplatsområden vilka syntes ovan
markytan som låga murar av soltorkad lera. Bland murarna fanns
stora mängder keramikfragment. Ford samlade, tillsammans med
två grovarbetare, alla skärvor man hittade från en yta om 100
kvadratmeter inom varje boplats. Hela boplatsytan gicks över och
om Ford fann mycket stor variation inom området vad gällde typisk
keramik samlade man in material från flera olika ytor inom en lokal.
I vissa fall grävde man också enkla sökgropar för att kontrollera att
kulturlagrens keramik motsvarade den keramik man fann på ytan.
För att pröva metoden för insamling av prover på keramikmaterial
återvände Ford i ett antal fall till en plats där insamling redan skett
och samlade på nytt in material. Generellt sett överensstämde
proverna, i de fall det totala materialet omfattade mer än 100
skärvor. Ford poängterar att det är viktigt att ha i åtanke att storlek
och hållfasthet i olika typer av keramik påverkar fragmenteringen
av materialet, det vill säga hur många skärvor det blir.
Vad gäller själva bestämningen av keramiska typer arbetar
Ford med antagandet att hans kategorier är rent artificiella, det rör
sig om en ’imposed order’, en påförd ordning, men att de ger
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möjlighet att korrekt ordna materialet kronologiskt. Keramikmaterialet motsvarar en artificiell reflex av en ’ström av idéer’ (det
rör sig om den sfär Kroeber kallade superorganic, kulturens
idévärld). Ford hävdar att om han valt andra kriterier för sina typer
skulle kurvorna sett annorlunda ut men tidsserien skulle ha blivit
densamma. Detta antagande är, givetvis, inte helt oproblematiskt,
men spelade trots detta en stor roll i Fords argumentation. Ford
utgick i sin konstruktion av typer från en rad kriterier, vilka spänner
från gods och ytbehandling till hårdhet, tjocklek, bränningsförhållanden och dekoration. Ford sökte systematiskt punkter med
olikheter. Som exempel nämner han keramik som alla karakteriserades av sandigt gods, oxiderad bränning, stor hårdhet och
som saknade ytbehandling, men där man kunde urskilja två
grupper i förhållande till tjocklek (Castillo Plain, 6-12 mm och Valle
Plain, 12-40 mm tjock).

Fig. 12. Typserie av tolv olika motivelement från Sydamerikansk Nazcakeramik (Gayton &
Kroeber 1927).

Ford utgår från en rad postulat. De människor som bodde i
dalgången är det givna studieobjektet: men de behöver inte ha
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utgjort ett folk eller en kultur, det spelar ingen roll för analysen,
påpekar han och markerar följande aprioriska antaganden.
A. Förändringar sker samtidigt inom den dalgång han
studerat.
B. Förändringar i stil på keramik sker.
C. Förändringar i keramikdesign sker gradvis och
människorna är ej medvetna om dem.
D. Alla förändringar baseras på och utgår från tradition.
E. Flera olika stilar används samtidigt.
Ford arbetar i sin analys med 87 547 skärvor klassificerade i 37 olika
typer av keramik, härstammande från 308 olika prover från 263
olika lokaler. Allt keramikmaterial märktes upp med nummer. Vissa
bestämda delar av kärlen valdes ut för analys, t ex bitar som
stammade från mynningen. Mycket blandade material sorterades
bort, det vill säga prover som innehöll material som ’uppenbart’ var
kronologiskt blandat. Arbetet utfördes i arbetslag under helger
under 5 månader samt under sex veckors intensivt arbete. Fords
serialitetsanalys är trots dess brister en intressant operativ teknik,
men som naturligtvis måste modifieras kraftigt för att idag kunna
appliceras.
Slutligen skall vi kort beröra vårt tredje exempel. Paul Martin
och John Rinaldo (1950) utvecklade en intressant tillämpning av
seriationsmetoden. De arbetade med material från en sk.
Puebloboplats i sydvästra USA, där man i ytan såg lämningar av en
rad byggnader i form av låga murar. Inom dessa byggnader
samlades keramikmaterial som sedan klassificerades och serierades.
Den grafiska presentationen var här tydlig, med markerade gränser
mellan olika typer av keramik vilken underlättar uttydandet av
diagrammet. På detta sätt skulle man, enligt Martin & Rinaldo,
kunna rekonstruera en sekvens av husbyggande. Ett problem kan
här vara att ett stort antal byggnader kan vara helt samtidiga, vilket
kan försvåra uttydandet av den grafiska presentationen. Frågan är
givetvis vad som inträffar om vi försöker överföra Fords allmänna
postulat från den geografiska ramen av en dalgång till en enskild
lokal. Samtidigt är Martin och Rinaldos analys intressant och i den
mån denna metod skulle kunna vara tillämpbar i någon form skulle
den kunna bli ett mycket värdefullt redskap.
Seriationsmetoden har senare utvecklats och också givits
matematisk-statistisk form. George Cowgill (1972) var en av de som
hårt arbetade för att utveckla datoriserade tillämpningar, vilka
senare populariserats, bl a genom BASP (Bonn Archaeological
Statistics Package). Cowgill betonar att seriation söker endimensionell variation och pekar på tre centrala problem: sökandet
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efter enkla och snabba metoder, svårigheten att värdera vilken
korrelation som är ’minst dålig’ och svårigheten att mäta likhet. Det
är reservationslöst så att seriation och kronologisk typologi är och
kommer att förbli viktiga arkeologiska metoder. Frågan är dock
vilken roll de skall spela inom ett bredare arkeologiskt panorama.
De grundpostulat som t ex Montelius eller Ford arbetade med kan
knappast längre anses hållbara. De problem som diskuterats är av
många olika slag och vi kan här bara kort nämna några få.
kritik av seriation som arkeologisk metod
Två allmänna former av kritik har att göra med logiska brister i
tillämpningar och en tendens till artefaktfetischism som ligger
inbyggd i metoden. De logiska brister som ofta finns i tillämpningar
är allvarliga men kan kanske inte användas som en allmän kritik av
metoden som sådan. Diskussionen kring fetischism är då allvarligare. Montelius typologi (och också Fords seriation) tycks
implicit förutsätta en automatisk utveckling hos artefakter,
naturgiven och existerande utanför människors handlingar. Det
ligger här en stor risk att föremålen blir fetischer, med egna magiska
krafter. En annan central kritik som framförts mot seriation, som
den utvecklats och praktiserats av James Ford, är att alla typer av
arkeologiska fyndsammanhang räknats som likvärdiga och givits
samma värde i seriationsdiagram. Binford (1983) och många andra
(se t ex Plog 1980) har pekat på det förhållande att olika fyndsammanhang kan representera olika typer av verksamhet, där
frekvensen av olika artefaktyper eller egenskaper hos artefakter
bestäms av dessa skillnader i användning av lokaler och inte av
förändringar över tid. Binford myntade här begreppet tool-kit
(verktygslåda) för att beteckna denna funktionella variation. Ford
och hans efterföljare arbetade ofta så, att de gav sig ut i en viss given
region, ytsamlade material eller grävde mindre schakt från olika
boplatser för att sedan ordna materialet i en seriationsserie.
Huvudsakligen användes keramiskt material och i viss mån litiskt.
Här finns små möjligheter att värdera kommensurabilitet (jämförbarhet) av olika material. Rent teoretiskt kunde ju vissa lokaler
härröra från en viss typ av verksamhet (t ex en fast boplats där man
odlat olika grödor), vilken gav ett visst bestämt antal artefakter av
olika typ, medan en annan härrörde från en helt annan typ av
verksamhet (t ex en säsongmässigt använd boplats där man ägnat
sig åt fiske) som lämnat helt andra materiella spår. Införda som
funktionellt likvärdiga i en seriation skulle dessa lätt kunna tolkas
som representanter för olika tidsperioder.
Michael Schiffer (1987) utvecklade denna kritik i sin diskussion
kring den det arkeologiska materialets formeringsprocesser (vilket
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vi tidigare berört). Keramiskt material från bostäder hos jordbrukande Puebloindianer i sydvästra USA, som särskilt studerats av
Schiffer, kunde se ut på många olika sätt. En del av keramikmaterialet kunde när det gått sönder trampas in ett fast jordgolv och
bli kvar där, och då bilda en del av det primära avfallet det vill säga
det mer eller mindre oavsiktligt kvarlämnade. Men golv sopas och
rensas och mycket material flyttas ut och placeras i sophögar
utanför byggnader eller använts som fyllnadsmassor vid byggnad
eller ombyggnad av hus, och bildar då sekundärt avfall. När
byggnader överges av olika skäl lämnar man ofta en del föremål
kvar, bland annat hela krukor som bara står kvar längs väggen.
Detta material bildar de facto avfall. Givetvis finns det fler typer av
sopor, men det räcker att peka på dessa kategorier införda av
Schiffer. Det är givetvis stor skillnad mellan de facto avfall och
sekundärt avfall. De facto avfall består ofta av hela krukor, medan
det sekundära avfallet ofta består av en stor mängd fragment från en
stor mängd olika krukor. Om man i ett seriationsdiagram använder
sekundärt avfall ger det givetvis ett helt annat utslag än de facto
avfall, och denna skillnad kan lätt tolkas som kronologisk. Detta
exempel illustrerar också en annan problematik som vi varit inne på
tidigare: tidsperspektiv, handling och person. Det sekundära
avfallet avspeglar nästan alltid en serie olika personers hantverk. De
facto avfall däremot kan i vissa fall innefatta krukor som tillverkats
av en enskild person under en ganska kort tidsrymd. Denna skillnad
bör vara av stor betydelse.
Kort uttryckt kan man sammanfatta denna argumentation så att
den sociala praktik vilken utförts på en given plats och lämnat vissa
materiellt mätbara effekter bör stå i centrum för vår analys. För att
använda olika fyndsammanhang i en seriation måste de vara
kommensurabla i denna mening. Enstaka slagning av flinta kan
vara resultatet av en persons verksamhet under några timmar. Ett
större flintförråd kan vara bildat under lång tid av en lång rad
människor. Dessa två typer av fyndsammanhang måste behandlas
så att det inte uppstår logiska fel eller allvarliga brister i kommensurabilitet. Också andra källkritiska aspekter kan anföras. Det som
skett på en plats efter det att den sociala praktik som intresserar oss
avslutats är av stor betydelse, det som ofta kallas postdepositionella
processer. Påverkan av väder och vind, djur och växter, liksom
mänsklig verksamhet på platsen måste därför också beaktas.
seriation som operativ teknik
För en arkeologisk analys och syntes måste ett antal operativa
vektorer analyseras. Det är viktigt att se dessa som arkeologiska
arbetsredskap snarare än slutresultat av en undersökning.
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Konstvetaren George Kubler har skisserat detta på ett sätt som
ligger nära Wittgensteins diskussion som vi varit inne på tidigare.
Vi kan föreställa oss tidens flöde i form av knippen av fibrer, där
varje fiber motsvarar ett behov på ett givet skådespel. Längden på
fibrerna varierar med varaktigheten hos ett särskilt behov och
lösningen av dess problem. Kulturknippen består därför av olikt
långa handlingsfibrer, ofta långa, ibland korta. De sammanställs i
stor utsträckning av slump och mer sällan av medvetet förebyggande
eller noggrann planering (Kubler 1962: 122).

Detta resonemang är intressant. I vad mån olika fibrer motsvarar
lösningen av problem kan diskuteras; i många fall är dessa problem
av komplex social karaktär. Grundtanken här är dock intressant.
Kubler illustrerar sitt resonemang genom att hänvisa till Alfred Lois
Kroeber och A. H. Gayton (1927) och deras analys av Nazca keramik
från södra Peru. Det rör sig om ett tidigt försök till seriation enligt
den metod James Ford, A. V. Kidder, Paul Martin och andra senare
vidareutvecklade. Här kommer vi alltså tillbaka till diskussionen om
seriation, om än på ett mer metaforiskt och generellt plan. Om vi
tittar på Clarkes klassiska diagram över det kulturella systemet (fig
13) ser vi att de olika subsystemen liknar ormar eller rör i en
tidsaxel.

