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Ett utmanat koncept?  
Ritualbegreppets möte med arkeologin 

Åsa Berggren och Liv Nilsson Stutz 

Inledning 
egreppet ritual är problematiskt. Sedan 1990-talets början har forskningen 
på området i allt högre grad kommit att ifrågasätta användningen av be-
greppet (Bell 1992; Humphrey & Laidlaw 1994; Thinès & de Heusch 1995; 

Stausberg 2002). Samtidigt som tidigare definitioner av begreppet har problematise-
rats, har det också vidgats till att omfatta allt fler kategorier av handlingar. Ämnet 
har också rört sig från sin religionshistoriska vagga och blivit en egen disciplin: Ri-
tual Studies, som förutom religionsvetenskap och socialantropologi också inklude-
rar ämnen som konstvetenskap, teatervetenskap, litteraturvetenskap, etologi, etno-
logi, psykologi, sociologi osv. Vi vill här visa att också arkeologin har en plats i 
denna diskussion.  

B

Ritualstudier och ritualteori har länge varit en viktig inspirationskälla i arkeo-
logers försök att rekonstruera ritualer i det förflutna och sätta in dem i ett samman-
hang. Den insikt och inspiration arkeologin hämtat från t.ex. socialantropologi och 
religionsvetenskap har många gånger hjälpt oss att tolka och förstå lämningar som 
annars lätt skulle kunna uppfattas som svårtolkade eller till och med obegripliga. 
Samtidigt ställer den arkeologiska situationen specifika krav. Vi har inga skriftliga 
källor att konsultera, och inga informanter att fråga ut. Våra källor består av materi-
ell kultur och materialiserade spår efter människors handlingar. Detta är framförallt 
fallet inom förhistorisk arkeologi som per definition berör samhällen utan skriftliga 
källor. Medan frånvaron av muntliga och skriftliga källor kan ses som en stor ut-
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maning, och kanske till och med som en svaghet för arkeologin som ämne, kan 
man också argumentera att ämnets grundförutsättningar kan utmana de teorier som 
formulerats inom discipliner som har tillgång till text och/eller verbal information. 
Den diskussion som föds inom arkeologin kan därför överföras till andra discipli-
ner och berika den interdisciplinära dialogen kring ritualer. Detta har dock traditio-
nellt inte varit fallet. Trots att arkeologer länge arbetat med lämningar av vad som 
förmodas vara ritualer i det förflutna (gravar, depositioner, offrade människor och 
djur, hällristningar, resta stenar osv.), har de sällan deltagit i den teoretiska utveck-
lingen av förståelsen av ritualer. Istället för att utifrån arkeologins egna premisser 
och perspektiv delta i den mångvetenskapliga diskussionen, har man många gånger 
begränsat sig till att låna in de färdiga produkterna av denna forskning för att appli-
cera dem på sitt material. Den debatt som förts har skett inom disciplinen och of-
tast berört kopplingen mellan de inlånade teorierna och de materiella källorna, ge-
nom en källkritisk diskussion om vad i materialet som skulle kunna vara rituella 
lämningar (se t.ex. Stjernqvist 1963; Karsten 1994). Det har i vissa fall lett till att 
man tillämpat ett slags uteslutningsmetod där de lämningar som inte kunnat ges en 
praktiskt funktionell förklaring, tolkats som rituella.  

Vi har flera invändningar mot denna syn på ritualer. Dels medför den uppen-
bara risker för spekulativa och till och med grundlösa tolkningar. Dels är den ett 
uttryck för en grundsyn som ser en skillnad mellan sakralt och profant som en fun-
damental strukturerande premiss för alla samhällen, där ritualer alltid anses vara del 
av den sakrala, eller religiösa sfären. Synen på ritualer som en universell kategori av 
handlingar avskilda från andra dimensioner av samhället, är problematisk och har 
kritiserats bland annat av Catherine Bell (1992). I stället för att fokusera på begräns-
ningarna vill vi här lyfta fram det arkeologiska perspektivet som kompletterande, 
och med stor potential att bidra till den teoretiska interdisciplinära diskussionen om 
ritualer. Vi har framförallt valt att betona arkeologins grundläggande fokus på att 
tolka materiell kultur, dvs. lämningar efter människors handlingar. Detta perspektiv 
gör det möjligt att i hög grad knyta an till den utveckling inom ritualteori som har 
integrerat handlingsteori (Bell 1992; Parkin 1992; de Boeck 1995). Materialitetens 
centrala roll, men även det långtidsperspektiv som möjliggörs genom materialet, 
hör till det som arkeologin kan bidra med. Andra dimensioner som ryms inom ett 
arkeologiskt perspektiv och som vi menar kan berika den interdisciplinära debatten 
om ritualer är ett samhällsorienterat perspektiv, en insikt om tolkningsprocessens 
subjektivitet och en grundsyn som innefattar ett visst mått av universialism i 
mänskliga samhällen.  

I detta kapitel kommer vi att hämta fallstudier från våra egna arbeten om grav-
ritualer och våtmarksdeponeringar i förhistoriska samhällen. Vi menar att de kan 
belysa, problematisera och berika diskussionen kring ritualer inom andra discipliner. 
För att tydliggöra arkeologins plats inom Ritual Studies vill vi diskutera det arkeolo-
giska perspektivet från två olika utgångspunkter. Först vill vi testa det arkeologiska 
materialet mot teorierna. Detta gör vi genom att applicera ett handlingsteoretiskt 
perspektiv på gravritualerna som utfördes under mesolitisk tid (ca 7000 år sedan) 
vid gravfälten i Skateholm. Vi utmanar här inte bara det arkeologiska materialet för 
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att se hur långt ett handlingsteoretiskt perspektiv kan leda, utan också arkeologiska 
föreställningar om vilka resultat en studie av ett gravfält borde leda till. I detta 
sammanhang kommer vi att diskutera vad som händer då man i enlighet med det 
handlingsteoretiska perspektivet fokuserar på handling och inte på mening.  

I en andra fallstudie testar vi de handlingsteoretiska perspektiven på ritual ut-
ifrån de arkeologiska förutsättningarna. Det problem som framförallt diskuteras är 
gränsdragningen mellan ritualiserade och icke ritualiserade handlingar. Frågan illu-
streras av kärret vid Hindbygården, en plats där människor under flera tusen år de-
ponerat olika föremål. I tolkningen av denna plats utmanar den arkeologiska verk-
ligheten de teoretiska ramverken. 

Ett arkeologiskt perspektiv 
För att tydliggöra vad vi menar med ett arkeologiskt perspektiv har vi valt att be-
tona fyra egenskaper som karaktäriserar dagens arkeologi och som vi ser som vär-
defulla bidrag till den ritualteoretiska debatten: fokus på handlingar och materialitet, en 
samhällsorienterad grundsyn, en medvetenhet om tolkningsprocessens subjektivitet, och ett visst 
mått av universialism. Vi anser att dessa fyra egenskaper kan bidra till den ritualteore-
tiska diskussionen, dels genom att komplettera de redan existerande begreppen 
med nyanseringar, dels genom att peka på problem inom ramen för en del grund-
läggande antaganden inom den ritualteoretiska forskningen.  

Av de karaktäristiska egenskaper vi här vill lyfta fram, är fokus på handlingar och 
materialitet det som tydligast skiljer arkeologi från andra samhällsvetenskaper. Medan 
andra discipliner under senare år kommit att betona handlingar som allt mer bety-
delsefulla studieobjekt, är studiet av materialiserade spår av handlingar och materia-
litet arkeologins själva grundförutsättning. Det arkeologiska källmaterialet består av 
artefakter och lämningar efter vad människor gjort i det förflutna. Allt det vi tolkar, 
från diken och gravhögar till flintredskap och keramikskärvor, kan ses som en form 
av materialiserade handlingar. Under snart 200 år har arkeologin lärt sig att läsa 
denna materialitet. En flintdolk kan berätta en historia om råmaterialtransport, 
hantverkarens skicklighet, användandet, möjliga skador och reparationer och slutli-
gen övergivandet. I lämningarna efter ett hus kan man skönja hur det byggdes, hur 
det användes och övergavs. Kanske skymtar man lämningar efter olika individer 
eller aktiviteter inom dess väggar – en borttappad pärla, en trasig kam eller en tug-
gad bit kåda. Alla dessa spår samlas och ges genom den arkeologiska tolkningspro-
cessen ett sammanhang. Naturligtvis har arkeologin hämtat inspiration från andra 
discipliner i detta arbete. Inte minst har teorier om praktik (Bourdieu 1977, 1980) 
och agency (Giddens 1984) på ett grundläggande sätt inspirerat ämnet under de se-
naste decennierna (Dobres & Robb 2000; se även Kristiansen 2004). Men det som 
skiljer arkeologin från t.ex. sociologin i detta hänseende är att det alltid primärt, im-
plicit såväl som explicit, utgår från materiella ting och spår av handlingar, medan 
andra discipliner ofta använt denna dimension för att komplettera, nyansera eller 
berika studier av sammanhang där det också finns andra källor att tillgå. Begräns-
ningen innebär att vi går miste om en del dimensioner: vi kan inte veta vad männi-
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skorna tänkte och kände, vi kan inte höra vad de sade, hur de upplevde sin situation 
osv.  

