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Abstract

This paper deals with issues on how archaeology might participate in transdisciplinary research and

work towards sustainable development.  Three main themes are explored based on sustainability

work  mainly  from  Stockholm  Resilience  Centre  and  previous  archaeological  texts  about  the

utilisation of archaeology for environmental benefits. The themes are nature/culture-dichotomies,

deep  time  perspectives  and  heritage.  Each  theme  is  continously  adding  unto  the  next  one,

whereafter applicability scenarios are discussed in three Sweden-specific environmental contexts:

The  Baltic  Sea,  agricultural  landscapes  and  the  alpine  environment.  Implications  include:  the

development  of  a  heritage  perspective  that  bridges  the  nature-culture  divide  and  focuses  on

continuity  rather  than  preservation  and  includes  human  usage  of  heritage,  possibilities  for

archaeology to be used to inform environmental management and to counter NIMBY-ism.

Omslagsbild och titel

Bilden är en, av författaren redigerad, artistisk återgivning av temperaturerna under de senaste 20 

000 åren tagna ifrån Grönlands iskärnor, presenterade i fig. 2. Titeln är inspirerad av projektet 

”seeds of good anthropocenes” (https://goodanthropocenes.net/) men är inte skriven i association 

med projektet.

https://goodanthropocenes.net/


Ordlista

Antropocen: är en term myntad år 2000 av Nobelprisvinnaren Paul Crutzen. Den beskriver den senaste

perioden i jordens historia, påbörjad under 1700-talet (dock finns flera föreslagna startdatum, förf.

anmärkning) när mänskliga aktiviteter först började ha en global effekt på jordens klimat och ekosystem.*

Holocen: Tiden efter den senaste istiden (Naturvårdsverket 2016:34)

Ekosystem: en uppsättning organismer och abiotiska komponenter som är länkade via

energiöverföringsprocesser och cirkulering av material (The Open University 2014).

Regimskifte: Stora, beständiga förändringar i strukturer och funktioner i social-ekologiska system, med

konkreta följder för ekosystemtjänsterna som dessa system levererar (RSDB, n.d)

Resiliens: är kapaciteten att hantera förändringar och fortsätta utvecklas.*

Social-ekologiska system: Länkade system bestående av människor och naturen. Termen betonar att

människor måste ses som en del av, inte avskilda ifrån, naturen – att uppdelningen mellan sociala och

ekologiska system är artificiell och godtycklig. Termen myntades av Fikret Berkes och Carl Folke år 1998

eftersom att de inte ville behandla sociala eller ekologiska system som ett prefix, utan hellre ge de två samma

vikt i deras analys.*

Ekologisk resiliens : är en bedömning av hur mycket störningar (som storm, eld, föroreningar) ett

ekosystem kan hantera utan att övergå till ett kvalitativt annorlunda tillstånd (regimskifte, förf. tillägg). Det

är systemets kapacitet att både tåla chocker och återuppbygga sig själv om det skulle skadas.*

Ekosystemtjänster: De tjänster som människor tillgodogör sig ifrån ekosystemens processer. Detta

inkluderar vatten- och luftrening, översvämnings- och eroderingshämmare, skapandet av fertil jord, [...]

pollinering, samt estetiska och kulturella värden som härstammar från naturen.*

Samtliga definitioner  är översatta och förkortade av författaren.

*Definitioner tagna från Stockholms resilienscentrums Resilience Dictionary, 

(http://www.stockholmresilience.org/research/resilience-dictionary.html [2016-12-16] ) 
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1. Inledning

På senare år har incitament till, och förekomsten av tvärvetenskapliga perspektiv ökat på bred front

- allt i från medicinvetenskapernas ”One Health” (American Veterinary Medical Association 2008)

till  Franciskus (2015) integral ecology och resiliensforskningens social-ekologiska system. Hållbar

utveckling är ett sådant fält som karaktäriseras av sitt tvärvetenskapliga tillvägagångssätt (Zadovny

2012)  och är ytterst relevant i vår tid. Detta väcker frågan om hur arkeologer kan delta i strävan

efter  en  mer  hållbar  värld.  Hållbarhet  kanske  oftast  ses som  något  som  står  närmast

naturvetenskapen eller teknologisk forskning och politiska debatter om framtiden, så man kan fråga

sig om ämnesdiscipliner inom humaniora som ofta studerar det avlägsna förflutna, kan bidra till

frågor om hållbarhet? Paul Warde förklarade det förflutnas relevans med dessa ord: 

”Sustainability  as  a  concept  can  only  be  understood  historically,  sustainability  is  about  survival  of
something over time,  […] sustainability  has to be something that endures,  and in many ways history
studies what endures and what does not endure, and what are the reasons for this. ” - Oosthoek (2007).