Fig 13. De olika subsystemen och dess ’oscillerande’ förhållande till varandra
enligt Clarke (1968:114).
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Illustrationen skulle kunna länkas till Kublers, om vi överger
Clarkes allmänna systemteori. Problemet i Clarkes bild blir i detta
sammanhang att ’ormarna’ alltid är lika många, att de aldrig glider
ihop eller glider isär, att de alla har samma utbredning i tid osv.
Clarkes kategorier är också mycket generella och abstrakta. I denna
diskussion är vi intresserade av mer konkreta operativt mätbara,
objektiverbara fenomen. Kubler resonerar på ett konkret konstvetenskapligt plan om ”segmenterade strukturer med ribbvalv” som
en fiber inom det gotiska: denna fiber omfattar många, men inte alla
katedraler byggda under denna tid, men också andra byggnader.
Fibern katedral motsvarar under samma tidsperiod en ecklesiastisk
och administrativ fiber, som i vissa fall sammanfaller rent konkret
med ”segmenterade strukturer med ribbvalv” (1962: 37).
På detta sätt kan seriation få en delvis ny användning inom
arkeologin. Seriation som metod avläser dels kontinuitet och dels
förändringens kedja och är som sådan intressant för analys av
förändring, både i konkret artefaktanalys, analys av byggnadsmässiga principer eller förändringar av mer omedelbart sociala
fenomen. Specifika operationellt fastställda vektorer kan på detta
sätt analyseras och diskuteras, och också relateras till varandra.
Relationen mellan stil och funktion utgör inte ett generellt problem
för seriation: detta problem uppstår endast om avsikten är en
selektionistisk, nydarwinistisk analys. Eftersom vi inte uppställer
sådana syften blir detta inte ett generellt problem. Användningen av
seriation kan vara ett hjälpmedel vid upprättande av kronologier,
men detta kan knappast vara metodens primära mål. En seriation
måste alltid kompletteras och styrkas med olika dateringsmetoder,
såsom naturvetenskapliga dateringar och stratigrafisk information.
Det kan här vara intressant att notera Deetz och Dethlefsens (1965)
analys av 25000 gravstenar från 17-1800 talen i Massachusetts. På
sätt och vis kan man säga att de ’bekräftade’ den seriella metoden
eftersom de hade ett ’facit’ att jämföra med. Gravstenarna har ju ofta
årtal inhugget och kan lätt korreleras med en seriell analys av dess
stilelement. Vad som framgick av denna, märk väl, specifika studie
var att motiven ändras kontinuerligt snarare än sporadiskt. Deetz
och Dethlefsens menar att en förklaring till det goda resultatet med
gravstensseriationen har att göra med att religiösa institutioner och
dess artefakter ”är kända för att vara de mest konservativa
aspekterna av kultur som motstår förändring” (1973:121f). Deetz
påpekar dock att:
Arkeologi har sällan den här typen av kontroll över sina data och
vad man kan lära sig av detta exempel är att oregelbundenheterna i
förhistoriska data, vilka kan synas vara ett resultat av en icke korrekt
kronologi, i själva verket är ett resultat av förändringar av
utbytesmönster och fördelning av varor.
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Grundidén med den Montelianska typologin var att innovationer
aldrig kan utgå från en ’nollpunkt’. En ny typ utgår alltid från en
tidigare. På samma sätt resonerar konstvetaren Gombrich (1961)
som menar att varje nytt konstverk, t ex en tavla, är en kommentar
till ett tidigare verk. I en mening är dessa resonemang specialfall av
materiella metaforer för att tala med Tilley (1999). Både Montelius och
Gombrich resonemang är viktiga, men det bör tilläggas att denna
typ av metaforer inte är låsta till en viss kategori av föremål eller
material. Vi vill dock även markera betydelsen av kontinuitetsbrott
och ett visst mått av innovation (se tidigare diskussion om Flusser),
vilka inte kan förklaras med en typologisk kronologi eller seriation.
multivariat statistik
Statistiska analyser har, liksom seriationen, förespråkare och
belackare inom arkeologin. En hel del arbete på detta område
kopplas ofta samman med de processuella arkeologernas jakt på
kvantifierbara data och sofistikerade instrument. Statistiska analyser
måste dock inte vara induktiva eller hypodeduktiva och måste inte
nödvändigtvis vara direkt kopplade till någon speciell teoretisk
skola. Vi vill här kort diskutera multivariat statistik som ett
operativt instrument för att finna tänkbara mönster och samband
mellan materiell kultur och olika rumsliga eller temporala variabler.
Vi menar inte att statistiska analyser i sig är ett resultat, de hjälper
oss bara på vägen att finna intressanta aspekter av ett material. Vi
har redan diskuterat seriation som operativt instrument och nu vill
vi även diskutera korrespondensanalysens potential.
Korrespondensanalysen är en relativt ny multivariat metod
som utvecklades i slutet av 1960-talet i Frankrike (Bølviken et al
1982:41). Av olika anledningar kom metoden först att användas
inom arkeologin på 1980-talet. Korrespondensanalysen är av denna
anledning fortfarande inte lika grundligt analyserad som övriga
multivariata applikationer. Metoden har dock vissa fördelar framför
andra multivariata metoder. Data måste t ex inte vara normalfördelat, vilket är mer eller mindre en förutsättning för övriga
multivariata analyser. Korrespondensanalysen är främst avsedd för
att behandla kategoriska data. Kategoriska data är som vi skall se en
kanske mer lämplig form än numeriska data för sociala analyser (se
nedan för utförligare diskussion).
Tekniskt sett utnyttjar korrespondensanalyser eigenvärde (latent
log)-baserade, datareducerande metoder för att producera en grafisk
presentation av olika variablers variabilitet i två dimensioner.
Metoden är matematiskt komplicerad, men förenklat beskrivet utgår
den från ortogonala regressionslinjer mellan flera variabler för att
beräkna en förenklad, endimensionell s k faktor eller komponent
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(Madsen 1988:13). I princip går det till på det viset att variansen
omvandlas till avstånd och riktning i ett scatterdiagram. Detta gör det
möjligt att urskilja mönster och sammanhang i ett set av multidimensionell data (Doran & Hodson 1975:130-34). Den stora
skillnaden mot andra multivariata analyser ligger i sättet att mäta
detta avstånd (dissimilarity) mellan de olika variablerna (Bølviken et
al 1982:41f, 55f). En korrespondensanalys arbetar direkt med
variablernas data utan mellanled. Det är dock inte i något fall
rimligt att i ett tvådimensionellt perspektiv framställa flera
dimensioner utan att förlora information (s k variance alternativt
variation), men rätt utförd kan denna informationsförlust hållas på
en acceptabel nivå (Welinder 1991:53).
Som konkret exempel på vad en korrespondensanalys kan
användas till är Bølvikens funktionsanalys av fjorton stenåldershus
från Iversfjord ett belysande exempel (Bølviken et al 1982). Först
kategoriserades 37 olika redskapstyper som registrerats i området
till 9 olika funktionskategorier. En korrespondensanalys utfördes
sedan av de 14 husen med redskapskategorierna som variabler.
Analysen resulterade i ett scattergram där husen och artefaktkategorierna kan jämföras (Se fig 14).

•

Axis 2
••
Spetsar
o

o
Skifferfragment

Kärnredskap
• o
•
• Skrapor/sticklar
o
Axis 1
• o
• o •• •
Vertygstillverkning • "Nytto-spån"
•
Nättyngder
o
o
Knivar
•

o
Perforerad sten

Fig 14. Korrespondensanalys av funktionskategorier och 14 olika hus vid Iversfjord, Norge.
(• = hus och o = redskapskategorier). Cirklarna markerar de tre huvudgrupperna av hus
(efter Bølviken et al 1982:47).

Längs den första axeln (1) i diagrammet finner vi skrapor/sticklar
och "nyttospån" i kontrast mot perforerad sten och nättyngder.
Detta kan tolkas som en skillnad mellan hushålls- och fiskeaktiviteter. Längs den andra axeln (2) står Skifferfragment och
spetsar mot knivar, perforerad sten och nättyngder. Detta kan i sin
tur tolkas som kontraster mellan jakt och fiske (Bølviken et al
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1982:47). En av analysens målsättningar var att utröna huruvida
Iversfjord varit en vinterfiskeboplats. Av ovanstående framgår det
att det sannolikt inte var så. Om hypotesen varit riktig borde husen
gyttrat ihop sig i anslutning till fiskeindikerande artefaktkategorier.
Analysen visar istället tre grupper av hus (inringade i diagrammet)
varav den största förknippas med hushållsaktivitet, den minsta med
fiske och den tredje gruppen med jakt. Författarnas slutsats blev
därför att stenåldersamhället i Iversfjord uppvisar en större
ekonomisk mångfald och större variabilitet i fråga om boplatser i
förhållande till lång/kortids aktiviteter än man tidigare ansett
sannolikt för sådana kustboplatser (Bølviken et al 1982:47). Det kan
tyckas vara lätt att invända mot författarnas ganska långtgående
slutsatser, men undersökningen är ett intressant exempel på
multivariata analysers potential. Analysen gav författarna en
intressant vinkling på materialet som förändrade deras förutfattade
meningar om platsens ekonomiska struktur. Korrespondensanalysen i sig bevisar dock ingenting, den ger bara en fingervisning
om ett spatialt mönster.
En viktig aspekt är författarnas indelning av materialet i
grupper, vilkas kriterier och antal kan diskuteras. Säkert förhåller
det sig så att litiska verktyg inte bara används i en kontext utan kan
ha flera olika användningsområden. Korrespondensanalysen är ju
beroende av kategoriseringen av data och vilka egenskaper man
väljer att ta med. Ett avskräckande exempel på hur detta kan
missbrukas är Morten Axboes ansats att etablera en kronologi för
guldbrakteatrar (Axboe 1992). Efter fruktlösa försök med olika
varianter av clusteranalyser gjorde han en korrespondensanalys av
ca 500 st guldbrakteatrar. Axboes metod gick ut på att isolera och
registrera 71 olika motivdetaljer som variabler för att åstakomma en
kronologisk serie (Axboe 1992:333). Axboes scatterdiagram visar en
antydan till ett seriellt mönster (en korrespondensanalys av en
perfekt serie av föremål skall resultera i ett parabolliknande,
alternativt hästskoformat mönster). Genom att plocka bort variabler
(motivdetaljer) som Axboe ansåg oviktiga, d v s inte kronologiskt
relaterade, lyckades han förbättra slutresultatet. Axboes tillvägagångssätt belyser en av fallgroparna med multidimensionella
analyser: det är en svår avvägningsfråga hur långt man bör renodla
och manipulera data för att få fram ett statistiskt signifikant resultat.
Det kan givetvis vara så att det helt enkelt inte går att seriera
brakteatrar efter motivdetaljer.
klassificering - olika sätt att se på data
Av ovanstående beskrivning av olika multivariata metoder inser
man snabbt vikten av att välja rätt skalnivå för data efter olika
104

- fiktioner och operationer -

metoders skilda förutsättningar. Det finns ett antal allmänna
begrepp och termer som inte primärt kan förefalla arkeologiskt
intressanta, men som utgör grunden för statistiska tillämpningar.
Det mest grundläggande är valet av nivå för materialet som skall
kvantifieras. Enligt ett system som infördes 1946 mäts eller
klassificeras variabler i en av fyra rangordnade nivåer: nominal,
ordinal, intervall eller kvotskala (eng: ratio). De två första kallas
vanligtvis för kategoriska eller diskreta medan de senare brukar
benämnas kontinuerliga (Fletcher & Lock 1991:2-5). En nominal
mätskala innehåller kategorier av t ex namn på föremål, platser,
material etc. Dessa kan vid behov kodas om till numeriska variabler,
dock utan att inbegripa vare sig värde eller rangordning (ex: Sten =
1, Brons = 2 osv). Nästa nivå, ordinalskalan, kan även den innehålla
beteckningar av nominell karaktär men med förutsättningen att de
kan ordnas i förhållande till varandra. Ordinala värden är dock inte
heller ’riktiga’, dess numeriska kod anger bara en kategoris
rangordning i förhållande till andra (t ex kvalitet: 1 = god, 2 =
normal, 3 = dålig etc). Intervallskalan i sin tur består också av
ordinala variabler, men med ’riktiga’ värden. Ett exempel på
intervallkategorier är dateringar. Det bör dock påpekas trots att den
numeriska skillnaden mellan t ex 100 f Kr och 50 f Kr implicerar det,
är den sistnämnda dateringen givetvis inte dubbelt så gammal som
den första. En intervallskala kan med andra ord bara inta vissa
värden i ordningsföljd, utan bestämd fixpunkt. Den fjärde och
högsta mätnivån, kvotskalan, utgår däremot från en bestämd skala
där t ex måttangivelser har reell betydelse i förhållande till en
nollpunkt. Valet av kvantifieringsnivå för data kan synas vara en
trivial fråga, men det är som framgått ett viktigt moment i en
statistisk analys.
Det finns också andra aspekter av detta val som är väl värda att
diskutera. Det kan t ex i vissa fall vara fruktbart att omvandla
kvalitativa data till kategoriska - trots att det innebär att viss specifik
information går förlorad. Ett klassiskt exempel är de olika sätten att
kategorisera ett skärvmaterial från ett gravfält. Skall man då räkna
antalet keramikskärvor från varje grav? Eller försöka beräkna hur
många krukor de ursprungligen härstammar från? En annan
möjlighet kan vara att beräkna skärvornas gemensamma vikt för
varje grav. Vilken variant som ger det bästa resultatet är en fråga om
synsätt: det finns inget rätt eller fel. Det torde dock vara uppenbart
att det är en viktig problematik, väl värd att belysa närmare.
Naturligtvis kan man ställa samtliga metoder mot varandra för att
diskutera respektive metods resultat. Exemplet belyser också
formationsprocessernas inverkan på materialets konstitution.
Kanske förhåller det sig i vissa fall så att fragmenten i sig kan
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representera ett helt kärl eller något som associeras med en viss typ
av kärl.
Begreppen polythetic och monothetic kan sägas stå för olika
aspekter av artefaktklassificering. Man skulle kunna tala om olika
skolor av arkeologer som anammat det ena eller det andra synsättet.
Welinder, Doran & Hudson och Clarke är t ex uttalat inriktade på
polythetiska analyser medan t ex Spaulding och Plog förespråkar ett
monothetiskt synsätt. Begreppen kompliceras av att de fungerar på
flera nivåer: man kan avse artefakter av samma kategori eller
grupper av olika artefakter. En monotetisk typologi av t ex keramik
utgår från att samtliga krukor delar vissa kulturspecifika attribut,
exempelvis dekor som måste vara närvarande för att kvala in i en
viss kategori. En polytetisk analys utgår inte från lika rigida
premisser. Den omfattar även objekt som delar flera specifika
attribut med varandra, men där inget enskilt attribut (frånvarande
eller närvarande) är avgörande, se fig 15 (Clarke 1978:35-38).
Objekt:
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Fig 15. Monotetiska (övre rutan) och polytetiska grupper (nedre) enligt:
Clarke 1978:37, fig 3. (J = närvarande, E = inte närvarande).