Denna utgångspunkt kan lätt uppfattas som problematisk, men vi vill hävda 
att den är kompletterande. Genom att fokusera så intensivt på vad människorna 
gjorde kan vi komma åt aspekter som brukar falla bort i studier av texter. Vi får till-
gång till det icke reflekterade i samhället, det upprepade och det vardagliga – de 
handlingar som en informant kanske inte skulle uppfatta som intressanta att nämna 
i en intervju, eller som aldrig skulle nedtecknas i en text. Andra aspekter, som är 
svåra att förmedla verbalt, som till exempel en hantverkares skicklighet, kan upp-
fattas genom ett nära studium av föremålens och spårens fysiska egenskaper. Slutli-
gen finns det också utrymme för det subversiva, det som inte får en officiell röst, 
det som inte får nämnas.  

Således kan man hävda att arkeologin inte alls förmedlar en mera begränsad 
bild av samhällen, bara en annorlunda, och därför kompletterande version. Det in-
tresse som på senare år uttryckts för både materialitet och för handlingarnas bety-
delse inom andra ämnen skapar förutsättningar för en givande interdisciplinär dia-
log. Inom ritualforskningen har detta perspektiv fått kraftigt genomslag under de 
senaste tio till femton åren, och här har arkeologin en möjlighet att med sitt fokus 
på den materiella kulturen, på handlingar i det förflutna och på långa tidsperspektiv 
aktivt delta i debatten och bidra med såväl frågor som svar inom det pågående ar-
betet med att bättre förstå ritualer.  

Arkeologi är också en samhällsvetenskap, vilket innebär att ämnet delvis delar 
perspektiv med t.ex. socialantropologin. Detta innebär att ritualen alltid, mer eller 
mindre tydligt, ges en övergripande kontext i vilken även andra dimensioner av 
samhället ingår. Medan en del forskare hävdar att detta leder fokus från ritualerna i 
sig, menar vi i samma anda som Bourdieu (1977), Durkheim (1998 [1912]), Rappap-
ort (1999), Geertz (1973) m fl, att ritualen är en del av samhällsstrukturen och bör 
förstås utifrån denna premiss. Vi vill understryka att detta ställningstagande inte 
betyder att vi ser ritualerna som passiva uttryck för en samhällsordning, eller att de i 
huvudsak skulle vara av intresse för att spegla andra dimensioner av samhället, så 
som den systemteoretiska arkeologin på 1970-talet hävdade (Binford 1972; Tainter 
1975, 1978; O’Shea 1984). De kan istället ses som del av de dialektiska förhållanden 
som skapar kontinuitet och förändringar i samhällsstrukturen (Ortner 1989; Bell 
1992; Nilsson Stutz 2003).  

Liksom inom många andra humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen är 
man idag inom arkeologin tydligt medveten om tolkningsprocessens subjektivitet. Ämnets 
teoretiska utveckling präglas delvis av en självkritisk attityd till de begränsningar 
som det måste hantera. Det finns en både uttalad och outtalad medvetenhet om de 
utmaningar vi ställs inför eftersom det är vi som aktivt ger de materiella lämning-
arna en röst. I nästan varje steg av arbetsprocessen görs val som utgör grunden till 
den bild vi skapar av det förflutna. Denna medvetenhet, som på senare år genom-
syrat mycket av den teoretiska arkeologin, har också på många håll aktualiserats 
inom fältarkeologin (Berggren & Burström 2002). Den finns också inom ritual-
forskningen, men vad arkeologin kan göra är att ställa frågan på sin spets. Till skill-
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nad från en socialantropolog som i fält observerar en ritual och sedan analyserar 
och tolkar den, kan en arkeolog inte utgå från att de materiella lämningar vi gräver 
fram från det förflutna är spår av en ritual eller någon annan kategori av handling. 
Kategorisering av handlingen är en del av analys och tolkning. Arkeologins förut-
sättningar kan på så sätt sätta fingret på olika definitionsproblem inom ritualbe-
greppet och utmana slutsatser som ibland tas för givna inom andra discipliner. 

Arkeologin är slutligen beroende av ett mycket grundläggande antagande om 
att det finns något universellt i mänskligt handlande. I tolkningen av materiella spår 
och ting från det förflutna tar arkeologen hjälp av olika former av analogier för att 
skapa en kontext och ett sammanhang (Wylie 1985, 2002). Kanske finns det också 
en viss ofrånkomlighet i arkeologins behov av viss generalisering och ett delvis uni-
versellt perspektiv på det vi samtidigt vet är kontextuellt bundet. För att förstå 
människor i det förflutna utgår vi medvetet eller omedvetet från att det finns något 
allmänmänskligt vi delar oavsett tid och rum, samtidigt som vi också är medvetna 
om att människor i olika sammanhang hanterar denna grundläggande situation på 
olika sätt.  

Samma slitning mellan det kontextuellt bundna och unika å ena sidan, och det 
generella å den andra (det som möjliggör förståelse utanför den omedelbara kon-
texten) finner vi inom ritualforskningen. Frågan om ritualers eventuella universalitet 
är viktig, eftersom den får konsekvenser för hur olika former av handlingar tolkas. 
Som vi tidigare diskuterat består det arkeologiska materialet av restprodukter av 
människors handlingar, och det är vårt arbete att rekonstruera och tolka dessa. Här 
blir frågan om ritual som universell kategori central. Vi har redan nämnt att arkeo-
loger inte kan utgå från att de handlingar som gett upphov till källorna är rituella 
(till exempel ett nedgrävt föremål). Vi kan inte heller förutsätta att det i den materi-
ella kulturen från tidigare samhällen alltid finns spår av ritualer. På detta sätt kan 
den arkeologiska tolkningsprocessen illustrera en problematik som finns mer gene-
rellt inom Ritual Studies och som berör gränsdragningen mellan rituellt och icke-ri-
tuellt: var och hur kan vi dra gränsen mellan en rituell handling och en icke rituell 
handling? En näraliggande frågeställning som också aktualiseras är huruvida denna 
gränsdragning egentligen är så central som man tidigare ansett. Vi återkommer till 
denna problematik nedan.  

Utifrån dessa förutsättningar som vi här valt att kalla det arkeologiska per-
spektivet ser vi flera områden där arkeologin kan bidra till dialogen om ritualer. Ar-
keologins fokus på materialitet och handlingar, kan bidra med att lyfta fram nya 
källor för ritualteoretisk forskning. Dessa källor kan, då de kompletterar skriftlig 
och muntlig information, nyansera vår förståelse av ritualer också inom andra om-
råden än de som traditionellt beforskas av arkeologer. Arkeologin kan också under-
stryka en samhällsvetenskaplig syn som betonar kontinuitet, långtidsperspektiv, och 
ett visst mått av universialism. Slutligen kan ämnet, med sina förutsättningar, fram-
förallt det faktum att våra källor måste ges en röst och ett sammanhang genom teo-
rier, analogier och reflektioner, utgöra en intressant arena för att testa olika teorier 
om ritualer. Också här kan arkeologin bidra till ritualforskningen genom att ställa 
kritiska frågor om ritual som universell kategori av mänskligt handlande. 
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Från ord till handling 
Under de senaste åren har ritualforskningen i allt högre grad rört sig bort från att 
försöka förstå den underliggande meningen i ritualerna mot att fokusera på hand-
lingarna i sig. Denna forskning har djupa rötter i den tidiga sociologiska forsk-
ningen kring rituella och religiösa fenomen (Van Gennep 1999 [1909]; Durkheim 
1998 [1912] m fl.), och dess senare utveckling (Turner 1967, 1969; Rappaport 1999, 
m fl.), men har närmast exploderat sedan 1990-talet (Bell 1992; Humphrey & Laid-
law 1994; Parkin 1995; De Boeck 1995 m fl) och hämtar nu inspiration från sociolo-
ger som Pierre Bourdieu (1977, 1980) och Anthony Giddens (1984). Till skillnad 
från tidigare forskning som såg ritualen i kommunikativa termer som refererande 
till någon underliggande mening (Tambiah 1985) tenderar man nu att se det rituella 
handlandet i sig som centralt för hur ritualer fungerar. Istället för att ge en defini-
tion av vad ritual är fokuserar man på att förstå hur den fungerar.  