Samma sak kan lätt sägas om arkeologi. Vi kan inte diskutera förändring utan att diskutera vad

världen förändras  ifrån. Det  har  också blivit  tydligt  att  endast  naturvetenskaplig forskning inte

räcker för att skapa en hållbar värld. För att ge ett kort exempel: Nulägets vindkraft kan generera

dubbelt  så  mycket  energi  på  ett  år  (1000  exajoule)  än  den  globala  primärenergiförbrukningen

(Rockström 2015:164) men har på vissa platser i  Sverige  till  exempel  kommit  att  bemötas av

protester och skottlossning när de sätts upp (ex. Dragnell 2016; Forsberg 2013). Detta är alltså en

situation där lämplig teknologi finns, men sociala faktorer försvårar användning av den. Hållbar

utveckling  är  således  långtifrån  bara  en  teknologisk  fråga,  utan  ett  ämne  humaniora  har  all

anledning att  involvera sig i.  Arkeologer  hör utan tvivel  till  den humanistiska gren med längst

tidsspann att tillgodogöra sig empiriska data från interaktioner mellan människan och naturen för att

ge perspektiv på sådana interaktioner idag.  Det är  inte heller  ovanligt att  arkeologiska exempel

används i debatter om miljöpåverkan, klimatförändringar och hållbarhet, av både klimatförnekare

(Secrets of the Ice 2016) miljöaktivister (Jonstad 2012) och forskning om hållbar utveckling (se fig.

2), något som talar för att det är av stor vikt att arkeologer själva engagerar sig i debatten.

Arkeologer bör inte heller missa chanser att öka sin relevans i samhället. Ämnet tenderar att som

bäst  ses  som mycket  intressant  och som värst,  värdelöst.  För  att  citera  Libyens tidigare  ledare

Muammar Gaddafi, i ett uttalande kopplat till hur den libyska öknen, trots ett torrt, sträng klimat

liknande det idag, under romersk tid kunnat odlas på tack vare ett ambitiöst bevattningssystem;

”...om arkeologi  överhuvudtaget  ska  bedrivas,  låt  det  åtminstone  vara  relevant  för  folks  nutida
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behov.”  (Scarre  2013:508,  förf.  översättning).  De  flesta  arkeologer  känner  även  till  August

Strindbergs ’knappologi’, en parodi på arkeologers till synes menlösa samlande och sorterande.

Action-arkeologi  (eng:  action  archaeology)  är  isåfall  knappologins  motsats.  Sabloff  (2008:17)

definierar  action-arkeologi   som  involvering  med  den  moderna  världens  utmaningar  genom

arkeologi. Sabloff har bland annat dedikerat ett kapitel i Archaeology Matters: Archaeology in the

modern world till hur arkeologi kan främja hållbarhet i världen och nämner två generella sätt det

kan göras på: Ett är att studera det förflutna och se vilka samhällsbanor som är hållbara och lyckas

hantera  sina  problem och  vilka  som  inte  lyckas,  och  anledningarna  till  detta,  som bl.a  Jared

Diamond  gjort  i  sin  bästsäljare  Collapse:  How societies  choose  or  fail  to  succeed  och  Joseph

Tainter’s Collapse of complex societies.  Det andra sättet är lokala, specifika projekt (2008:48). En

nylig  insats  inom den senare  kategorin  har  varit  Van de  Noort’s  Climate  Change Archaeology

(2013) där lokala arkeologiska fallstudier används för att ge förslag till förbättringar inom samtida

naturförvaltning  och  miljöarbete  i  olika  regioner  i  världen.  I  sin  läsning  av  IPCCs

[ Intergovernmental Panel on Climate Change ] rapporter och flera andra texter om ämnet så ser han

inget inflytande av arkeologiska studier (2013:2), vilket indikerar att mycket kvarstår att göra. Van

de Noorts primära fokus ligger på just klimatet, och han avgränsar sig även genom att inte diskutera

arvsförvaltning  (2013:14).  Den här  uppsatsen  kommer  att  bygga  på  denna,  och  annan  tidigare

forskning för att visa hur olika former av lokala specifika projekt kan se ut, och diskutera specifika

förutsättningar för hur idéerna som tas upp kan fungera i Sverige.