Diskussionen kan även utvidgas till att gälla grupper av artefakter.
En viss keramiktyp, vissa stenartefakter etc kan t ex räknas som
attribut för en viss social formation (ledartefakter). I den
arkeologiska situationen finns dock ibland artefakter som inte
passar in i detta mönster. Sådana anomalier rensas bort ur en
monotetisk analys, de anses vara redundanta eller ’brus’ i
materialet. Ett belysande exempel på problematiken är Eva Koch
Nielsens (1983) analys av trattbägarkeramik. Hon delade först upp
materialet i tidig- och mellanneolitisk keramik med hänseende till
krukornas dekor. Nielsen plockade även bort kärl med atypiska
attribut innan hon utförde en PCA-analys (Principal Component
Analysis) av den förstnämnda gruppen. Resultatet stämde väl med
förväntningarna, men man kan fråga sig vad hon egentligen
analyserade (se Madsen 1988:16ff).
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Kategorisering av data behöver inte nödvändigtvis baseras på en
matematisk grund. Ett exempel är Albert Spauldings syn på data
och kategorier. Han menade att kontinuerliga variabler helst borde
omvandlas till nominala när det gäller analyser av mänskliga
artefakter (Spaulding 1977:4). Spaulding förkastade alltför rigida
analyser av kvotdata (decimalvärden) på Malmerskt (1962) vis; han
menar att det ur en antropologisk synvinkel är irrelevant om en
harpunspets är 15,2 cm eller 5,8 cm och påpekar att det räcker med
en, alternativt, två kategorier (frånvaro/närvaro respektive stor och
liten). På detta sätt kan analyserna utgå från binära data vilket enligt
Spaulding bättre reflekterar den sociala verkligheten. Att utgå från
nominala data ger för stort utrymme för bakgrundsbrus i materialet
(Spaulding 1977:8f). Det bör dock påpekas att Spauldings kritik
främst riktar sig mot typanalyser, i andra fall är han inte främmande
för att använda multivariata analyser med data av högre skalnivå
(Spaulding 1977:13).
Ett annat exempel på hur man kan klassificera data är Stephen
Plogs (1980) stilistiska studie av förhistorisk keramik. Plog baserar
sina slutsatser på jämförelser med etnografiskt material, vilka tyder
på att stil och form varierar efter flera dimensioner - inte bara efter
tid och rymd som är de vanligaste a priori föreställningarna (Plog
1980:13ff). Han har istället försökt att vidga synfältet genom att
analysera keramik efter fyra dimensioner: bosättningsmönster,
kärlens form och funktion, handel samt tid (Plog 1980:13-25). Plogs
arbete visar på en av fallgroparna med seriationsanalyser. Om
liknande analys gjordes på Axboes material (guldbrakteatrarna)
skulle man kanske kunna renodla de rent tidsavhängiga stilelementen och få fram en användbar kronologi. Att följa Axboes
trial-and-error metod leder lätt till att man helt tappar kontrollen
över vad man egentligen analyserar. Det finns dock vissa poänger
med att experimentera med olika attributs eventuella signifikans,
det kan till och med vara en nödvändighet om vi vill frångå
aprioriska föreställningar om vilka attribut eller egenskaper i ett
material som är socialt eller temporalt signifikanta. Om vi ser till
bredden i social variabilitet med tanke på arkeologins tidsdjup inser
vi snart att de idag kända sociala formationerna bara kan utgöra en
del av den förhistoriska variabiliteten. Vi kan inte ta för givet att den
sociala signifikansen hos element från förhistoriska sociala
formationer eftersom de i större eller mindre grad är okända för oss.
egenskapsanalyser
Egenskapsanalys eller attributanalys är en relaterad typ av operativ
teknik som med fördel kan kombineras med multivariat statistik.
David Clarke (1968), Doran & Hudson (1975), Albert Spaulding
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(1977), Jean-Claude Gardin (1991), Lewis Binford (1983), Stephen
Plog (1980), Stephen Shennan (1988), Torsten Madsen (1988) och
många andra har på intressant sätt utvecklat och resonerat kring
denna typ av analys. Egenskapsanalyser kan dock även utföras ’för
hand’ med ett mindre material eller med färre variabler (Whelan
1995).
En attributanalys kan utföras i ett flertal steg. I ett tidigt skede
kan analysen vara mycket bred, innefatta en lång rad attribut och
relativt obundet söka mönster. Som ett andra steg måste dessa
analyser underkastas en detaljerad granskning, framförallt med
enkel logik. Som ett exempel kan vi nämna att uppenbart dubbelförda kategorier måste avföras - detta kan låta självklart men har
ingalunda varit det för vissa arkeologer. Det är lätt att få med
variabler som på ett naturligt vis är länkade till varandra. Ett
exempel är måttangivelser som kan vara direkt korrelerade med
form eller storlek på en artefakt eller konstruktion. Resultatets
relevans måste också värderas i relation till kommensurabilitet och,
framförallt, i relation till specifika problem som man önskar beakta.
Analysen är bara en teknik för att klämma materialet på relaterad
information, det är inget självändamål i sig och dess resultat är inte
oberoende av hur hög statistisk signifikans man än får fram.
Kritiker har också pekat på att breda, ’slumpvisa’, statistiska
analyser av en tillräckligt stor mängd data nästan alltid utmynnar i
någon form av mönster. Kritiken är i viss mån berättigad, det är
sannolikt ingen vidare god idé att bara köra data mot varandra för
att leta mönster. Men om vi inte ser analysen som ett finit resultat
och bevis för samband kan man tillåta ett delvis intuitivt angreppssätt. Också avvikande egenskaper eller artefakter kan vara
intressanta att analysera: statistiska utliggare och residualer kan vara
signifikanta i vissa kontexter, även om de inte omedelbart verkar
vara det. Som tidigare nämnts är det t o m en förutsättning när man
arbetar med möjligheten att vissa strukturerande praktiker och
positiviteter är okända för oss. Ett komplement till denna typ av
analys är att man på ett tydligare sätt justerar metoden till ett givet
problem, det vill säga ger den statistiska metoden en mer uttalat
deduktiv form. Med användning av olika typer av filter kan i vissa
fall intressanta mönster urskiljas: så kan man t ex laborera med
strukturalistiska mönster. Tilley har gjort försök med bipolära
analyser av hällristningar i Nämforsen samt av dekorelement från
en megalitgrav i Fjälkinge (Shanks & Tilley 1987b, Tilley 1991). Ett
annat exempel är Hingleys (1990) analys av järnåldershus i Wales.
Det är viktigt att påpeka att egenskapsanalyser kan användas på
olika nivåer. Ett vanligt angreppssätt är att jämföra likartade
föremål som exempelvis krukor där man vill finna grupperingar av
olika slag. Dessa grupper kan sedan kopplas till funktion,
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strukturerande praktiker eller olika typer av sociala grupper. För att
till exempel identifiera ett mönster vilket kan antas reflektera sociala
kategorier bör man dock kunna motivera varför egenskaper hos
olika kärl kan kopplas till ’emblemiska’ eller ’assertiva’ variabler.
Som vi tidigare nämnt är detta knappast möjligt utan att kunna
hänvisa till korrelationer med andra typer av material. Tilleys analys
av krukmaterialet från Fjälkingegraven är intressant. Han
kategoriserade materialet utifrån dekorelementens ’signifierade’
egenskaper, t ex öppna och slutna mönster. Dock är hans slutsatser
väl tänjda då han delvis korrelerar dekorelementen egenskaper som
reflektioner av social struktur (öppna och slutna). Ett metodologiskt
problem är också att keramikens kronologi delvis är baserad på just
de stilelement som används i den sociala analysen.
Den stora potentialen med attributanalyser finns dock sannolikt
på ett bredare plan bortom de enskilda artefakterna. I nästa kapitel
kommer vi exempelvis antyda hur man kan experimentera med
olika reella och intuitiva landskapsdata för att spåra strukturerande
praktiker och positiviteter. I det analytiska fält som behandlar
korporalitet kommer vi även att peka på hur attributanalyser kan
användas för att spåra sociala subjektiveringsprocesser, gendergrupperingar eller strukturerande positiviteter.
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V
mikroarkeologi och analytiska fält
Avgränsning av studieobjekt har varit och är ett stort problem inom
arkeologisk forskning. Det finns givetvis ingen enkel och banal
lösning på detta problem. Vad som bör poängteras är att
avgränsningar alltid är problematiska, även i de fall vi studerar
nutida sociala formationer. Att avgöra vilka olika faktorer som
påverkar människor som bebor en viss given plats är, även under
förutsättning att de själva inte rör på sig, mycket svårt. Som
diskuterats ovan ingår alla människor i en mångfald av nätverk och
dessa bildar olika korsande sociala mönster. Det är därför inte
självklart att en storskalig inventering nödvändigtvis är mer
givande än en detaljerad undersökning av en specifik lokal.
Storskaliga inventeringar blir ofta ytliga och ger endast en chimär av
att ge en bättre kunskap om en given region, sett ur strikt
arkeologisk synpunkt. De har däremot stort värde för kulturmiljövård och kan ge upphov till arkiv vilka på längre sikt kan bli
värdefulla instrument för arkeologen. De svenska arkeologiska
arkiven har ackumulerat en unik mängd information, till vilken få
motsvarigheter finns i andra länder. Men dessa arkiv kan också låsa
våra tolkningar i bestämda banor och arkivens själva uppbyggnad
kan genom geografiska indelningsprinciper i moderna administrativa enheter ge vilseledande information.
Intensiva undersökningar av små lokaler kan ge intressanta och
nydanande infallsvinklar på stora problem. Att börja i den lilla
skalan kan därför ofta vara en god arkeologisk metod. Som vi
tidigare diskuterat med Derrida, Wittgenstein, Ginzburg (jfr Cornell
2000, 2001) och andra kan den detaljerade analysen ge oss ett
fragment som i sig utgör ett spel av differance, ett litet språkspel,
med givna regler och mönster. Längre fram kommer vi att beröra ett
exempel på ett sådant spel: bebyggelsen i det förspanska Pichao i
Anderna. Den kan ses som en sådan differance, en egen värld av
regler och mönster. Varje enskild gård utgör en annan värld,
differance i än mindre skala. Kan vi i detalj leta indicier på social
organisation i dessa, leta nätverksmönster i den lilla skalan, är vi
sedan väl rustade för att ge oss ut och leta i en större region,
sökande parallella mönster eller avvikande mönster. Det kan vara
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ett allvarligt fel att utgå från den stora skalan och söka generella
mönster av politiskt centraliserad kontroll eller avancerade
kosmologiska system. Analysen tjänar sannolikt på att inledas i den
lilla skalan och därifrån expandera ’utåt och uppåt’. Endast på detta
sätt kan vi förstå hur social praktik kan fungera i relation till olika
nätverk och mönster. På detta vis undviker vi att låsa vår analys i ett
alltför determinerande facit redan innan vi inleder våra
undersökningar. Detta är ett gott skäl att förorda mikroarkeologi
som arkeologisk metod.
Vi kommer här att exemplifiera med fyra olika analytiska fält
som vi menar är lämpade för mikroarkeologiska analyser. Vi inleder
med att diskutera utbytessfärer för att gå vidare med social
strukturering av landskap, hem och hushåll samt sociala aspekter på
korporalitet. Dessa fält är inga regelrätta fallstudier utan allmänna
exempel på möjligheter och begränsningar med ett mikroarkeologiskt förhållningssätt.
utbytessfärer
Utbyte är ett av de centrala begreppen i en antropologi av 1900-tals
snitt. Men detta analytiska fält har spelat stor roll också inom
ekonomisk debatt, historisk forskning och inte minst inom
arkeologin. Fältet har en stor potential för mikroarkeologiska
studier, men används dessvärre ofta i en alltför snäv teoretisk ram.
Den neo-klassiska ekonomiska teorin, idag främst representerad av
nyliberala tänkare, ställer utbytet i centrum för varje analys, där
tillgång, efterfrågan och marginalnytta är centrala hjälpbegrepp. I stor
utsträckning kom antropologins debatt att fokuseras på de typer av
utbyte som inte följde dessa mönster, eller som åtminstone inte i en
första analys anpassar sig efter regler kring tillgång och efterfrågan.
Antropologin kom särskilt att fokusera sig på problem kring
gåvoutbyte, dels som en följd av en inflytelserik text av Marcel
Mauss, ursprungligen publicerad 1923-1924 (1968: 143-279). Enligt
Mauss är gåvoutbytet, vilket inte faller under den neo-klassiska
ekonomins lagar, ett centralt socialt fenomen som spelar stor roll vid
bildandet av sociala band. För Mauss fanns det regler för
gåvoutbytet, tvång att ge, tvång att motta gåvor och tvång att ge
tillbaka. Dessa regler skapar bestämda sociala band och totala
system.
För Mauss (1968:227) utgjorde gåvoutbytet en evolutionistisk
övergångsfas mellan samhällen karakteriserade av ’totala
prestationer’ (det vill säga det frivilliga utbytet mellan hela klaner)
och det individuellt styrda systemet där priset bestämmer utbytet.
För Mauss var studiet av gåvan ett politiskt arbete: det var genom
gåvoutbytet människor kan upprätta kontakt med andra, med
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främmande, utan att skapa krig eller exploatering (Mauss 1968:278).
Mauss arbete har fått ett stort inflytande i framförallt fransk
antropologi: Lévi-Strauss har exempelvis byggt mycket av sin
strukturanalys på Mauss’ diskussion om gåvan. Kritiken av Mauss
har bland annat pekat på att han egentligen inte behandlar gåvor,
eftersom en gåva i strikt mening inte kan leda till en gengåva.
Derrida har resonerat kring detta problem och särskilt intresserat sig
för tid och gåvor: han menar att tvånget att ge gengåva är av central
betydelse för cirkulär tidsuppfattning (se t ex Derrida 1991).
Inom den evolutionistiskt inriktade antropologin kom gåvoutbyte att ses som en nyckelfaktor för de processer som skapar
social komplexitet och differentiering. Hos exempelvis Marshall
Sahlins blev utbytet den process som skapade samhället. Men
utbytet blev, enligt Sahlins, i en samlad analys något som påminde
om mönstret av tillgång och efterfrågan och Sahlins skrev att ”longterm variations in exchange value,/.../[is] at a high level of
generalization and with a great deal of imperfection /…/ like
business competition.” (Sahlins 1974:313). Den franske sociologen
Pierre Bourdieu resonerade på liknande sätt i sin mer sofistikerade
diskussion kring gåvoutbyte och social praktik. Bourdieu betonar i
generella termer att också de praktiska handlingar som kan förefalla
vara altruistiska i själva verket också de har en koppling till
ekonomi och profitmaximering (Bourdieu 1972: 242).
Arkeologisk forskning kom från 1970-talet att intensivt
applicera modeller som indirekt eller direkt hämtat inspiration från
Marcel Mauss. Arkeologer citerade gärna Karl Polanyi (1957), vars
diskussion om reciproka, redistributiva och marknadsdominerade
samhällen övertogs i princip reservationslöst. I det reciproka
samhället dominerar det klassiska gåvoutbytet: man ger och får i
lika grad. Det redistributiva samhällen bygger på att en central
instans tar in produkter vilka sedan distribueras ut, så att olikartade
produkter fördelas över samhället. Marknadsdominerade samhällen
korresponderar grovt till kapitalistiska system. Särskilt Polanyis
redistributiva modell kom att få stort inflytande i arkeologiska
sammanhang. Elman Service’ diskussion om hövdingadömen (eng:
chiefdoms) har tagit stort intryck av Polanyis arbete. Ett konkret
exempel är de sk palatskulturerna på Kreta under bronsåldern vilka
tolkats som centra för redistribution av bland annat utsäde
(Snoddgrass 1991).
Arkeologiskt kom diskussionen främst att fokuseras på utbyte
mellan grupper av social elit, vilket sågs som avgörande för större
socio-politiska processer. Earle och Brumfiel markerade starkt en
skillnad mellan utbyte av lyxprodukter (prestigebetonat utbyte) och
utbyte av stapelvaror, det vill säga dagliga nödvändigheter
(Brumfiel & Earle 1987). Earle har betonat att mer komplext
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organiserade statsapparater kräver centralt organiserade utbyten av
stapelvaror, men att sådana ofta inte förekommer i hövdingedömen
eller tidiga stater. En mycket intressant idé hos Earle är att hållbara
prestigeprodukter också kan fungera som ’värdeekvivalenter’, det
vill säga som betalningsmedel (Earle 1982).
En omfattande diskussion har också ägnats elitens resande.
Utbytet av materiella produkter är här bara en aspekt, som Kristian
Kristiansen poängterat (1998a, 1998b). Också mindre påtagliga
element, t ex inslag ur idévärldar och ideologiska tankesystem kan
plockas upp i samband med resor. Associationen till Odysseus
ligger här nära och har också tagits upp av Mary Helms i en
intresseväckande studie (1988). De som reser långväga till exotiska
världar kan ofta skaffa sig fördelar genom sina speciella kunskaper
om andra världar. Men detta är naturligtvis inte ett generellt
fenomen, vill vi tillägga, ofta kan resenären istället bli stämplad som
en suspekt person, en människa som kan vara ’smittad’ av
främmande sjukdomar, verkliga eller inbillade.
Hirths översiktliga diskussion kring utbyte (1996) summeras i
fyra modeller, vilka alla är kopplade till utbyten inom elit, eller
utbyte styrd av elit. Modellerna kan kort karakteriseras enligt
följande: a. utbyte inom eliten, b. interregionalt utbyte, c. världssystem kopplingar och d. tribut (beskattning)/mobiliseringssystem.
Modell a. korresponderar till traditionell gåvoanalys; medan modell
d. delvis kan härledas ur Polanyis modell av redistributiva system;
och modell b. och c. implicerar någon typ av resande. Diskussionen
om utbyte inom elit har varit av stor vikt för utvecklandet av en mer
dynamisk debatt, och kommer säkerligen också framöver att ge
intressanta resultat. Men denna diskussion täcker bara in begränsade delar av fenomenet utbyte. Det finns givetvis en stor
mängd olika aspekter på utbyte. Fokusering på gåvor och utbyte
inom elit har begränsat diskussionen. Redan Leroi-Gourhan tog upp
detta problem i en text från 1964.
Förutom inom den ryska skolan av materialitetstudier, har den
tekno-ekonomiska infrastrukturen inte ingripit [i modellbyggande]
annat än när den på ett påtagligt sätt påverkat överbyggnaden av
giftermål och riter. Kontinuiteten mellan dessa två aspekter av
gruppers existens har studerats på djupet av de bästa sociologerna
men bara som en återspegling av det sociala i det materiella snarare
än ett två-vägs förhållande där den djupa impulsen kommer från det
materiella. På grund av detta vet vi mer om prestige utbyte än om
vardagligt byte, om religiösa prestationer än vardagstjänster, om
värdet på giftermålsgåvor än priset på grönsaker, mycket mer om
tänkandet än det påtagligt materiella (Leroi-Gourhan 1964 : 210).8