Ett av de dominerande namnen inom denna forskningsinriktning är Catherine 
Bell, som i Ritual Theory, Ritual Practice (1992) applicerar Bourdieu’s handlingsteori på 
ritualbegreppet. Hon menar att ritual framförallt är ett sätt att handla. För att skilja 
ritual från andra handlingar använder hon begreppet ritualisering (ritualization). 
Detta definierar hon som ett strategiskt sätt att handla (Bell 1992, s. 7) som i själva 
utförandet av handlingen skapar en skillnad mot andra handlingar och definierar 
denna specifika handling som rituell och därmed som privilegierad, betydelsefull 
och mäktig (Bell 1992, s. 90). I samband med att denna produktion av avskiljning 
sker i den rituella handlingen, skapas också en kosmologi – en strukturerad värld av 
betydelse där varje rörelse, ljud och gest blir del i en strukturationsprocess av om-
världen. I denna strukturation ingår en rad motsatspar och en tydlig hierarki som 
alla kommer att uttrycka – eller vara – det som upplevs som den objektiva verklig-
heten. Denna värld är ofta organiserad i hierarkiskt ordnade binära oppositionspar, 
som kopplas samman med associationskedjor och där allt har sin bestämda plats i 
vad som uppfattas vara ett logiskt system (Bell 1992, s. 140-141; jmf. Turner 1969; 
Bloch 1986; Kertzer 1988). Hos den aktive deltagaren skapas en känsla av delaktig-
het som också knyts till en särskild plats i hierarkin.  

För Bell är den ursprungliga intentionen hos den individuelle aktören, eller 
den mening denne ger sina handlingar, mindre betydelsefull. Modellen bygger på 
Pierre Bourdieus handlingsteoretiska ramverk i vilket ritualer främst ses som genere-
rande av relationer (1977, s. 120). Det är alltså fundamentalt att inse att rituella hand-
lingar inte bygger på eller uttrycker mening, utan att de ingår i en strukturationspro-
cess där allt och alla kopplas samman till en helhet som upplevs som objektiv och 
sann. Det är väl bekant att man ofta får olika svar av olika informanter då man frå-
gar vad en ritual ”betyder”. Detta, menar man, beror på att meningen inte föregår 
handlandet utan skapas varje gång ritualen utförs och upplevs. Därför kan den vari-
era från gång till gång, från person till person. Att en ritual ges samma betydelse av 
många, speciellt över tid, kan inte tas för givet utan får snarare ses som något som 
måste förklaras. Den verbalt uttryckta tolkningen av ritualens mening är alltså au-
tomatiskt underordnad den kroppsliga förmågan att utföra ritualen korrekt rent 
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praktiskt. Det är viktigt att understryka att detta inte betyder att ritualer är me-
ningslösa. Tvärtom ser man den kroppsliga upplevelsen och kunskapen som starkt 
strukturerande och därmed skapas meningsfulla dimensioner i människors liv. Ge-
nom ritualiseringsprocessen dras aktören in i ritualen och blir med eller mot sin ur-
sprungliga vilja en del av den och den struktur som skapas i handlingen. Det är 
alltså ointressant att tala om intentioner eftersom ritualens kraft är så stor att när 
deltagarna utför den, kan de inte lösgöra sig från den, oavsett vilken mening de ger 
den (se även de Boeck 1995; Asad 1993; Coakley 1997).  

Kroppen får en central roll i denna syn på ritualer, då den är både ett verktyg 
för att utföra ritualen och ett kärl som mottar den rituella upplevelsen i form av 
sensoriska intryck. Dessa intryck kan sedan lagras i kroppen som förkroppsligade 
minnen, kunskap och kompetens, och bli del av den dialektiska processen då de 
fogas till upplevelsen av strukturen (Humphrey & Laidlaw 1994; de Boeck 1995; 
Asad 1993; m.fl.). Inte bara kroppen, utan också platsen ritualen utförs på, och de 
föremål som hanteras, får centrala roller i strukturationsprocessen. Förhållandet 
mellan den agerande individens kropp, den plats där handlingen utförs och de 
eventuella föremål som är del av ritualen, är dialektiskt och bidrar till att förkropps-
liga omvärldens strukturer. Dialektiken mellan objektifiering och förkroppsligande 
leder således till att strukturen både objektifieras i platsen (eller tingen) och för-
kroppsligas i aktören. Strukturens betydelse konkretiseras på så sätt i den kroppsliga 
upplevelsen av praktiken (Bourdieu 1977, s. 87ff).  

Kroppens upplevelser genom sinnena är en central del i det som kan kallas 
sinnenas antropologi (Seremetakis 1994). Denna fokuserar på hur minnen, dvs. hi-
storia, skapas genom samspel mellan människans sinnen, känslor och tingen i om-
givningen. Ett sinnligt minne väcks av tingen som hanteras i en handling, och en 
upplevelse av ett förflutet skapas (Seremetakis 1994, s. 6ff; De Boeck 1995; Nilsson 
Stutz 2004). Filip de Boeck har understrukit den biografiska dimensionen i detta 
förlopp, där varje enskild deltagare under olika perioder av sitt liv ackumulerar ritu-
ella upplevelser och insikter, vilka också kan stimuleras fram som minnen under 
särskilda omständigheter (1995). Detta bidrar till att skapa ett flöde mellan den ritu-
ella handlingen och de upplevelser den genererat, och det vardagliga livet, där dessa 
sensoriska minnen kan återkallas och åberopa känslan av strukturens närvaro. På 
detta sätt skapas och omskapas strukturen ständigt i ett kontinuerligt förlopp. I en-
lighet med Bourdieus handlingsteori menar dessa forskare att det finns en kontinu-
itet mellan vardagliga, repetitiva, reflexlika och mondäna handlingar till tydligt for-
maliserade och rituella sådana. Det kroppsliga utförandet och upplevelsen av dessa 
handlingar skapar förutsättningar för ett flöde mellan de olika kategorierna. Denna 
kontinuitet är en förutsättning för den handlingsteoretiska modellen, men skapar 
också problem då vi vill skilja ut rituella handlingar från andra handlingar. Detta 
kommer att diskuteras mer i detalj nedan.  

Medan Bells modell inkluderar en maktanalys med utrymme för manipulation 
av deltagarna i ritualen, ger den också utrymme åt den individuelle aktören att agera 
och genom sina handlingar i sin tur påverka strukturen. Det dialektiska förhållandet 
mellan struktur och handling innebär att det alltid finns ett utrymme för omtolk-
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ning och förändring. Ritualer och andra handlingar kan alltså vara viktiga instru-
ment, inte bara för att stärka och rekonstruera den dominerande strukturen, utan 
också för att under särskilda förutsättningar bidra till att förändra den. Samma 
flexibilitet i spelet mellan att tolka och att tillägna sig det rituella handlandet finns i 
arbeten av Rappaport (1999), Holland och Skinner (1997) och Kertzer (1988), m fl. 
Ritualer kan alltså inte ses som passiva uttryck för strukturen, utan bör ses som en 
komponent i en konstant process av strukturering. 

En liknande modell, som också betonar de rituella handlingarna framför till-
skriven mening och som ser ritual som en process snarare än en händelse, har pre-
senterats av Caroline Humphrey och James Laidlaw i deras bok The Archetypal Ac-
tions of Ritual: A Theory of Ritual Illustrated by the Jain Rite of Worship (1994). De ser 
också ritualiseringen som ett grundläggande begrepp för förståelsen av hur ritualer 
fungerar. En handling ritualiseras då den genom ett aktivt åtagande från den hand-
landes sida, frigjorts från andra intentioner och istället ses som en upprepning av en 
stipulerad arketypisk eller elementär rituell handling. Det som främst skiljer denna 
modell från Bells är den betydelse författarna ger det de kallar det rituella åtagandet 
(ritual commitment), som de hävdar att den rituella aktören medvetet accepterar som 
ett socialt kontrakt innan ritualen kan utföras. Det ”kvalitativa hopp” eller den av-
gränsning som enligt Bell sker under ritualen i form av ritualisation, äger enligt 
Humphrey och Laidlaw rum innan den utförs. Konsekvensen borde bli att bara den 
som accepterar ritualen som legitim kan påverkas av den, och bara då räknas den 
som en ritual. Här är Bells modell något lösare i konturerna då den tillåter en större 
flexibilitet. Hennes modell lämnar också ett större utrymme för att ritualen också 
kan påverka de deltagare som inte åtagit sig att acceptera denna. Här kan man se att 
Bells modell tillskriver rituell praktik som fenomen en större strukturerande kraft 
än vad Humphrey och Laidlaw gör. Deras syn ger inte utrymme för oengagerade 
aktörer, eftersom de anser att den agerande i samband med det rituella åtagandet 
måste ”mena att mena” (Humphrey & Laidlaw 1994:211). Deras syn ger heller inte 
utrymme åt att deltagare kan ryckas med under det att ritualen pågår och dras med 
av kraften i det kollektiva rituella handlandet, också mot sin vilja.  

En annan skillnad mellan dessa båda modeller är deras syn på individ och 
kollektiv. I Bells teori ses ritualerna inom ramen för en social struktur i ordets vi-
dare bemärkelse (”structure” sensu Bourdieu), medan Humphrey och Laidlaw i högre 
grad fokuserar på den individuelle aktören och bestämt tar avstånd från den kollek-
tiva sociala dimensionen. För dem är ritualen en kognitiv och psykologisk process 
hos den enskilde aktören snarare än en social handling. Detta är dock otydligt efter-
som de samtidigt måste medge att det är en form av social handling att påta sig den 
rituella handlingen. Utifrån ett arkeologiskt perspektiv är Humphreys och Laidlaws 
modell svårare att använda, främst därför att nyckelögonblicket – det grundläg-
gande åtagandet – är närmast omöjligt att spåra arkeologiskt. Modellen gör skillnad 
på vad som skulle kunna ha varit en icke seriöst menad rituell handling, en efterap-
ning, en parodi eller kopia och det som skulle vara ritual, en åtskillnad som inte är 
möjlig att göra arkeologiskt. Enligt ett annat sätt att se kan man i stället för ett indi-
viduellt rituellt åtagande tala om ett publikt dito. Det har hävdats att en genomförd 
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ritual innebär en publik bekräftelse, oavsett den deltagandes övertygelse (Rappaport 
1999, s. 117ff). Denna syn kan med framgång kombineras med Bells modell och 
passar arkeologins förutsättningar bättre, då vi av nödvändighet fokuserar på soci-
ala samspel och praktiker snarare än på psykologiska faktorer. 