När det gäller utbyte är kanske det mer vardagliga utbytet värt
större uppmärksamhet. Ofta har exklusivitetsregler i utbyte mellan
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hövdingar eller statliga handelsmonopol betonats, men i de flesta
fall begränsar de endast vissa typer av utbyten eller utbyten av vissa
bestämda produkter. Smuggling och illegal handel är för övrigt
intressanta fenomen, som ofta spelat en större roll än vad som
antagits. Caroline Humphrey och Stephen Hugh Jones (1992) har
försökt vidga diskussionen genom att fokusera kring begreppet
barter, vilket då motsvarar utbyten av produkter där värdet
bestämmes i en förhandling och där värdeekvivalenter inte spelar
någon central roll. Humphrey och Hugh-Jones följer den neoklassiske ekonomen Marshall och bestämmer skillnaden mellan
barter och marknadsutbyte i att man i det senare fallet kan
förutsätta att det finns stora mängder av givna produkter i handeln,
vilket man inte kan göra i det tidigare.
I mer generella termer kan det vara av intresse att utvidga
diskussionen kring olika former av utbyte och de ramar inom vilka
de utförs. Bohannan (Bohannan & Dalton 1962) försökte införa
begreppet utbytessfärer. Bohannan talade i ett afrikanskt exempel
om sfärer av utbyte av livsmedel, av utbyte av prestigeprodukter
och av människor (kvinnor och slavar). Denna diskussion kan ses
som famlande och grov, men begreppet kan vara intressant att
vidareutveckla. Bohannan och Dalton såg enskilda sfärer som
relativt slutna även om de också diskuterade möjliga konverteringar
mellan värdeskalor i olika utbytessystem (Bohannan & Dalton 1962:
5-7), ett tema som senare utvecklades av Fredrik Barth (1967).
Kopytoff (1986:71), Appadurai (1986:4, 22-24) och MacKenzie (1991),
som arbetat med tingens ’biografi’, har pekat på potentialen i en
diskussion kring olika sfärer av utbyte. Appadurai har här också
pekat på vissa produkter som ingår i speciella enklaver, det vill säga
föremål vilka har mycket begränsad spridning, som kopplas till
kungliga rättigheter och som ej kan införas i allmänna utbytessystem.
Problematiken kring det begränsade utbytet har utvecklats på
ett intressant sätt av Anette Weiner (1976, 1982) och Maurice
Godelier (1999). Här fokuseras begreppet inalienabilitet, det vill säga
de produkter som inte tillåts ingå i större utbytessystem. Bloch
(1989) har talat om hur släktskap och släktskapsskyldigheter är
heliga hos Merino på Madagaskar, och att de föremål eller
monument som associerar till släktskap därför inte kan utbytas
inom generella utbytessfärer. Den mest centrala symbolen för ickeutbytet var i detta fall gravar och de dödas kroppar. De markerade
symboliskt människors kreativitet och arbete i detta samhälle menar
Bloch, såsom Kapital anses ha en självgenererande kraft i ett
kapitalistiskt samhälle. Annette Weiner (1992) har utvecklat ett
avancerat resonemang kring inalienabilitet av egendomar i fallet
Trobrianderna, det vill säga föremål som inte ingår i egentliga
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utbytessfärer. Weiner menar att sådana föremål spelar en stor roll i
en ekonomi.
Ägandet av oförytterliga egendomar etablerar social skillnad. När en
trobriand ägen en berömd Kulasnäcka söker andra tävlanden upp
honom och ger honom värdesaker i ett försök att göra honom till
kompanjon, liksom feodala adelsmän använde den inbyggda
auktoriteten i sina egendomar för att attrahera handelsmän, bönder
och munkar. Det är ingen tillfällighet att oförytterliga egendomar är
den äldsta ekonomiska formen i världen (1992:43).

Maurice Godelier (1999) har gått vidare med detta resonemang och
betonar att denna aspekt, det icke-utbytbara eller det oförytterliga,
är av central betydelse för social analys och ifrågasätter många av
socialantropologins heliga kor i analysen av gåvor och gåvoutbyte.
En speciell typ av objekt som ofta betraktats som oförytterliga är
den döda människokroppen (Cornell 1999). Ofta bryts dock denna
regel: inom medicinsk forskning, i samband med våldshandlingar
och i krig omvandlas människokroppen till objekt som fritt manipuleras och transporteras. Ett speciellt exempel är den mumifierade
kroppen: riter kring mumier är inget reserverat för faraonisk
tradition, det hörde också till 1900-talets sociala praktik. Ett exempel
är Eva Peróns döda kropp som mumifierades för att sedan vallfärda
mellan olika ägare i komplexa mönster i samband med politiska
konflikter, och där vissa fosforiserande substanser som använts vid
mumifieringen blev en central faktor i samband med kultliknande
handlingar, då dess strålning i mörker tolkades som magiska krafter
(Cornell & Medina 2001).
Motsatsen mot det oförytterliga, det man gärna önskar bli av
med, det som är otäckt eller inte önskvärt att ha kvar, är för
arkeologen givetvis minst lika intressant. Hela diskussionen kring
det arkeologiska materialets formeringsprocesser, som vi varit inne
på tidigare, anknyter ju till denna typ av problem. Kvittblivningsproblem, sophantering, återvinning är ju också en form av utbyte.
Inom modern industri är försäljning av avfall en gängse procedur,
liksom hushållens insamling av papper, flaskor och annat till
återvinning blir allt mer komplexa processer. Det kan också finnas
speciella skäl till att man önskar bli av med objekt. Küchler (1997)
har givit ett intressant exempel från Oceanisk etnografi. På öarna i
New Ireland förstördes i samband med vissa speciella esoteriska
ritualer en viss typ av små statyer, kallade malanggan. När
europeiska samlare av etnografika nådde öarna på 1800-talet fann
öborna ett enkelt sätt att bli av med dessa statyer, nämligen att sälja
dem till samlare som förde objekten till europeiska museer och
privatsamlare. Detta exempel är intressant och det finns säkert fler
liknande. Men detta exempel skall inte leda oss till att tro att
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problemen med plundring och illegal handel med konstskatter har
överdrivits. Denna typ av grå och svarta transaktioner är av central
betydelse för modern ekonomi och ofta mycket destruktiva.
En förnyad analys måste ifrågasätta vissa grundläggande delar
av Lévi-Strauss relationistiska strukturanalys: i själva verket når vi
här fram till en upplösning av det analytiska fältet utbytessfärer. En
förnyad diskussion måste vara mer flexibel och konkret (se t ex
Catling 1991; Knapp 1991). Det dagliga utbytet får inte tappas bort i
analysen och utbytets olika former och varierande karaktär måste
betonas, snarare än dess uniformitet.
social strukturering av landskap
Arkeologer har diskuterat olika kopplingar mellan naturmiljö och
social praktik. Den ekologiska arkeologin, inspirerad av Julian
Stewards kulturekologi (1955), diskuterade exempelvis sociala
aktiviteter som direkt kopplade till förändringar i omgivningen
(Clarke 1954). Den funktionella arkeologin är generellt ensidig i sitt
miljöperspektiv, sociala praktiker reduceras till latenta funktioner
och anpassning till den aktuella biotopen, ett i högsta grad
enkelriktat perspektiv som med viss rätta fått utstå mycket kritik
(Shanks & Tilley 1987a, Macnaughten & Urry 1998). Ett annat inte
fullt så deterministisk angreppssätt är den fenomenologiska
landskapsarkeologin som vuxit sig stark under mitten av nittiotalet.
Tanken är att man skall uppleva landskapet genom kroppen för att
få en större förståelse och känsla för elementen i det aktuella
landskapet. Tilley skriver: ”tolkningsprocessen av en plats betydelse
går genom kroppen: kullens fysiska realitet, i mitt minne och i
myterna, berättelser om det, sättet jag närmar mig platsen och
varifrån” (Tilley 1999:180).
Det finns ett flertal varianter på det fenomenologiska
perspektivet och det rör sig inte om en klart definierad metod.
Robert Johnston har dock gjort ett försök att karakterisera några av
dess huvudprinciper: (1) Människan är inte bara ett objekt i
landskapet, utan är snarare en integrerad del av det, (2) den fysiska
omgivningen är i högsta grad länkad till sociala system, (3)
omgivningen förutsätts att operera på ett undermedvetet plan, (4)
det finns flera signifikanta skillnader mellan landskapets reella
materialiteter och de observerade och upplevda, (5) landskap kan
upplevas som ’mentala bilder’ och är (6) laddade med symboliska
värden (Johnston 1989:72). Genom fenomenologiska analyser av
landskap betonar man alltså en mer emotionell och reflexiv relation
mellan människa och natur. Man tänker sig att element i landskapet
kan utnyttjas som ’mnemonic pegs’ eller för att representera
kosmologiska föreställningar eller myter. Det kan ta sig materiella
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uttryck i landskapet genom att olika speciella platser ’laddas’ genom
att bebyggas med exempelvis megaliter medan andra element kan
spela roll genom sin blotta existens och speciella egenskaper. Tilley
har exemplifierat detta i ett flertal studier, dock med viss betoning
på de visuella relationerna mellan monument, aktivitetsytor och
landskapets variationer (1994, 1996).
Landskapet är ett teckensystem genom vilket det sociala
reproduceras och transformeras, undersöks och struktureras – det är
en organiserad process. Landskapet står framförallt för en
begreppsordning som betonar dessa relationer. Begreppet
[landskapet] understryker ett konventionellt sätt att göra saker på för
att kontrollera skillnadernas undergrävande funktion, den multivokalitet man finner i koncepten plats [place] och lokal [locale]. Ett
platsbegrepp betonar skillnad och det unika medan ett landskapsbegrepp är mer holistiskt vilket inbegriper snarare än det utesluter
(Tilley 1994:34).

I verkligheten handlar de fenomenologiska landskapsstudierna
sällan om ett rent dialektiskt förhållande mellan människa och
natur. Vanligtvis ses olika egenskaper och element i landskapet som
referenser till olika sociala praktiker och kosmologier. Människan
presenteras dessutom indirekt som en vidskeplig naturreligiös
varelse underordnad naturens former, inte helt olikt vissa av vår
tids New Age strömningar eller moraliskt och känslomässigt
underbyggda miljöperspektiv såsom Arne Naess djupekologi
(Naess 1982). Visst upplever människor landskap och det är säkert
inte helt ovanligt med naturrelaterade kosmologier i småskaliga
samhällen. Tim Ingold, vilken förespråkar ett Heideggeriranskt
inspirerat ’dwelling’ perspektiv, har framhävt detta i ett flertal
arbeten (1986, 1996a, 1996b). “The landscape is the world as it is
known to those who dwell therein, who inhabit its places and
journey along the paths connecting them.” (Ingold 1993:156).
Ingolds perspektiv är inspirerat av nutida samlar-jägare, vilket
tyvärr präglat mycket av det senaste decenniets landskapsstudier.
Det är uppenbart att sådana korskulturella analogier har begränsat
värde och att fler perspektiv är intressanta att utforska (se bl a
Fahlander 2001:52-5). Det fenomenologiska fältet är med andra ord,
som det ser ut idag, något ensidigt och subjektorienterat. Detta leder
ofta till att man enbart betonar relationen människa-natur och
glömmer bort relationerna mellan människor i naturen. Vi vill
istället framhålla ett socialt perspektiv där människor är sociala och
verksamma i landskapet.
I detta exempel på analytiskt fält skall vi försöka påvisa några
möjliga operationer för att studera den sociala handlande
människans ömsesidiga relationer till rumslighet och dess
materialiteter. Vårt angreppssätt liknar i mångt och mycket Bradleys
118

- mikroarkeologi och analytiska fält -

eller Tilleys synsätt, men vi poängterar ett dialektiskt förhållningssätt mellan det sociala och det materiella. Ingolds ’dwelling’perspektiv är också en naturlig utgångspunkt, men då inte ur ett
subjektivt vara-perspektiv, utan snarare ur ett socialt verka-perspektiv.
Naturligtvis innebär landskapets materialitet en form för
ideologisk inspiration samtidigt som det även möjliggör och
begränsar sociala praktiker genom samma materialitet. Det finns
egentligen ingen direkt motsättning mellan olika miljödeterminerande synsätt och de metafysiska. Bägge aspekter av
omgivningen har en potential att strukturera sociala praktiker. I
enlighet med Sartres serieperspektiv menar vi att sociala praktiker
struktureras i relation till materialiteter. Det gäller givetvis även den
omgivande miljön i samma grad. Om vi har rätt i detta antagande
bör den spatiala och funktionella organisationen inom en lokal
innehålla information om de för platsen aktiva strukturerande
praktiker och positiviteter. Som vi tidigare nämnt handlar det inte
nödvändigtvis om partikulära studier. Strukturerande praktiker och
positiviteter sträcker sig ofta bortom de lokaler vi väljer att studera
dem i.
Vi vill gärna föreslå några aspekter och operativa strategier för
dialektiska analyser av landskapslokaler. Bradley och Tilley har som
tidigare nämnts framhållit tanken på att vissa prominenta platser
har ’förstärkts’ genom uppförande av gravar eller monumentala
konstruktioner. Det är dock tyvärr sannolikt så, att de flesta sociala
aspekter av olika potentiellt betydelseladdade element (signifianter)
i landskapet är av immateriell art och inte längre direkt åtkomliga
för oss. Olika vidskepliga eller mentala idéer om platsers lämplighet
eller olämplighet för vissa praktiker behöver inte vara manifesterade materiellt för att vara lika effektfulla som murar/
palissader eller å andra sidan stigar/vägar. Sådana föreställningar
kan givetvis vara byggda på erfarenheter eller på faktiska
omständigheter som gör vissa områden olämpliga att passera eller
beträda (t ex farliga djur eller svårgenomtränglig växtlighet).
Givetvis kan dock mer irrationella kosmologiska eller vidskepliga
idéer om olika platsers metafysiska egenskaper (olika typer av
vattendrag/kärr eller bergstoppar) vara minst lika reella för olika
grupper. Sådana aspekter kan generellt benämnas negativ friktion.
Dess motsats är självklar. Det finns på samma grunder områden
som underlättar transport eller som innehåller eftertraktade
egenskaper. Exempel är floder (om man har tillgång till båt),
bördiga jordar eller områden med metaller/attraktiva stentyper
mm. Det finns likaså exempel på platser eller stigar som anses ha,
eller tilldelats, en godartad metafysisk betydelse. Olika signifianter
kan även förändra karaktär över kortare tidsrymder; en sjö kan t ex
innebära negativ friktion, men om den fryser kan den få omvända
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egenskaper. Här tillkommer givetvis också platser som tilldelats en
viss status såsom begravningsplatser och helgedomar eller aspekter
av olika gruppers dispositioner, vilka kan ha skiftande
implikationer. Givetvis spelar tillgång och bruk av olika tekniska
hjälpmedel för att förändra eller modifiera de naturliga förutsättningarna också en roll.
Det går inte att förutsätta någon form av generalitet för dessa
exempel. Olika platsers sociala signifikans är ofta lokal och specifik,
sannolikt även inom en större social formation eller tidsrymd. Det
finns dock alltid en relation mellan det unika och det generella, om
inte som dess motsats, så åtminstone i ett intimt förhållande. I de
flesta fall är sannolikt olika strukturerande praktiker på olika sätt
relaterade till större strukturerande positiviteter. I värsta fall får vi
anstränga oss att temporärt hålla analysen på olika nivåer.
För att konkretisera dessa abstrakta aspekter kan man jämföra
med en park i en storstad. Under viss period av dygnet kan den
vara en tacksam plats att uppehålla sig på, eller passera igenom.
Stigar eller gångvägar är materiella manifestationer som är tänkta
att underlätta detta. Dock är det tyvärr så att samma yta inte alltid
är lämplig att uppehålla sig på, eller passera nattetid. Att sådana
platser är mer ’osäkra’ för vissa grupper av människor än andra är
även ett exempel på hur strukturerande positiviteter strukturerar
praktiker inom vissa platser. En studie av en serie människors
beteende och dess effekter i en park skulle med andra ord ge en hel
del information om lokala beteenden, men också om generella,
strukturerande positiviteter inom en social formation.
Det förefaller rimligt att vissa platser inte medvetet väljs ut av
praktiskt-ekonomiska skäl för olika sociala aktiviteter, en viss roll
kan säkert tradition och rutin spela, vars ursprungliga intention inte
nödvändigtvis måste vara korrekt uppfattad eller giltig. Ett
praktiskt arkeologiskt exempel är placering av gravar i förhållande
till boplatser. Ett flertal olika hypoteser har framförts i frågan om
hur de är relaterade, alltifrån territoriella markörer, ideologiska
manifestationer till back-areas, etc. När Erik Holmberg (1944) under
trettiotalet grävde ut den helladiska boplatsen på akropolen i Asea i
det grekiska Arkadien tog han sig god tid att leta kring de
närliggande kullarna efter nekropolen till den tidighelladiska (EH)
bosättningsfasen. Han var mycket förbryllad av att inte finna några
gravar på de platser där man i traditionellt brukar finna dem
(1944:21). Senare arkeologiska inventeringar av området (Pikoulas
1988:56, Forsén et al 1996) fann heller inte några indikationer på
någon nekropol bland de närliggande sluttningarna, men väl andra
gravar i området. Bland annat har två större gravplatser
identifierats, den ena är belägen vid Tambourias västra sluttning ca
en kilometer öst om akropolen, den andra är en samlingen av gravar
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belägna runt en liten kulle (Agios Nikolaos) ca två km norr om
akropolen (se fig 17). Det är naturligtvis inte säkert att något av
dessa gravfält kan kopplas till den tidighelladiska bebyggelsen runt
akropolen, gravtypen (enkla stenkistgravar) är vanlig från
bronsålder till bysantinsk period och är svåra att datera
noggrannare utan ytterligare analyser. Det finns dock inga andra
kända boplatser i området som kan knytas till dessa gravplatser. Vi
kan därför misstänka att vi har att göra med förändringar i
strukturerande praktik, från att ha begravt sina döda i och runt
husen ovanpå akropolen för att under andra perioder placera dem
relativt långt bort ifrån boplatsen.