Trenden inom dagens ritualforskning, som tydligare flyttat uppmärksamheten 
från ritualernas mening och istället betonar den rituella praktiken och de sociala 
processerna, har öppnat dörren för en arkeologisk teoretisering kring ritualer i det 
förflutna. Denna inriktning mot social praktik är grundläggande för det arkeolo-
giska perspektivet. Eftersom arkeologin framförallt studerar materiella lämningar 
och spår av vad människor i det förgångna har gjort, har den inte haft någon rele-
vant ingång till att förstå och studera rituella handlingar i det förflutna inom ramen 
för de ritualteorier som utgår från mening och betydelse. I de många fall där man 
saknat informanter och skriftliga källor som kan förklara meningen med de rituella 
handlingar man grävt fram spåren av, har arkeologin inte kunnat komma vidare 
utan har fått nöja sig med mycket generella och ofta vaga slutsatser. En teori som 
utgår från handlingar gör det möjligt för arkeologin att på ett nytt sätt föra samman 
källor med de teorier som används för att tolka dem. Men i detta möte föds det nya 
frågor. Att betona handling framför mening får konsekvenser: vi kan inte längre 
förvänta oss samma typ av resultat som vi tidigare siktat in oss på (Nilsson Stutz 
2006). Det finns en uppenbar risk att våra resultat kan upplevas som banala. Är vi 
redo att som forskare acceptera den konsekvensen?  

Fallstudie 1: Gravarna i Skateholm 
I den första fallstudien appliceras en handlingsteoretisk ritualteori på ett arkeolo-
giskt material för att se vilken form av resultat vi kan uppnå. Det arkeologiska fall 
vi valt att illustrera denna frågeställning med är de senmesolitiska gravfälten i Ska-
teholm på den skånska sydkusten. Platsen som grävdes ut under 1980-talet innehöll 
lämningarna efter flera boplatser och minst två gravfält som uppskattas vara ca 
7 000 år gamla. Arkeologiska och geologiska analyser kunde återskapa bilden av en 
grund lagun med två små öar där människor levt under flera sekel. Den äldsta bo-
platsen övergavs då det successivt stigande vattnet gjorde den ena ön obeboelig, 
och man flyttade vidare till den andra ön som också den övergavs några hundra år 
senare av samma skäl (Larsson 1988a och referenser däri). Miljön var rik på resurser 
och man levde av att samla in växter, samt av jakt och fiske. De mest spektakulära 
lämningarna på platsen var 86 gravar fördelade på två gravfält som anlagts i nära 
anslutning till de båda boplatserna. På det äldsta av gravfälten, Skateholm II, påträf-
fades totalt 22 gravar (18 vuxna och fyra barn). Det något yngre Skateholm I var 
betydligt större, och här grävde man fram totalt 64 gravar (56 vuxna och sju barn). 
Förutom människor fanns det också flera hundar begravda på de båda öarna.  

Gravarna i Skateholm är ett ovanligt rikt arkeologiskt material och deras po-
tential att berätta något om gravritualer under stenåldern är uppenbar. Trots det har 
forskningen kring dessa dominerats av frågeställningar om vad lämningarna kan 
berätta om det levande samhällets organisation snarare än vad de kan säga om grav-
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ritualerna i sig. Att i stället undersöka de ritualer som en gång skapade dessa läm-
ningar kan till en början kännas ganska självklart. Men hur mycket kan vi egentligen 
ta för givet, och vilka frågor är det egentligen möjligt för oss att ställa?  

Den ritualteori som fokuserar på handlingar förefaller vara en möjlig väg att 
gå. Med detta perspektiv på gravarna skulle vi kunna komma åt något av den 
struktur ritualen reproducerade eller förändrade vid varje enskilt gravläggningstill-
fälle. Utifrån Bells syn på ritualiserade handlingar borde varje begravning ha repro-
ducerat strukturen i alla dess dimensioner. Det viktigaste blir inte längre vad man 
menade eller symboliserade då man begravde sina döda i gropar i marken. Det 
centrala blir i stället att man hade en närmast instinktiv känsla för hur man skulle 
göra. Fokus för vår studie borde vara att försöka hitta denna instinktiva känsla, 
normen för hur en människa begravdes i Skateholm – eller för att uttrycka det i 
nutida termer – vad en ”värdig begravning” bestod i. Denna norm bör också stå i 
relation till andra normer i strukturen, till exempel föreställningar om liv och död, 
om attityder till den döda och den levande kroppen osv. Varje gång den ritualise-
rade handlingen utfördes bekräftades dessa föreställningar som en del av strukturen 
som antingen kunde rekonstrueras genom upprepningar av tidigare handlingar, eller 
kunde varieras genom förändrade praktiker. De teoretiska förutsättningarna är goda 
för att vi faktiskt skulle kunna närma oss dessa gravar för att undersöka de ritualise-
rade praktikerna och den struktur de stod i samspel med. 

Men för att använda denna teoretiska modell måste två grundläggande förut-
sättningar uppfyllas. Den första och mest grundläggande är antagandet att de ned-
grävda kropparna i Skateholm verkligen är lämningar efter ritualiserade handlingar. 
Det förefaller tydligt att det rör sig om gravar, och det formaliserade stora antalet 
upprepade nedgrävningar ger oss goda förutsättningar att göra antagandet att det 
verkligen är lämningar efter rituella handlingar som utfördes för att hantera döden 
som fenomen och kadavret som dess ofrånkomliga konsekvens och realitet. Det 
kan fortfarande råda ett visst tvivel om vi verkligen kan postulera att det rör sig om 
ritualer och vi kommer att fördjupa oss i denna fråga i nästa fallstudie. Här har vi 
dock valt att utgå från det för att se hur vi kan komma vidare i vår analys. Vi vill 
understryka att detta antagande inte i första hand bygger på en formell analogi (att 
ritualer är formaliserade, repetitiva, osv.) utan på antagandet att gravläggningar är 
ritualiserade (Grimes 2000, s. 218; Mandelbaum 1965, s. 338).  

Den andra förutsättningen för att vi skall kunna använda Bells modell är mer 
en metodologisk utmaning än en teoretisk. Vi måste analysera gravarna, inte som 
separata statiska artefakter vilket är dominerande inom traditionell gravarkeologi, 
utan som resultatet av en rad handlingar. Detta är något som först på senare tid 
uppmärksammats på olika sätt inom arkeologin (t.ex. Gansum 2002, 2004; Nilsson 
Stutz 2003). För att visualisera det dynamiska förloppet som gav upphov till gra-
varna har de analyserats med hjälp av den franska metoden anthropologie de terrain 
(Duday et al 1990; Nilsson Stutz 2003). Denna bygger på noggrann observation av 
olika detaljer i graven, men framförallt benens position, i kombination med kun-
skap i biologi om hur den mänskliga kroppen bryts ned efter döden. På detta sätt 
har man kunnat rekonstruera många tidigare ouppmärksammade aspekter av hur 
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Figur 1: Grav 43 i Skateholm I. 
En dubbelgrav i vilken en man 
och ett barn begravts tillsammans. 
Man kan notera hur kropparna 
placerats i graven så att mannen 
håller barnet i sina armar. 

Figur 2: Grav 22 i Skateholm I. I 
samband med en nedgrävning 
har stora delar av graven skadats. 
Denna typ av skada är mycket 
ovanlig på gravfälten i Skateholm 
och kontrasterar mot ett grav-
skick som tycks värna om den 
döda kroppens integritet. 

 

den döda kroppen hanterats: i vilket skick den placerats i graven, hur man placerat 
kroppen i graven, om graven varit igenfylld eller om kroppen legat i en kista eller 
liknande anordning, om kroppen manipulerats före, under eller efter det att för-
ruttnelse- och förmultningsprocesserna avslutats osv. Den tydliga fokuseringen på 
hur kroppen hanterats efter döden ger oss nya möjligheter att på ett tydligare sätt 
än tidigare åskådliggöra gravritualen som en serie handlingar.  

Av utrymmesskäl är det inte möjligt att här redogöra för studien i sin helhet 
utan vi har istället valt att lyfta fram några aspekter som vi anser illustrerar vad ett 
förändrat perspektiv med fokus på handlingar i såväl metod som tolkning kan bidra 
till att lyfta fram. Tidigare tolkningar har i hög grad fokuserat på vad som skiljer de 
olika begravda individerna åt t.ex. skillnad i hur män och kvinnor begravts, hur so-
cial rang uttrycktes eller inte uttrycktes i gravskicket osv (Newell & Constandse 
Westerman 1988; Larsson 1989, s. 215; Knutsson 1995; Tilley 1996, s. 59f). I denna 
studie fokuserar vi istället på vad som kan sägas vara grundläggande för hur alla 
människor behandlades efter döden och på hanteringen av den döda kroppen som 
en grundläggande och återkommande praktik i alla gravritualer. Analyserna visade 
på ett gravskick som kan sammanfattas som förhållandevis formaliserat. De flesta 
av gravarna innehöll en enda kropp, men vid flera tillfällen påträffade man dubbel-
gravar. I den stora majoriteten av fall var den döda kroppen begravd intakt och 
förhållandevis snart efter dödstillfället (så kallad primär begravning). Den kropp 
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Figur 3: Grav 28 i Skateholm I. Analyser har 
kunnat påvisa att man återkommit till graven 

ggningen. I ett fåtal fall har 
analysen kunnat belägga att kroppen 
varit insvept i ett bark- eller träfodral 
eller lagts på någon form av plattform. 
Också i dessa fall förmedlas känslan av 
att kropparna lagts i graven på ett sätt 
som tyder på att den döda kroppens 
integritet och individens subjektivitet i 
viss mån respekterades i gravritualens 
hantering av den döda kroppen. Trots 
att ett stort antal gravar anlagts på en 
begränsad yta har ytterst få blivit 
skadade. I några enstaka fall har en 
yngre anläggning skurit av en äldre grav 
och skadat den (fig. 2). Det verkar som 
om man visste var tidigare gravar varit 
anlagda och att man undvek att skada 
dem, kanske för att respektera den 
döda kroppens integritet. Det kan dock 
också nämnas att i de fåtal fall det skett 
skador i samband med nya anlägg-
ningar har man inte åtgärdat skadorna 
på något sätt. Kanske de döda kroppar-
jektivitet och blev anonymiserade eller 

Vid sidan om det normativa primära gravskicket existerar andra former för 
hanterandet av de död

som nedlades i gropen – och som var 
det sista de överlevande fick se, var 
mycket lik individen när den levde 
eftersom förruttnelseprocesserna ännu 
inte hunnit förändra kroppen på ett 
påtagligt sätt. Kroppen kan sägas ha 
bevarat en viss subjektivitet också efter 
döden. Intrycket förstärks vid betrak-
telsen av de gravar där två individer 
nedlagts i graven så att de håller om 
varandra, vänder ansiktena mot var-
andra osv. (fig.1).  

Analyserna har vidare kunnat visa 
att gravgropen fyll

för att ta gräva upp ben efter det att 
förruttnelse- och förmultningsprocesserna 
varit i ett framskridet stadium. Analysen pekar 
också på att graven redan vid gravläggnings-
tillfället troligen preparerats för att möjliggöra 
ingreppet. 

a efter en tid i marken förlorade sin su

des igen direkt efter 
nedlä

n b  
t.o. m. objektifierade.  

a kropparna. Trots att man i gravritualen skapat en bild av 
den döde som liknar den levande personen, och att den därmed genererat en bild 
av döden som inte iscensätter de naturliga nedbrytningsprocesserna, så fanns de där 
implicit närvarande och aktivt dolda. I ett fall (fig. 3) kan vi t.ex. konstatera att 
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Figu

processerna inte bara var kända utan att man även 
utnyttjat och möjligen iscensatt dem. Här har man 
kommit tillbaka och grävt upp flera ben efter det att 
nedbrytningsprocesserna brutit ned majoriteten av 
mjukdelarna. I ett annat fall har man återfunnit ett 
delvis disartikulerat och inkomplett skelett (fig. 4). 
Hanteringen av denna kropp kontrasterar starkt mot 
den dominerande normen. Denna grav var kanske en 
anomali som genom hanteringen av kroppen 
definierade denna individ som radikalt annorlunda, 
eller var den ett sätt att förneka denna individ en 
normativ begravning. Utifrån ett handlingsteoretiskt 
perspektiv borde detta ha strukturerande effekter på 
den levande gruppen.  

Medan vissa aspekter av gravarna verkar så 
grundläggande att de inte förändras, så finns det 
andra aspekter där variation mellan gravarna uttry

r 4: Grav 13 i Skate-
holm I. i en mindre grop cks. 

Vilka

 inte längre ställa de traditionella arkeologiska frågo l 
är e ta från ett 

passad till våra källors natur, 

påträffades ett inkomplett  föremål som nedlagts med de döda, var på 
kroppen de ligger osv. skiftar liksom de ställningar 
kroppen placerats i. Man har kunnat observera en 
intressant skillnad mellan de två gravfälten. På det 
äldre gravfältet, Skateholm II, är gravgåvorna fler och 
varierar mer från individ till individ. På det yngre 
gravfältet, Skateholm I, finns det färre gravgåvor, men 
här skiljer sig individerna åt tydligare genom en stor 
variation i kroppsställningen. Det tycks alltså som om 
gravläggningsritualen har förändrats över tid (Larsson 
1988b, s. 70). Andra lämningar som verkar kunna 
knytas till aktiviteter i samband med gravläggning är 
matrester som återfinns i gravfyllningen och som 
skulle kunna vara resterna av en måltid i samband 
med gravläggning, samt enstaka spår av eld i 
anslutning till graven (Larsson 1984, s. 56).   

Meningen som tillskrevs begravningsritualerna i 
Skateholm förblir onåbar för oss som betraktare idag. 
Vi kan

(flera ben saknas – bl.a. en 
hel hand och en hel fot) 
men delvis artikulerat skelett 
(bl.a. var en hand och en fot 
helt artikulerade). Analysen 
av skelettets artikulationer 
har visat att det inte rör sig 
om en traditionell sekundär-
begravning (dvs. att kroppen 
förruttnat någon annanstans 
och man begravt benen här) 
utan att kroppen fortfarande 
var förhållandevis intakt, 
men att det delats upp innan 
den begravdes. Det är osä-
kert om uppdelningen av 
kroppen var del av gravri-
tualen eller om den kan kny-
tas till dödsorsaken. 

rna kring vad vi tror ritua
 gravritualen utiller vad den betyder. Men genom att betrak

handlingsteoretiskt perspektiv har vi en teori som är an
och som kan ge en bild av de händelser som utspelade sig på platsen. Till de 
analyser som tidigare gjorts av social struktur kan vi nu foga en kompletterande 
bild. Utifrån vår analys av hur kroppen hanterades och iscensattes efter döden kan 
vi göra oss en föreställning av de relationer som skapats i ritualen – t.ex. mellan de 
levande och de döda. Varje gravläggning var en serie ritualiserade handlingar där 
den döda kroppen hanterades i enlighet med en rad normer. Dessa normer – en del 
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av dem förhandlingsbara, andra inte - var samtidigt ett uttryck för strukturen och 
ett redskap för att återskapa densamma. Denna praktik var förknippad inte bara 
med kroppsligt utförda handlingar, många kanske närmast reflexlika, andra mer 
formaliserade, utan också med sensoriska intryck: dofter, ljud, förnimmelser av 
olika slag. Förnimmelserna kunde leva vidare som minnen i kroppen och i olika 
sammanhang återkallas för att återge känslan av sammanhang.  

På en plats som Skateholm, där ritualerna utfördes i omedelbar anslutning till 
boplatsen kan man tänka sig att dessa minnen kunde stimuleras fram vid olika till-
fällen också i det vardagliga livet. Fram träder bilden av en plats där de döda be-
gravd

resul

En förutsättning för analysen av vår första fallstudie var postulatet att gravarna i 
Skateho giska 
situatio efter 

es på ett sätt som underströk kroppens integritet, och möjligen också indivi-
dens efter döden. Kontrasten till den inkompletta och disartikulerade grav som 
nämnts tidigare väcker frågor om denna individ aktivt fråntogs sin integritet i dö-
den som sanktion för något han gjort sig skyldig till i livet – och som en varning till 
alla närvarande. Vi kan också se hur den tid som förflöt efter samtliga gravlägg-
ningar tycks ha bidragit till att sudda ut denna integritet. Efterhand infogades de 
döda i en mera anonym skara vars ben inte längre representerade dem som 
individer. Modellen ovan ger oss en möjlighet att reflektera kring hur dessa 
gravläggningar utgjorde strukturerande händelser som framförallt var en arena för 
att upprätthålla strukturen i samhället. Den rumsliga närheten mellan de levande 
och de döda kan ha bidragit till att upprätthålla denna associationskedja i vardagen.  