Fig 16. Paleokastron, den centrala akropolen i Aseadalen.

Men varför skulle man bemöda sig med att begrava sina döda
längre bort från boplatsen än nödvändigt? Det saknades verkligen
inte andra utvägar, flera av de omgivande sluttningarna erbjuder
flera olika möjligheter i form av olika väderstreck, material och
jordtyp etc. En variabel man kan bortsett från är vattendrag som
separerande element mellan de levande och de dödas rum (jfr
Richards 1996, Kurtz & Boardman 1971:34f). De två större
ansamlingarna av gravar i Aseadalen är faktiskt placerade på andra
sidan om de två närmast liggande vattendragen i området
(Alpheiosfloden och Panitsaravinen). Kan denna aspekt av
naturmiljön ansetts så viktig att man trots negativ friktion (avstånd)
begravt sina döda just på dessa platser? En ytterligare aspekt kan
även ha rört visibilitet. De två gravplatserna skiljer sig nämligen
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inbördes då den närmaste är fullt synlig från akropolen medan
sikten till den andra är skymd. Hur vi sedan vill ladda en sådan
förändring i social praktik kan skifta efter övertygelse eller
perspektiv. Den kan ha traditionell, vidskeplig eller religiös grund,
vars reproducerande effekter exempelvis kan vara av subjektiverande natur eller bara vara resultatet av strukturerande
praktik (Fahlander, i tryck).

Fig. 17. Skiss över centrala delarna av Aseadalen. De nämnda ansamlingarna av gravar är
belägna vid Agios Nikolaos samt längs den västra sluttningen av Tambouria.
(modifierad från Forsén 1998)

Exemplet med strukturerande relationer mellan boplatser och
gravar är bara en aspekt av dialektiska landskapsanalyser. För en
bredare bild av olika effekter av strukturerande praktiker och
positiviteter kan man använda sig av fler variabler, analytiska såväl
som reella. Traditionella analyser av visuella förhållanden
(siktlinjer) kan givetvis ge intressant information (Fahlander 2001).
Andra operationella metoder kan vara att konstruera ’embodied
maps’, det vill säga tredimensionella GIS-analyser utifrån ett
’kroppsligt’ perspektiv. Det är ju stor skillnad på att studera ett
landskap från ovan via en platt kartbild än hur det tedde sig för de
som verkade i det. En embodied map kan ta hänsyn till olika
aspekter av terrängen, ideologiska eller ’reella’ i form av positiv och
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negativ friktion. I sådana analyser kan man med fördel använda sig
av olika typer av accessdiagram eller tid-rumdiagram kombinerat med
multivariat statistik och attributanalyser. Genom att improviserat
testa olika signifianter i landskapet mot sociala faktorer, kan man
finna mönster eller samband att analysera djupare. Som redan
nämnts behöver inte dessa signifianter eller egenskaper vara
fiktionära, det vill säga ingå i en teoretisk förutsatt fiktion. De
sociala formationernas egenskaper är ju till viss del okända för oss
varför vi inte kan ta för givet vilka aspekter som är socialt
signifikanta i ett bestämt tid-rum. Naturligtvis kan samma
operationer efter vissa modifikationer även appliceras på mindre
rumsliga enheter än lokaler (eng: locale), exempelvis speciella
platser (eng: place) eller boplatsytor.
hem och hushåll
Vid analys av material från olika fyndsammanhang uppställer sig en
rad metodologiska problem. Som illustration använder vi här
exempel från en tätbebyggd lokal belägen på mer än 2000 meters
höjd i en halvöken i Nordvästra Argentina (se t ex Cornell 1993a;
Cornell & Johansson 1993; Cornell et al, ms). Det rör sig om Pichao,
en lokal om mer än 100 hektar, med stor topografisk variation (mer
än 300 meters höjdskillnad), täckt med delvis mycket tät bebyggelse,
huvudsakligen från perioden 1300-1500 e Kr. Bebyggelsen syns idag
som skalmurar av sten vanligtvis mindre än 1 meter höga ovan
nuvarande markyta. Området är utsatt för omfattande erosion och
gravmaterial har plundrats i stor omfattning.
Som ett första steg i analys av bebyggelsen söktes repetitiva
mönster (det vill säga en strukturerande praktik, en fiber för analys).
Ett återkommande sådant mönster var en större rektangulär
konstruktion, ofta med mått kring 20x30 m, omgiven av mindre
rundade eller rektangulära byggnader med diametrar kring 8 m. De
exakta måtten varierar avsevärt, men mönstret med en stor byggnad
och ett flertal mindre vid sidan är återkommande. Genom en serie
sökschakt i ett flertal byggnader kunde konstateras att också det
utgrävda materialet var relativt likartat. En serie dateringar (kring
50 totalt, 14 C och luminescens) tyder på att huvuddelen av byggnaderna varit i bruk under perioden 1300-1500. En serie specifika
element (bland annat mindre kokgropar) antydde att vissa
byggnader använts för matlagning. Genom ett antal provschakt
kunde vi konstatera att det utanför dessa anläggningar fanns
betydligt mindre mängd arkeologiskt material, vilket pekade på ett
’utanför’ och ’innanför’. Byggnadskomplexen tolkades som gårdar,
eller annorlunda uttryckt som hushållsenheter, vilka genom sina
murar tydligt markerade en gräns utåt. Det förelåg en viss
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korrelation i social praktik, ett seriefenomen, vilket alltså kan tillåta
en systematisk jämförelse av dessa enheter.
Som en generell referensram för denna analys av byggnadskomplexen i Pichao kan begreppet hushåll användas, då särskilt
som diskuterat av Wilk och Netting (1984) och Wilk och Ashmore
(1988). Dessa författare skapade en slags modell av en viss typ av
hushåll. Här betonas att denna speciella typ av hushåll ofta
empiriskt kan kopplas till jordbrukare. I denna typ av hushåll
samlas en lång rad olika sociala funktioner, olika fibrer, i en och
samma enhet. Ett sådant hushåll tenderar att initiera vissa bestämda
praktiker, vissa bestämda särdrag. Både produktion och rekonstitution (det vill säga att hålla hushållet igång) sker i samma
rumsliga och sociala enhet. Hos jägar/samlare är ofta funktionerna
mer uppdelade, liksom i det moderna industriella samhället.
Hushållen i Pichao kan tänkas ha varit typiskt integrerade hushåll:
en viss speciell typ eller tråd av social praktik. I en förlängning av
denna argumentation skulle man kunna försöka tillämpa Marx’
begrepp ’germanskt produktionssätt’ i fallet Pichao. Detta begrepp
användes av Marx i tidiga texter för att referera till vad som för
honom var en typisk nordvästeuropeisk social organisationsform,
vilken föregått feodalismen. Beskrivningen av detta ’produktionssätt’ skulle kunna formaliseras i en fiktion som sannolikt
överensstämmer ganska väl med fallet Pichao, det vill säga en
förspansk indiansk kontext (Cornell 1993a). I traditionell analys av
bebyggelselämningar i Nordvästra Argentina används ett referensmaterial baserat på etnohistoriska källor från centrala Peru. Sådana
jämförelser är dock haltande, eftersom de materiella uttrycken
skiljer sig i alltför hög grad mellan Pichao och Peruanska Cuzco; de
är inte kommensurabla i den sociala praktikens mening. Just det
specifika i fallet Pichao och liknande bebyggelselämningar är ytterst
intressant och förtjänar större uppmärksamhet. Här måste flera
olika aspekter dras fram och analyseras och det krävs säkert flera
olika fiktioner för att förstå komplexiteten i denna sociala form och
de sociala positiviteter den representerat.
En systematisk jämförelse mellan hushållsenheter i Pichao
fordrar dock omfattande systematiska utgrävningar vilket är ett
långvarigt och kostsamt projekt. Vissa mindre och begränsade
jämförelser kunde dock utföras i Pichao och en serie enkla
metodologiska problem markeras. Kulturlagren är genomsnittligt
kring 1 m tjocka och den sandiga jorden i området tillåter inte tydlig
stratigrafi. Golvytor kunde identifieras, i vissa fall två i samma
byggnad. En detaljerad stratigrafisk analys, en sk Harris matris, gav
en uppfattning av ordningsföljd på olika handlingar utförda inom
dessa byggnader. Många enskilda stratigrafiska nivåer i denna
analys omfattade dock så lite volym att de totala artefaktmängderna
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för dessa lager blev mycket små och knappast tillät jämförelser. För
komparativa undersökningar fick därför olika lager slås samman,
vilket inte är en enkel eller teoretiskt oproblematisk process.
Problemen ökade genom att vissa enskilda lager med sekundärt
avfall omfattade stora volymer jord och mycket artefaktmaterial. För
att komma runt detta registrerades det relativt omfattande
materialet inom varje byggnad enligt stratigrafiska nivåer; i de fall
ett lager innefattade stor volym indelades dessa i artificiella subnivåer. Den horisontella spridningen gav vissa svaga indikationer;
kokkärl koncentrerades till de centrala delarna av vissa mindre rum,
där andra typer av keramik (förvaringskärl) stått längs väggarna.
Det fanns också vissa speciella typer av keramik som tenderade att
förekomma mer frekvent i de nedre lagren, långt ner i stratigrafin.
Vid jämförelser mellan det totala artefaktmaterialet i olika rum var
det nödvändigt att finna en grundläggande jämförbarhet. De
egenskaper eller företeelser som jämförs i t ex en korrespondensanalys måste i någon mening vägas mot varandra. Ett keramikfragment är ofta svårt att jämföra med annat material. Det krävs
någon form av uppskattning av antal representerade kärl för att
jämföra och mäta keramikbestånd med till exempel pilspetsar och
sylar av brons från olika rum. Halsband och halsbandspärlor kan
också vara svåra att väga: skall varje pärla räknas enskilt, eller bör
de räknas in i form av uppskattning av antal representerade
halsband?

Fig. 18. Vy över en del av Pichao, notera stenstrukturen i mitten av bilden
(foto. Leif Häggström).
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De problem som ställs vägleder i princip metodiken. Om vi
exempelvis vill jämföra differentiering i de praktiska verksamheter
som bedrivits i olika gårdar (matlagning, slagning av obsidian,
metallhantering, keramiktillverkning etc) med indikationer på social
status, måste vi undvika cirkelresonemang. De arkeologiska
indikatorerna för dessa två olika aspekter av byggnadskomplexen
måste vara olika. Detta är inte alltid lätt, eftersom indikationer på
status kan vara en viss typ av artefakt vilket samtidigt kan indikera
en specialiserad produktion. Att finna goda operativa metoder som
fungerar i givna fyndsammanhang är en av arkeologins stora
utmaningar. Det krävs omfattande arbete för att nå fram till en
fungerande metodik. En breddning av antal analyserade egenskaper
och företeelser är ett steg på vägen. Att systematiskt inkludera
analys av benmaterial, växtrester och annat organiskt material är
ofta fruktbart i de fall sådant material är bevarat. För att uppställa
en kronologisk kedja, att se i vilken ordning de olika byggnaderna
(hushållen) använts kan en seriation av den typ Martin och Rinaldo
utfört på pueblomaterial (diskuterat i kapitel 4) möjligen vara en
framkomlig väg.

Fig 19. Mindre utsnitt ur plan över fornlämningsområdet vid Pichao, Santa Maríadalen, NV Argentina. Planen framställd med totalstation. Arbetet leddes av Per
Cornell, Bengt Westergaard och Leif Häggström.
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Det finns i den arkeologiska litteraturen ett flertal exempel på
analyser som utgår från begreppet hushåll eller hus. För att bara ta
ett exempel kan vi nämna Douglas Bailey som resonerat kring
begreppet hus. Han poängterar två viktiga aspekter; dess ‘mening’
är mångfaldig och kontextuellt beroende, och den uppstår och
bibehålls genom social handling (användande). Bailey kritiserar
traditionen att bara studera rum/ytor horisontalt och förespråkar en
kompletterande vertikal dimension; det vill säga “the repetition and
variation of spatial morphology over time” (Bailey 1990:23f). Ett hus
kan ju ses som en process och beskrivas biografiskt, istället för
enbart som momentant objekt. Bailey beskriver huset som process i
tid-rummet, vilken har en genererande effekt, liksom det reflekterar
strukturerande positiviteter och praktiker. En kompletterande
operativ teknik är tillträdesanalysen, ett sätt att formalisera rörelsemöjligheterna i en byggnad. Ett intressant exempel är Donald
Sanders analys av Myrtos på Kreta eftersom han där också jobbar
med siktlinjer och relaterar dem till bland annat rummens storlek
och användningsområden (Sanders 1990). Dessa studier visar på
många intressanta infallsvinklar som mycket väl kan tillämpas på
fallstudier som Pichao.
sociala aspekter på korporalitet
Under de senaste decennierna har kroppen och kroppslighet (eng:
embodiment) rönt stort intresse inom de sociala vetenskaperna (ex
Davis 1997, Welton 1998, Burkitt 1999, Featherstone 1991, 1994).
Man vänder sig framförallt emot den Cartesianska uppdelningen av
kropp och själ som två skilda aspekter av det mänskliga subjektet
och menar istället att de två är intimt och oskiljaktligt sammankopplade. Det rör sig dock inte om en enhetlig teori. Grovt kan den
delas upp i två huvudriktningar; vissa utgår från Merleau-Ponty’s
(1965) fenomenologi och hävdar att eftersom alla sinnesintryck
passerar eller upptas genom kroppen är vår uppfattning av världen
styrd av vår kroppsliga konstitution. Det är ett subjektsorienterat
perspektiv som framhåller individens intentionalitet (se exempelvis
Bigwood 1998). Den andra riktningen tar avstamp från ett
poststrukturellt perspektiv, bland annat från Foucaults (1975, 1976)
teorier om den disciplinerade kroppen, kroppen som själens
fängelse, som alltid är utsatt för och utsätter andra för
subjektivering (se t ex Butler 1997).
I enlighet med vad vi tidigare redogjort för passar det subjektorienterade perspektivet arkeologin illa. Vi menar dock inte för den
skull att individuella kroppar är spelbrickor i ett skuggspel styrt av
osynliga händer. Som analytiskt fält är det snarare kropparnas
materialitet vi är intresserade av, kroppen som aktant i den sociala
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sfären. Liksom olika materialiteter är intimt inbegripna i det sociala
livet gäller detsamma för våra kroppar. Man kan invända att den
mänskliga kroppen till skillnad från många ting är i grunden lika
och därför utbytbara i en social analys. Dock är det bara sant till viss
del, kroppar förändras genom olyckor, åldrande, sociala praktiker
och intentionell manipulation. Kroppsbyggnad, plastikoperationer,
tatueringar, olika typer av håruppsättningar, smink mm är alla
praktiker som strävar efter att förändra kroppens egenskaper och
sätt att te sig (eng: appearence). Kroppen kan därför knappast ses
som konstant och utbytbar, den är snarare ett projekt och en
pågående process (Shilling 1993, Nettleton & Watson 1998:7, jfr.
Foucault 1980:56).
I det sociala spelet bedöms, kategoriseras och subjektiveras
individer efter socialt formerade idéer om olika kroppsliga
aspekters sociala betydelser. Vi är inte alla lika ur ett kroppsligt
perspektiv; detta är ingen politiskt ståndpunkt, bara ett socialt
faktum. Det är heller inte vad vi uttrycker eller hur vi ser på oss
själva som är signifikant för hur vi kategoriseras som sociala subjekt.
I vårt eget samhälle är t ex kön och hudfärg fortfarande primära för
kategorisering av människor och präglar kraftigt individernas
sociala förutsättningar och möjligheter. Sådana fenotypiska aspekter
är dock inte bara uttalat kategoriserande, de får även mindre
uttalade effekter i utförandet av social praktik. De flesta män har
exempelvis generellt ett rörelsemönster som skiljer sig från ett
kvinnligt (åtminstone inom en heterosexuell ordning). Dessa
aspekter kan knappast sägas vara grundade i biologiska skillnader,
de är snarare sociala konstruktioner som reproduceras genom
strukturerande praktiker i relation till strukturerande positiviteter.
Andra aspekter som kan inverka i social interaktion är ålder,
kroppskonstitution och tom små aspekter som öronform (jfr
distinktionen mellan ’långöron’ och ’kortöron’ på Påskön).
Åldrandets faser är delvis socialt konstruerade, men det finns
dock vissa ofrånkomliga biologiska aspekter av dem. Könsmognad
och klimakteriet är två relaterade aspekter, grått hår, försvagning av
benstomme och mental kapacitet är andra (Turner 1996:30). Till
detta kommer andra fenotypiska variationer som kroppsbehåring,
kroppsvikt/form/längd. Poul Higate har exempelvis visat hur
kroppslängd spelar en implicit, men viktig social roll även i strikt
hierarkiska kontexter som det amerikanska försvaret (1998:191f).
Kopplingen mellan social praktik, korporalitet och strukturerande
positiviteter är med andra ord stark, den sociala ’laddningen’ hos
olika aspekter av kroppslighet kan givetvis inte tas för givna, men
de är sannolikt aktiva i någon form och omfattning i de flesta sociala
formationer. Som analytiskt fält verkar därför kroppsliga aspekter
vara mycket lovande och kan bidra med en hel del information om
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hur sociala formationer är strukturerade. I arkeologin har kroppen
mest analyserats som ett objekt i sig i form av osteologiska analyser
av skelett där man diskuterat aspekter av födointag (C13), längd,
förslitningsskador, kön och ålder mm. I vissa fall har även kroppen
generellt diskuterats som bärare av mening och symbolism. Tilley
och Thomas har exempelvis diskuterat hur materiell kultur kan
tolkas kroppsligt. De menar att kroppen, eller delar av den (t ex
bröstkorgen) varit viktiga metaforer i neolitisk symbolism (Tilley &
Thomas 1993). Kläder och smycken är givetvis en kategori artefakter
som är nära kopplade till kroppen och har behandlats från ett
symboliskt perspektiv av bl a Stig-Sørensen (1991). Analyser som
utgår från kroppen som yta och uttrycksmedel (eng: performance)
är ofta tätt knutna till diskussioner om individuell identitet, genus
och social status. Vi vill här mer betona aspekter av kroppslighet
socialt och kollektivt. I ett sådant perspektiv är identifikationen av
sociala signifianter primär, det vill säga vilka aspekter av kroppen
som har ansetts socialt signifikanta i en specifik social formation.
Dessa kan sedan ligga till grund för att undersöka hur olika
individer av olika kategorier förhåller sig till varandra från ett
subjektiveringsperspektiv. Givetvis kan man även utgå från motsatt
håll och identifiera hur grupper subjektiveras i förhållande till
varandra och sedan leta efter de egenskaper som placerar dem i
respektive kategori. Flera av dessa aspekter är mindre påtagliga, det
kan t ex vara svårt att arkeologiskt analysera vältalighet och
musikalitet, men många aspekter är sannolikt kroppsligt relaterade.
Det källmaterial vi har från ett arkeologiskt perspektiv
angående kroppslighet är vanligtvis begränsat, men ofta fullt
tillräckligt. Framförallt är gravmaterial en viktig källa och i vissa fall
finns även ikonografiskt eller skriftligt material att tillgå. Hittills har
studier av kroppslighet i arkeologin ofta utförts från ett genusperspektiv. En vanlig metod är att korrelera könsbedömt
osteologiskt material till gravtyp och artefakter för att påvisa statuseller maktrelationer mellan könen. Tyvärr utgår man ofta från ett
dualistiskt könsperspektiv och det förutsätts vanligtvis att kön är en
socialt signifikant och viktig aspekt. Dock är det inte säkert att så är
fallet för alla sociala formationer och det binära perspektivet
tenderar att ’maskera’ varianter och intressanta undantag. Nyligen
har Jimmy Strassburg diskuterat begravningar av ’avvikande’
individer, under Sydskandinavisk stenålder (Strassburg 2000).
Queerperspektivet, som Strassburg använder, är intressant och har
en stor möjlighet att fånga en bredare bild av det sociala spektrum
av sociala praktiker och strukturerande positiviteter än man
vanligen ser. Queerteorin bygger på feministiskt inspirerade
poststrukturella tankar om att det normala ofta genererar, eller
konstitueras av, något motsatt icke-normalt (Harraway 1989,
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Foucault 1969). Det är dock viktigt att ha i minne att det onormala
(eng: queer) bara är onormalt till den aktuella normaliteten
(strukturerande positiviteter) inom en given social formation. Vad
som är queer är inte essentiellt, det blir bara annorlunda i
förhållande till socialt konstruerade normer. Strassburg beskriver
sitt arbete som en studie över tusenårig subversion. Här ses alltså
det avvikande som omedelbart upproriskt. Zizek (1999) poängterar
dock att det inte nödvändigtvis är så. Det som betraktas som
förbjudet i en viss social formation är ju i sig bestämt av denna
formations givna förutsättningar. Det avvikande kan därför vara en
slags förminskad spegel av gällande förhållanden, eller helt enkelt
ett neutralt ’vid sidan av’ i en viss formation. Ett upproriskt
förhållande däremot söker snarast spränga dessa givna ramar.
Relationen mellan det normala och det avvikande är ytterst
komplext. Queerperspektivet har dock en stor potential och
utesluter heller inte ett genusperspektiv, snarare vidgar det
perspektivet utöver stereotyp dualistisk fokus på kön eller status.
Ett praktiskt arkeologiskt exempel på en oförbehållsam intuitiv
ansats är Mary Whelans studie av en indiansk begravningsplats
(1995). Hon inledde studien med att förbehållslöst dela in
individerna från respektive grav efter vilka typer artefakter de fått
med sig. Inom denna sociala formation fick hon fram ett antal
grupper av individer vilka hon sedan korrelerade med den
osteologiska könsbedömningen. På det viset kunde hon framlägga
en betydligt mer spännande bild av de genderrelationer och sociala
strukturer som varit aktiva under perioden. Hade hon istället gjort
en traditionell analys där könsvariabeln varit signifikativ hade hon
sannolikt förlorat intressant information på vägen. Whelans studie
är även ett gott exempel på en elementär egenskapsanalys. En mer
systematisk studie som tog tillvara samtliga aspekter av den
osteologiska informationen skulle sannolikt ge en, förvisso komplex,
men trots allt mer djuplodande social information. De nya
möjligheterna att extrahera och analysera genetiskt material kan
även öka fältets potential då fler aspekter av kroppslighet kan
diskuteras än de som framkommer vid osteologisk analys. Analysen
kan även utvidgas genom att fler sociala variabler diskuteras. Vilka
aspekter av gravtyp, form, artefakter mm som är signifikanta att
undersöka närmare kan vi inte veta något om. Här är möjligheterna
stora att med hjälp av multivariat statistik söka regulariteter och
diskrepanser bland olika aspekter av fenotypiska kroppsliga drag
och hur dessa individer behandlats vid gravläggningen. Det är dock
sällan så att det är individens identitet som avspeglas. Möjligheterna
är sannolikt större att, utifrån den information vi har att tillgå,
diskutera individens olika positioner i den aktuella matrisen av
strukturerande positiviteter. Den sammantagna bilden av ett helt
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gravfält från en begränsad period kan därför ge goda möjligheter att
diskutera effekter och affektiva dimensioner av strukturerande
praktiker och positiviteter.

Fig. 20. Ett försök till att iscensätta Ektvetpigens ’appearence’ utifrån gravens artefakter. Notera
blommorna hon håller i handen (rekonstruerat enligt pollenanalys). Hade hon varit
en man hade detta sannolikt inte tolkats lika ‘passivt’ och estetiskt.