I kombination med andra studier, som i huvudsak fokuserat på t.ex. social 
stratifiering, ger denna studie en möjlighet att mera allmänt diskutera 
gravritualernas roll i upprätthållandet av samhällets struktur. Många kan tycka att 

taten blivit banala. Vi hävdar istället att de är fundamentala insikter för vår 
förståelse både av gravritualen och det levande samhälle där de utfördes. 
Framförallt har vi kunnat diskutera hur gravritualerna fungerat i det mesolitiska 
samhället och vilken plats de kan tänkas ha haft i människornas liv. Genom en 
kombination av en ritualteori som tydligt fokuserar på handlingar, och en metod 
som synliggör dessa handlingar i det förflutna har vi möjlighet att närma oss 
gravritualer utifrån en mer stabil grund än vad som varit möjligt med traditionella 
arkeologiska metoder och teorier. Vår slutsats blir att det är möjligt att studera 
ritual utifrån ett arkeologiskt material, och att ett handlingsteoretiskt synsätt är en 
framkomlig väg.  

Ritualbegreppet utmanas – strukturerade depositioner  

lm var resultatet av ritualiserade handlingar. I många andra arkeolo
ner är det inte så lätt att avgöra om vi har att göra med lämningarna 

ritualiserade handlingar eller inte. Vi kan inte à priori förutsätta att den materiella 
kultur vi studerar inkluderar spår av ritualer. Det vore att föregå analysen. Snarare 
är detta vad ett tolkningsresonemang skulle kunna mynna ut i. Utgångspunkten 
måste alltså vara en annan. Vi kan inte fråga oss hur vi ska gå tillväga för att identi-
fiera förgivettagna rituella handlingar. Istället kan vi diskutera kategorisering av 
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handlingar i en tolkningsprocess där ritualer är ett tänkbart, men inte självskrivet, 
alternativ.  

Innan vi går in på nästa fallstudie som kommer att illustrera denna problema-
tik, vill vi diskutera några av de definitioner som återfinns inom ritualteorin och 
som vi uppfattar som problematiska. Som vi diskuterade inledningsvis har Bell m.fl. 
kritis

utifrån de materiella spå-
ren a

r, och förekommer från många 
förhi

erat hur ritualbegreppet tidigare har definierats och avgränsats. Bland annat 
kritiserar de att ritual har betraktats som en egen kategori av handlingar, väsensskild 
från andra, och att denna kategori har antagits vara universell. Med det handlings-
teoretiska perspektivet är utgångspunkten en annan. I och med att alla handlingar 
betraktas som möjliga att ritualisera, kan vi inte längre kategorisera ritualer som en 
egen typ av handlingar utan snarare en universell strategi att agera. Humphrey och Laid-
law väljer att uttryckligen se ritualisering som ett universellt möjligt sätt att agera 
(Humphrey & Laidlaw 1994, s. 268) och på samma sätt finns det i Bells modell, 
trots fokuseringen på kontext, en outtalad generell giltighet. Detta innebär att möj-
ligheten att ritualisera handlingar har funnits i alla tider, och har använts i samhällen 
vid de tillfällen då det varit meningsfullt. I detta resonemang finns dock också en 
möjlighet att anta att möjligheten att ritualisera handlingar inte alltid har utnyttjats i 
alla samhällen. Följaktligen kan ritualer inte tas för givna.  

Som arkeologer står vi alltså ofta inför en situation som är motsatt den de 
flesta andra ritualteoretiker ställs inför. Vi måste utgå från lämningarna av en stor 
mängd handlingar och försöka kategorisera dessa enbart 

v handlingarna i sig. Eftersom alla handlingar kan ritualiseras kan vi inte förut-
sätta att ritualer, i de fall de har utförts, lämnar spår som är väsensskilda från andra 
handlingar. Istället kan vi tänka oss att då en ritualiserad handling har utförts, ef-
terlämnas spår som skiljer sig från andra handlingars genom de olika strategier för 
ritualisering man valt i det aktuella samhället. Det är alltså spår av ritualiserings-
strategier och inte spår av ritualer vi kan finna i det arkeologiska materialet. Detta 
kan tyckas vara hårklyveri, men utgör en viktig skillnad. Ritualiseringsstrategierna är 
kulturellt bestämda och varierar mellan olika samhällen. Tidigare använda definitio-
ner av ritual innehåller ofta en rad kriterier som en handling ska uppfylla för att 
kunna kategoriseras som sådan, oavsett tidsperiod och samhälle. Bell menar att de 
särdrag som brukar nämnas i ritualdefinitioner, som formalism, beständighet och 
repetition, har misstagits för inneboende universella kvaliteter hos ritual, men att de 
egentligen är frekvent förekommande strategier för att skapa en kontrast mellan 
den ritualiserade handlingen och andra handlingar. Ritualisering kan alltså bara ge-
neraliseras till en begränsad grad, eftersom differentieringsstrategierna är kulturspe-
cifika (Bell 1992, s. 92f). Därför måste varje arkeologiskt material studeras och be-
dömas som en egen kulturell kontext, inte enligt förment eviga, eller nutida före-
ställningar om vad som gör en handling till ritual.  

För att illustrera det gränsdragningsproblem arkeologin kan ställas inför skall 
vi nu mer i detalj diskutera ett fenomen som kan benämnas våtmarksdepositioner. 
Dessa består av föremål som påträffas i våtmarke

storiska perioder och i stora geografiska områden. Flintyxor från stenålder, 
bronsföremål från bronsålder och vapen från järnålder är några av de föremålstyper 
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som påträffas i mossar, vattendrag och sjöar. Fenomenet har tolkats på olika sätt 
inom olika arkeologiska traditioner och följer de olika teoretiska trenderna inom 
arkeologin: ibland har de setts som rituella och tolkats som offer, och ibland som 
profana och tolkats som skattgömmor, varulager eller liknande. Idag finns en ut-
bredd acceptans för rituella tolkningar. När det gäller offerbegreppet finns dock en 
tendens till slentrianmässig användning i vilken det fått funktionen av ett paraply-
begrepp med vilket man egentligen avser en mängd olika typer av rituella hand-
lingar varav offer, så som det traditionellt definieras, är ett av flera alternativ. Det 
finns också en tendens att använda mer generella termer, till exempel ”rituell depo-
nering” för samma typ av deponeringar som tidigare benämnts offer, vilket kan 
tyda på att offerbegreppet anses vara problematiskt (Berggren 2006). Termen offer 
ger en förespegling om enhetlighet och använder vi den begränsar vi kanske möj-
ligheterna till en mer nyanserad tolkning. Kanske har offerbegreppet blivit det 
Christopher Tilley kallar en ”frusen metafor”, dvs. ett begrepp som enar i grunden 
olika företeelser genom att man bortser från olikheter och som i förlängningen kan 
leda till cirkelresonemang (Tilley 1999, s. 82ff).  

När det gäller begrepp som offer och ritual är det viktigt att definiera vad som 
avses, eftersom termerna bär med sig ett bagage av innebörder och värderingar som 
man kanske inte avser att föra över på den förhistoriska situationen man står i be-
grepp

. Perspektivet medför att man ser ett kontinuum av 
hand

laceras in bland till exempel 
varda

 att tolka. För att undvika detta kan de handlingsteoretiska verktygen vara an-
vändbara. Som en god utgångspunkt för tolkningen av våtmarksdepositionerna kan 
begreppet ”strukturerad deposition” användas. Det innebär att materialet kan tol-
kas som format enligt ett visst, icke-slumpmässigt mönster. Upprepade strukturer 
visar att materialet äger viss formbundenhet och att handlingarna som ägt rum på 
platsen har följt vissa former. Vi kan därmed säga att handlingarna som skapat ma-
terialet varit formaliserade.   

Istället för att se ritualer som väsensskilda från andra handlingar ger det hand-
lingsteoretiska perspektivet oss en möjlighet att diskutera skillnaden mellan dem 
och andra på ett annat sätt

lingar av olika grad av formalism, eller formbundenhet, från religiösa till seku-
lära, från det publika till det privata, från rutin till improvisation, från det formella 
till det tillfälliga och från det periodiska till det oregelbundna (Bell 1997, s. 138). 
Man skiljer således inte ut olika typer, utan ser ett kontinuum mellan vardagliga ru-
tiner och högtidliga ritualer. Formbundenhet kan således inte vara ett kriterium för 
att bedöma om en handling utgjort en ritual eller inte, eftersom även andra än de 
rituella handlingarna kan äga en viss formbundenhet.  

Antropologen Roy Rappaport (1999) påpekade att religiösa ritualer tenderar 
att återfinnas på den mer formaliserade änden av skalan, men att de även kan ha en 
mindre grad av formalisering och då skulle kunna p

gliga ceremonier. Han gjorde en viktig poäng av att det inte går att skilja ut 
ritualer (vare sig religiösa eller andra ritualer) från andra formaliserade handlingar 
eftersom det skulle innebära ett brott i kontinuiteten på skalan (Rappaport 1999, s. 
34f). Ett liknande resonemang finner vi hos Bell då hon menar att ritualisering är en 
flexibel strategi och kan ske i olika grad. Hon hävdar att det vid sidan av ritualise-
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rade handlingar även finns rituallika handlingar som i viss mån delar vissa attribut 
med ritualer. Attributen används på olika sätt i samhällen för att ritualisera och av-
ritualisera olika praktiker (Bell 1997, s. 138f).  