Dessa fyra analytiska fält vi beskrivit är sinsemellan väldigt olika,
både i fråga om skala och typ av social praktik. Det som förenar
dem är att de är lämpliga mikroarkeologiska studieobjekt med god
potential att diskutera strukturerande praktiker och positiviteter för
en viss tid och lokal. Det finns givetvis många fler och säkert bättre
fält, men vi har med dess exempel velat påvisa hur olika operativa
instrument som seriation, egenskapsanalys, multivariat statistik mm
kan användas i konkreta fallstudier.
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Efter att ha ’öppnat’ vår text med Willy Ørskov vore det kanske på
sin plats att ’stänga’ texten här. De läsare som följt med oss hit kan
dock knappast vara helt till freds med en sådan procedur. En text är
ju, liksom ett arkeologiskt material, aldrig stängd. Det går aldrig att
fånga komplexiteten av vare sig teori eller ett material inom en boks
ramar, lika lite som det kan fångas av en teori eller en databas. Med
hjälp av Ørskovs smått naiva skisser över hur objekt, subjekt och
verklighet förhåller sig till varandra har vi velat påpeka några små,
men viktiga effekter av arkeologiska analyser.
Man kan lätt kritisera Ørskovs förenklade bild av hur objekt
framträder ur bakgrundsbruset, hur de liksom sticker ut mot
betraktaren. Vad gäller vår dagliga perception av världen och om
hur optiska eller psykologiska filter egentligen fungerar vet vi
ganska lite. Ørskov skrev dock inte om vår dagliga vardag, han
skrev om konsten och diskuterar medvetet framställda artefakter
placerade i monter eller på piedestal. Jämförelsen har gjorts förr
mellan sättet man presenterar konst och hur arkeologiska artefakter
ställs ut på museer, men vad vi vill komma åt här är vad som
händer med objekten när arkeologen klassificerar och ’tolkar’ sitt
material. Hos Ørskov framträder objektet, föremålet, i eget majestät:
det är givetvis en förgrovad och fetischistisk föreställning. Själva det
relationella förhållandet mellan fenomen är alltid avgörande i en
social analys, och inte minst i arkeologin. Trots det har vi velat peka
på att just avgränsandet, fastlåsandet av objektet är arkeologins
givna förutsättning. Det är en process som i viss mening dödar
materialet och dess potential, men det är också en nödvändig förutsättning för varje arkeologisk analys. Endast med utgångspunkt i de
positivt konstituerade objekten kan vi nalkas och analytiskt
undersöka social handling, tid och rum.
En orsak till att vi velat skriva denna text grundar sig i ett
missnöje med de teoretiska och metodologiska alternativ som står
till buds i dagens arkeologi. För att kunna komma vidare har vi
försökt att gå ett steg tillbaka för att kunna ta två steg framåt. Ett
genomgående tema i konstruktionen av modeller och fiktioner är
det dikotomiska tänkandet. Inte alla sådana dikotomier är alltid
fruktbara och konstruktiva. Exempel är individ – samhälle, mikro –
makro, hermeneutik – positivism, konstruktivism – strukturalism
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eller modernism - postmodernism. I arkeologin har man kanske
framförallt konstruerat en dikotomi mellan såkallad processuell och
postprocessuell teori. Vi har i vår text försökt frångå dessa
uppdelningar eftersom de i grunden inte är särskilt fruktbara. Vår
väg har istället varit att kombinera och utveckla en poststrukturalistisk tanketradition, särskilt som den utvecklats inom
feminismen, med ett nödvändigt mått av konstruktivism och
sartreansk teori. Ur den arkeologiska traditionen har vi inspirerats
av arkeologer ur olika skolbildningar, som till exempel LeroiGourhan, Binford och Tilley.
Poststrukturalismen har kritiserats för att vara antihumanistisk
och subjektsfientlig och i allt för stor grad betona diskursiva och
strukturella fenomen. Denna kritik kan kanske även framföras mot
vårt perspektiv när vi betonar strukturerande praktiker och
positiviteter framför individens upplevelser. Det handlar dock inte
om ett dikotomiskt förhållande där man måste välja mellan individ
och struktur, eller mellan mikro- och makronivå. Vi har valt att utgå
från handlingen som en slags analytisk mellannivå. Mänskliga
handlingar är utförda av individer med visst mått av autonomitet,
men är även till stor del präglade av den sociala gruppens
strukturerande praktiker och strukturerande positiviteter. Förhållandet mellan dem är dialektiskt och processen strukturerande:
enskilda handlingar är påverkade av strukturerande faktorer, vilka
i sin tur består i resultatet av handlingar. Det är en ’trög’ process
som i extrema fall förändras fort, ibland till och med genom en viss
unik individs handlingar, men oftast är både strukturerande
praktiker och positiviteter mycket sega och svåra att förändra.
Den allmänna trenden inom anglosaxisk arkeologi är för
tillfället att försöka beskriva sociala mönster utifrån individens
perspektiv. Det rör sig om ett upphöjande av individens upplevelser till en nivå som snuddar vid en egocentrisk sociologi:
allting tycks snurra kring individuell identitet som om det vore
något allmängiltigt och oproblematiskt. Det kan dock finnas
poänger i ett sådant angreppssätt. Beskrivningar av förhistorien blir
kanske ibland mer levande utifrån ett sådant perspektiv, än ur dess
motsats, ur långa listor med rena ’fakta’ om näringsfång och
genomsnittslivslängd.
Vi har dock två invändningar mot denna typ av arkeologi.
Först en allmän teoretisk kritik: det sociala, människors relation till
varandra och till ting och landskap, tillåter inga enkla och banala
individbegrepp. Individualitet är i högsta grad social. För det andra
ett mer konkret problem: det arkeologiska materialet är så
konstituerat att vi saknar informanter att intervjua om hur de
upplevde sin värld, vi har svårt att finna fram till denna typ av
subjektivitet. Vad vi har att arbeta med är fragmenterade lämningar
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av de materialiteter människor varit i kontakt med, vad de använt,
modifierat eller kastat bort, och de spår de lämnat i naturlandskapet. Denna information är till stor del konstituerad genom
handlingar. Självklart ligger det ofta medvetna intentioner, känslor,
världsbilder, makt och erfarenheter bakom dessa handlingar, men
dessa faktorer ligger på en hög analytisk nivå. Handlingarnas
strukturerande och seriella karaktär gör dem undflyende, föränderliga och svårgreppbara. Här har dock arkeologin en fördel i
förhållande till exempelvis antropologi eller sociologi. Medan
samtidsstudier alltid påverkar och förändrar sitt objekt genom att
undersöka det, är våra studieobjekt, de genomförda handlingarna,
avslutade (även om vissa av dess konsekvenser, effekter och
affekter fortfarande är aktuella). Motsatt viss hermeneutisk
arkeologi (som betonar mening) kan vi med hjälp av en grammatisk
term karakterisera arkeologi som aoristus complexivus; den
behandlar avslutad handling i dåtid. Vi har valt att utgå från Sartres
(1960) seriebegrepp, eftersom det lägger stor vikt vid handlingar
och dess relation till vår materiella omvärld. Vi har gjort detta med
utgångspunkt i det arkeologiska materialets konstitution och
möjligheter snarare än utifrån teoretiska eller filosofiska teorier om
hur det borde fungera.
Det har varit ett av den postprocessuella arkeologins gissel att
inte kunna omsätta sin kritik av processuell arkeologi i praktiken.
Det tål att upprepas att teori som inte kan operationaliseras i
praktiken är, om än logiskt klanderfri och i övrigt tilltalande,
ganska meningslösa luftslott. Med vår text löper vi kanske samma
risk att sväva i det blå och diskutera hårklyverier som inte kan
operationaliseras med hjälp av ett empiriskt material. Vi har här
nöjt oss med att peka på fyra olika analytiska fält som sträcker sig
från den enskilda individen/artefakten, över gruppen till regionala
socioekonomiska nätverk. Vi har pekat på artefakternas sociala roll i
olika typer av utbytessystem och dess effekter. Vi har exemplifierat
med hur man kan analysera strukturerande förhållanden mellan
’natur’ och ’kultur’ i både hushållssfären och landskapet samt pekat
på hur olika aspekter av kroppslighet kan visa sig vara viktiga i
subjektivering- och struktureringsprocesser. Det är naturligtvis inte
tillräckligt. Vi vill därför påpeka att texten vi lagt fram här är tänkt
som en öppning, en infart till en ’optimistisk’ arkeologi, en resa vi
planerar att fortsätta genom att söka applicera de resonemang och
de operationella strategier vi diskuterat i mer utvecklade fallstudier.
Det har varit nödvändigt att i ett första stadium diskutera
materialiteter, människor och socialitet i mer generell mening.
Därför vill vi inte avsluta texten med en ordinär sammanfattning,
utan snarare lämna den ’på glänt’ för att göra det möjligt för både
läsaren och författarna att återkomma och knyta an till delar av den.
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noter:
1

Orginal: Structure, as recursively organized sets of rules and resources, is out of time and
space, safe in its instantinations and co-ordination as memory traces, and is marked by an
'absence of the subject'. The social systems in which structure is recursively implicated, on the
contrary, comprise the situated activities of human agents, reproduced across time and space.
Analyzing the structuration of social systems means studying the modes which such systems,
grounded in the knowledgeable activities of situated actors who draw upon rules and resources
in the diversity of action contexts, are produced and reproduced in interaction. (Giddens
1984:25).
2
Orginal: Cet investissement politique du corps est lié, selon des relations complexes et
reciproques, à son utilisation économique; c’est, pour une bonne part, comme force de
production que le corps et investi de rapports de pouvoir et de domination; mais en retour sa
constitution comme force de travail n’est possible que s’il est pris dans une système
d’assujettisement (où le besoin est aussi un instrument politique soineusement aménagé, calculé
et utilisé); le corps ne devient force utile que s’il est a la fois corps productif et corps assujetti.
(Foucault 1975:30-31)
3
Orginal: L’aeuvre de Foucault n’en a pas moins un valeur irremplacable par l’acuité de son
intelligence dissolvante: elle montre à l’évidence l’impossibilité d’atteindre un structuralisme
cohérent en le coupant de tout constructivisme (Piaget 1968: 115).
4
Orginal: Je murmure:c’est une banquette, un peu comme un exorcisme. Mais le mot reste sur
mes lèvres: il refuse d’aller se poser sur la chose. Elle reste ce qu’elle est, avec sa peluche rouge,
milliers de petites pattes rouges, en l’air, toutes raides, de petites pattes mortes. Cet enorme
ventre tourné en l’ir, sanglant, balonné – boursoflé avec toutes ses pattes mortes, ventre qui
flotte dans cette boîte, dans ce ciel gris, ce n’est pas une banquette. Ca porrait tout aussi bien
être un âne mort, par example, ballonné par l’eau et qui flotte à la dérive, le ventre en l’air dans
un grand fluve gris, un fleuve d’inundation; et moi je serais assis sur le ventre de l’âne et mes
pieds tremperaient dans l’eau claire. Les choses se sont délivrées de leurs noms. Elles sont là,
grotesques, têtues, géantes et ca paraît imbécile de les appeler des banquettes ou de dire quoi
que ce soit sur elles: je suis au milieu des Choses, les innomables (Sartre 1938, s.164).
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5

Orginal: la totalité virtuelle de tous les objets et messages constitués dès maintenant en un discours
plus ou moins cohérent. (Baudrillard 1968: 276, kursiv i original)
6
Orginal: les faits sociaux sont des choses dans la mesure où toutes les choses, directement ou
indirectement, sont des fait sociaux. (Sartre 1960:246)
7
Orginal: daß das Seen der den Meitlern eigenthümlichen Formen nicht so leicht ist, als man
vielleicht glaubt, un daß es daher einer langen, sehr langen Uebung des Auges bedart, um
richtig sehen zu lernen; gerade wir die Erlernung einer fremden Sprache ja auch Zeit un viele
Mühe erfordert (Lermollieff 1880: 3).
8
Orginal: /.../ sauf dans l’école russe des historiens de la culture matérielle, l’infrastructure
techno-économique n’est intervenue le plus souvent que dans la mesure où elle marquait de
manière indiscréte la superstructure des pratiques matrimoniales et rites. La continuité entre les
deux faces de l’existence des groupes a été exprimée avec penetration par les meilleurs
sociologues mais plutot comme un déversement du social dans le matériel que comme un
courant à double sens dont l’impulsion profonde et celle du matériel. De sorte qu’on connait
mieuz les echanges de prestige que les échanges quotidiens, les prestations rituelles que les
services banaux, la ciculation des monnaies dotales que celle des légumes, beucoup mieux la
pensée des sociétés que leur corps (Leroi-Gourhan 1964 : 210).
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