Vi kan konstatera att vi inte kan skilja ut ritualer som en speciell typ av hand-
lingar genom att se på graden av formbundenhet. Olika ritualer kan ha olika grad av 
formalism och andra handlingar kan ha samma grad av formalism. Man kan dock 
fråga

iska tolkningsprocessen, och konsekvensen blir att vi möjligen kan se spår 
av ri

m. Om utgångspunkten 
är at

 sig om både Bells och Humphreys & Laidlaws syn på ritualisering som sär-
skiljning av vissa handlingar är förenlig med synen på handlingar i ett kontinuum. 
Som vi förstår deras resonemang innebär detta dock ingen motsättning. Särskiljning 
som strategi i ritualisering är inte avhängigt av graden av formbundenhet. Ändå kan 
vi konstatera att deras synsätt som går ut på att se en kontinuitet i olika sorters 
handlingar – fast samtidigt, och på olika sätt, ändå skilja ut det rituella – skapar de-
finitionsproblem som blir ännu tydligare då man går från teori till observation (av 
t.ex. ett arkeologiskt material). Problemen, som berör grundstenarna i dessa teorier, 
blir extra tydliga i det arkeologiska arbetet där vi inte kan ta närvaron av ritualer för 
given.  

Som nämnts ovan kan det faktum att ritualer inte är väsensskilda från andra 
handlingar uppfattas som ett problem och en mycket stor utmaning för bl.a. den 
arkeolog

tualiseringsstrategier istället för ritualer. Men synen på handlingar i ett konti-
nuum innebär också möjligheter. Bl.a. behöver sakrala och profana företeelser inte 
längre betraktas som väsensskilda. En konsekvens av detta är att ritualisering kan 
ses som en del av det vardagliga livet, vilket för arkeologer innebär att spår av ritu-
aler kan sökas i den vardagliga materiella kulturen, t.ex. på boplatser (se t.ex. Brad-
ley 2003, 2005). En annan konsekvens är att det blir möjligt att studera ritualernas 
betydelse i ett samhälleligt perspektiv, genom att försöka urskilja de strukturer som 
(re)producerades i ritualen (se Skateholmsexemplet ovan).  

För att återgå till vårt exempel med våtmarkesdeponerade föremål kan vi nu 
utgå från tolkningen att de utgjort strukturerade depositioner som är resultatet av 
formaliserade handlingar. Frågan är nu hur vi ska tolka de

t de materiella lämningarna vi står inför är resultatet av formaliserade hand-
lingar blir frågan hur vi kan tolka denna formbundenhet. Vi kan inte förutsätta att 
det rör sig om ritualer. De arkeologiska tolkningsförutsättningarna pekar på svårig-
heten att trots den flytande skalan av handlingar ändå tolka och kategorisera hand-
lingar. Vi menar att fokus måste flyttas från ritualbegreppet till det mer flexibla ritu-
aliseringsbereppet och att synen på handlingar som genererande av relationer måste 
lyftas fram. Det innebär att vad som utgör ritual och inte, kanske inte får lika stor 
betydelse i analysen. Istället blir andra perspektiv viktigare. För att komma vidare 
måste vi återgå till vår utgångspunkt, till handlingarna. Vi vet att människor har be-
funnit sig fysiskt på platsen. Med sina kroppar har de utfört olika handlingar och 
med sina sinnen har de upplevt platsen och handlingarna på olika sätt. Den kom-
mande fallstudien visar hur denna grundläggande insikt kan leda vidare mot en dju-
pare förståelse av strukturerade depositioner.  
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Fallstudie 2: Kärret vid Hindbygården 
Den andra fallstudien hämtas från Hindbygården i sydöstra Malmö där det genom-
fördes en ark 91 (Svensson 
1991, 1993; Berggren 

eologisk undersökning av ett kärr under åren 1989-19
2007). Man grävde ut torvlagren i kärret (fig. 5) som länge le-

gat överlagrade av matjord och morän. I torven påträffades en stor mängd föremål, 
med dateringar från yngre mesolitikum till tidig medeltid (ca 4500 f. Kr. – 1000 e. 
Kr.), med tonvikt på perioden från tidigneolitikum till äldre bronsålder (ca 4000 – 
1100 f. Kr.). Fyndmaterialet (fig. 6) består bl.a. av föremål av flinta, t.ex. yxor, skä-
ror, dolkar och kärnor samt skärvor av keramikkärl, stenar med spår av olika typer 
av bearbetning, såsom malning och krossning, ett stort antal stenar utan spår av 
bearbetning, ett mindre antal fragment av ben från människa samt ett stort antal 
djurben. I och kring kärret påträffades nedgrävningar, varav vissa innehöll sten (fig. 
7) och andra föremål, medan andra endast var fyllda med torv. Spåren visar att 
människor under mycket lång tid deponerat föremål i kärret och gjort andra saker 
som inkluderade att gräva gropar, elda, och kanske bereda och inta måltider. Depo-
nerade föremål i våtmarker har, som nämnts ovan, vanligen tolkats som offer. Det 
som skiljer kärret vid Hindbygården från andra våtmarksfynd är mängden av före-
målstyper och material samt den långa tidsperioden. Det har tidigare påpekats 
(Svensson 1991, 1993) att materialet uppvisar en mer komplex bild än den man får 
av de enstaka eller mindre mängder våtmarksdeponerade föremål som brukar tol-
kas som offrade. Därför utgör materialet från Hindbygården en utmärkt utgångs- 
punkt för ett försök att nyansera bilden av dessa. Istället för att utgå ifrån att före- 
målen är offrade skall vi här föreslå att de kan studeras ur ett handlingsteoretiskt 
perspektiv. 

Figur 5. Torvlagren i kärret under utgrävning. Foto: Hans Ekerow.
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Figur 6: Fyndmaterial från kärret: Flintdolkar, en långhalsad trattbägare, en tunnbladig 
flintyxa och bredeggade flintyxor samt en avsatsyxa av brons. Foto: Åsa Berggren. 

Figur 7: Grop A1245 med sten under utgrävning. Foto: Lars Erik Persson. Figur 7: Grop A1245 med sten under utgrävning. Foto: Lars Erik Persson. 
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Utgångspunkten för vår analys är inte att ställa frågan vilken mening depone-
ringarna var uttryck för eller vad de symboliserade. Istället vill vi diskutera vad man 
har gjort på platsen. Här kan på grund av utrymmesskäl endast några exempel på 
handlingar nämnas. Mönster i materialen visar att aktiviteterna vid kärret följt vissa 
strukturer, med viss variation över tid. Därför är det möjligt att tala om formalise-
rade handlingar. För att illustrera detta kan vi nämna de ca 13 ton sten som 
påträffades i torven. Stenen är inte naturligt förekommande i torven utan resultatet 
av att man under vad som förefaller vara flera årtusenden då och då deponerat sten 
i kärret. Stenarna är av knytnävsstorlek eller något större och kan ha lagts i eller 
kastats ut, främst från kärrets östra sida. En trästock över kärrets djupaste del kan 
ha fungerat som spång eller plattform och kan också ha utgjort bas för depone-
ringarna (fig. 8). 

Som vi har nämnt ovan genereras handlingars betydelse i själva utförandet av 
en handling och den kroppsliga upplevelsen strukturerar människors uppfattning av 
sig själva och sin omvärld. Platsen där handlingen äger rum, de ting som används, 
den agerande kroppen och sinnena samverkar strukturerande så att en handling 
upplevs som meningsfull. Både stenarna och platsen vid kärret med den under vissa 
perioder täta vegetationen omkring, de höga alarna, tuvor av växtlighet och öppna 
vattenspeglar i kärret kan ha haft betydelse i den strukturerande processen. Också 
den kroppsliga ansträngningen, även om den var begränsad, att samla och kasta 
sten, kan ha spelat en roll i processen. Om man kastade ut stenar flera meter eller 
gick ner och la föremål i vattenbrynet så var det i handlingen att utföra detta som 
mening skapades och minnen av tidigare tillfällen återkallades, vare sig de var själv–
upplevda eller inte. De sinnliga upplevelserna av platsen, som en ljusare glänta 
under vissa perioder och som en mörk grotta av vegetation under andra, av de 
färger som växter, mörkt vatten och torv gav, av de ljud som insekter, grodor och 
annat djurliv innebar kan alla ha spelat en roll för att skapa mening i de kroppsliga 
handlingarna och ge platsen och den agerande individen en plats i strukturen och 
historien. Under perioder har kärret haft en öppen vattenspegel och den plaskande 
effekten av stenen som når vattnet kan ha upplevts både av hörsel och av syn. Om 
stenarna hamnade på kärrets yta kom de att utgöra ljusa prickar mot den mörka 
vegetationen.  

Andra typer av föremål än obearbetad sten kan ha hanterats på samma sätt. 
Flintkärnor har påträffats i liknande mönster och kan ha slängts ut på samma sätt 
som stenarna, vilket kan innebära att det var själva handlingen att kasta något och 
den effekt som uppnåddes, snarare än vad det var man kastade, som var viktig. 
Djurbensmaterialet uppvisar ett något annorlunda mönster. Benen är fragmente-
rade och består av slakt- och måltidsrester. De har deponerats främst under senne-
olitikum och äldre bronsålder. Ett fåtal kokgropar och härdar i närheten av kärret 
kan tyda på att man berett måltider och kanske ätit dem på platsen. Men oavsett var 
man intog måltiderna har man burit resterna till kärret och kastat eller lagt dem på 
ytan. Att äta är en kroppslig handling med sinnliga upplevelser av smak som kan 
tolkas som inkorporerande, dvs. att man tillägnar sig eller tillskansar sig något. Det  
 

44 Arkeologi 



KAPITEL 2. ETT UTMANAT KONCEPT?... 

 Figur 8: Ekstocken under utgrävning. Foto: Hans Ekerow.
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man konsumerar blir en del av en själv. Man kan därmed även betrakta den ätande 
som skapande av sig själv genom handlingen att äta (Hamilakis 2002, s. 126).  

Vid kärret har människor under årtusenden skapat både sig själva och sin om-
värld genom att kasta ut stenar, deponera olika typer av föremål och kanske bereda 
och inta måltider och deponera resterna. De uttalade förklaringarna till vad man 
gjorde har förmodligen varierat mycket under denna period, och även mellan olika 
men samtida individer. Handlingarna kan också ha utförts både under stort allvar 
och utan större engagemang. Men att kasta ut sten, ben eller andra föremål har ut-
gjort en mycket långvarig praktik som reproducerats av många generationer. Inne-
bär det att man inte har ifrågasatt denna praktik för att man inte sett några alterna-
tiv eller att man insett att det funnits andra sätt att agera på men inte varit förmö-
gen eller villig att ändra den? Praktiken har kanske uppfattats som en så självklar del 
av livet att den inte ens formulerats. Kanske var den en del av det som inte be-
hövde nämnas. Att gå till kärret och göra det som behövdes var något man gjorde 
som en självklar del av livet - för att få livet att gå sin gilla gång.   

Vi förstår att dessa handlingar som ägt rum vid kärret varit betydelsefulla, me-
ningsskapande och strukturerande för de medverkande. Men det är för den skull 
inte självklart att de utgjorde ritualer. Om ritualer ska sökas i materialet måste man 
studera de kulturellt bestämda strategier man valt för att skilja rituella handlingar 
från andra i det aktuella samhället, dvs. hur de ritualiserade handlingarna kontraste-
ras mot andra. Strategier som används för att ritualisera handlingarna som utfördes 
vid kärret kan t.ex. ha varit kopplade till själva platsen (Smith 1987), till vattnet och 
den speciella miljön vid våtmarken eller till det faktum att man återvände till en 
plats som tidigare generationer använt sig av på samma sätt. Andra handlingar än 
ritualer kan dock äga samma grad av formbundenhet och agerar lika strukturerande 
och struktureras i samma grad.  

Den flytande gränsen mellan ritualer och andra formaliserade handlingar blir 
tydlig när material som de våtmarksdeponerade föremålen ska tolkas. Förekomsten 
av ritualer kan inte tas för given, och kanske är det inte viktigast att kategorisera 
handlingarna, utan att försöka förstå vad människor har gjort. Vi vill poängtera lik-
heterna mellan analyserna i våra två fallstudier som innebär att det handlingsteore-
tiska perspektivet kan appliceras på handlingar oavsett om de à priori kategoriserats 
som ritualer eller inte. Med handlingarnas strukturerande roll som det viktiga i ana-
lysen blir kategoriseringen inte lika central.  

Avslutning 
I denna artikel har vi visat hur framförallt en handlingsteoretiskt fokuserad ritualte-
ori berikat våra arkeologiska tolkningar av det förflutna. Vi har valt att utgå från 
Bells ritualteori av flera olika skäl. Dess fokus på handlingar som centrala är en för-
utsättning för att vi skall kunna applicera den inom arkeologisk forskning. Den nå-
got vidare synen på ritualens funktion, som till skillnad från Humphreys och Laid-
laws begrepp inte bygger på ett individuellt åtagande utan i stället understryker den 
kollektiva och sociala dimensionen i kombination med ett betonande av att hand-
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ling föregår mening och skapar sammanhang, är också mera attraktiv för arkeolo-
gens utgångspunkt då vi bara kan studera resultatet av de yttre handlingarna och 
inte se de kognitiva processerna. Det perspektiv denna teori bidragit med har inne-
burit en möjlighet för oss att ställa nya frågor till vårt material och att komplettera 
och nyansera våra tolkningar utan att bli spekulativa och bygga på selektivt valda 
analogier.  

Vi vill hävda att båda våra fallstudier illustrerar att vi genom ett ändrat fokus – 
från mening till handling – på ett nytt sätt kan levandegöra det förflutna och samti-
digt komma vidare i vår förståelse av hur handlingarna, ritualiserade eller inte, hade 
en plats i människornas liv och bidrog till att strukturera deras verklighet. Vi har nu 
en möjlighet att verkligen synkronisera teorier, metoder och material på ett sätt som 
möjliggör en teoretisering som inte vilar på spekulation.  

Den första fallstudien, vars syfte var att testa det arkeologiska materialet mot 
teorierna, visade att det handlingsteoretiska perspektivet på ritualer har stor poten-
tial för arkeologisk forskning. Konsekvensen är att gravar bör betraktas som spår 
av ritualiserade handlingar som genererar relationer mellan olika företeelser, dvs. en 
struktur människorna skapade och upplevde i sin omvärld. Vi kan därför söka 
struktur, men knappast mening, i de materiella spåren. Denna konsekvens utmanar 
vad som brukar accepteras som ett godtagbart resultat av den arkeologiska analy-
sen.  

Den andra huvudslutsatsen är en konsekvens av att teorierna testades mot det 
arkeologiska materialet. Resultatet säger oss att kategorisering av handlingar är pro-
blematiskt, inte alltid möjligt och kanske inte heller helt nödvändigt. Även detta 
utmanar invanda föreställningar om vad som utgör ett godtagbart resultat, men är 
ett resultat av en konsekvent teoretisk argumentation.  

Samtidigt har vi kunnat konstatera att många av de teoretiska resonemangen 
sätts på prov när de ställs mot det arkeologiska materialet. Den största och mest 
grundläggande utmaningen rör hur vi kan avgränsa och kategorisera lämningar av 
rituella handlingar i det förflutna, vilket borde vara en förutsättning för att imple-
mentera de ritualteorier som erbjuds idag. Problematiken illustrerades i vår andra 
fallstudie av kärret vid Hindbygården, där vad som tycks vara formaliserade prakti-
ker upprepats under tusentals år. Här ställdes frågan om hur vi kan kategorisera och 
avgränsa handlingar på sin spets. Ingen av de ritualteorier som formulerats inom 
andra discipliner kan på ett tillfredsställande sätt bemöta detta dilemma. Fallstudien 
gjorde oss uppmärksamma på att en konsekvens av ett handlingsteoretiskt per-
spektiv, som möjliggör ritualisering av i princip alla handlingar, är att ritualer inte 
kan tas för givna i alla samhällen. Utgångspunkten kan alltså inte vara att före-
komsten av ritualer eller andra à priori definierade handlingskategorier postuleras, 
utan att perspektivet istället bör ta sin utgångspunkt i människors handlingar och 
upplevelser. Fallstudien illustrerade vidare att synen på handlingar i ett kontinuum 
av olika formaliseringsgrad inte bara ger gränsdragningsproblem mellan olika hand-
lingskategorier, utan också innebär en lösning på problem som skapas just av sådan 
gränsdragning, t.ex. mellan sakrala och profana handlingar.  
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Vi har kunnat konstatera att ritualiseringsbegreppet så som det definieras av 
Bell kan fungera som ett flexibelt begrepp på den glidande skalan av handlingar 
med olika formalitetsgrad och öppnar för användning av begrepp som rituallika 
handlingar. Betoningen på ritualiseringsstrategier, snarare än på ritualer, är en möj-
lighet att arkeologiskt studera ritualer, då dessa avskiljande handlingar ofta lämnar 
materiella spår. Detta förfarande förutsätter en mycket god kunskap om det aktu-
ella samhället eftersom de strategier som använts är kulturellt bestämda, och varie-
rar mellan olika kulturer, men utgör likväl en mycket spännande möjlighet. 

Vi vill betona att dessa ifrågasättanden inte i första hand skall ses som kull-
kastande av existerande ritualteorier. Det är snarare så att de problem som blir tyd-
liga i den arkeologiska situationen kan vara utgångspunkter för en vidare formule-
ring av ritualteorier som också kan komma andra ämnen till gagn. Arkeologin kan 
utifrån sina förutsättningar, inte bara ifrågasätta, utan också aktivt bidra till teori-
bildningen. Vårt bidrag till diskussionen om ritualer och handlingar är förankrade i 
den materialitet som utmärker det arkeologiska materialet och den direkta koppling 
den ger till människors handlingar. Ritualteoriernas möte med det arkeologiska 
materialet kan hjälpa oss att formulera en mer nyanserad, mer flexibel syn på ritua-
ler, där fokus flyttas från ritualbegreppet till det mer flexibla ritualiseringsbegreppet, 
och där gränsdragningen mellan vad som utgör ritual och inte kanske inte får lika 
stor betydelse i analysen.   
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