2. Metod och material

Relevant forskning kommer att kartläggas och kategoriseras utefter olika teman, för att  utvecklas

med  målet  att  frammana  synergier.  Principerna  från  diskussionen  kommer  sedan  teoretiskt

appliceras på svenska miljöer utifrån Naturvårdsverkets rapportering om vilka problem och behov

som finns  för  förvaltning  av  dessa  områden.  De olika  teman  som formuleras  är  relaterade  till

varandra  och  diskussionen  kommer  vara  kontinuerlig  och  kumulativ.  Materialet  om  hållbar

utveckling  är  främst  baserat  på  forskning  ifrån  Stockholm  Resilienscentrum  och  associerade

projekt. Detta är på grund av att materialet blir mer enhetligt att arbeta med, gentemot att ta mindre

delar av en stor mängd olika källor som kan vara baserade på olika förutsättningar och med olika

mål och visioner. I deras forskning finns också ett användande av arkeologiska data och exempel (se

Fig. 2), vilket inbjuder för ytterligare diskussion om hur det används och kan fortsätta att användas. 

Det arkeologiska textmaterialet kan ses som något av en nischkategori inom arkeologin, och jag har
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använt mig av det material som finns tillgängligt, dock med en avgränsning emot ’stora teorier’ om

samhällsbanor.  I  den här uppsatsen så gör inget  anspråk på att  representera  alla  olika sätt  som

arkeologiskt  arbete  kan bidra till  hanteringen av miljöproblem, och den kan ej  heller  förväntas

representera  all  tidigare  forskning som  gjorts  om  detta,  även  om  den  strävar  efter  att  vara

någorlunda  central.  Eftersom att  jag  ämnar  kartlägga  tidigare  forskning  och  utforma tematiska

kategorier över de sätt arkeologin kan bidra så kommer även kompletterande textmaterial användas

för att djupare utforska dessa teman.

Denna arbetsform är vald eftersom det är anpassbart till uppsatsens format. Vad som verkar vara

vanligt i tidigare forskning är att skildra historiska kulturers öden och söka efter lektioner inför

framtiden  i  dessa.  Denna  utformning  passar  kanske  undersökningar  av  tidigare  nämnda  ’stora

teorier’ om samhällsbanor, men då tidigare kulturers hantering av utmaningar är väldigt komplexa

så kan förändringar i historiska samhällen, om de framställs i en för begränsad form, framstå som

monokausala. Vår moderna västerländska livsstil skiljer sig väsentligt ifrån större delar av historien,

vilket innebär att arkeologiska lärdomar i sammanhanget riskerar bli så kallade ’Musse Pigg-lagar’,

som att det är fördelaktigt att  kunna flytta ifrån den lokala miljön ifall  den förstörs (ex. Åfeldt

Angermund 2012). Att studera samhällen som hanterat sina problem väl riskerar även att bli en

studie  av  icke-händelser,  vilket  kan  vara  svårt  att  extrahera  lärdomar  ur.  Detta  är  inte  alls

nödvändigtvis omöjligt, referenslistan innehåller många exempel som inte kan kallas misslyckade,

men  det  är  inte  den  valda  metoden  för  den  här  uppsatsen.   Då  denna  uppsats  fokuserar  på

hanteringen  av  ekosystem  kommer  mycket  av  diskussionen  röra  miljöarkeologi,  men  även

arkeologins mer esoteriska värden är relevanta, som till exempel platstillhörighet och hur vi ser på

kulturarv.

Uppsatsen kompletterar tidigare studier genom att ta upp applicerbarhet i svenska landskap, något

som inte verkar ha gjorts tidigare. Sverige är inte bara relevant som region för att uppsatsen skrivs

på en svensk institution och på svenska språket, utan även p.g.a. att några av de kulturella tendenser

som diskuteras här är  karaktäristiskt västerländska,  och Nordatlantens historiska benägenhet för

klimatfluktueringar. Detta är på grund av den stora mängd energi som Atlanten cirkulerar norrut,

jämfört  med t.ex.  Stilla Havet,  en cirkulation som kan medföra kaotiska och dramatiska skiften

(Burroughs 2005:13, 296). Naturvårdsverket nämner också att klimatförändringarna ”bedöms bli

större i Skandinavien än världen i genomsnitt” (Naturvårdsverket 2016:36). 
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3. Syfte 

Uppsatsens  syfte  är  att  utifrån  tidigare  forskning  utreda  hur  arkeologin  kan  bidra  till  hållbar

utveckling och främja en ’bra’ antropocen, och vilka förutsättningar,  hinder och möjligheter det

finns för detta i stort samt lokalt i Sverige.

4. Frågeställningar

• Vad är arkeologins potential för att främja hållbarhet och social-ekologisk resiliens?

• Vilka sociala, kulturella och forskningsdisciplinära förutsättningar finns för detta? 

• Kan denna potential appliceras i svenska miljöer, och hur kan detta i så fall se ut?

5. Hållbarhet

5.1 Hållbar utveckling

Hållbar utveckling definieras enligt Bruntlandtkonventionen "[...] en utveckling som tillfredsställer

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov"

(World Commission on Environment and Development 1988). Att främja detta är vad som i den här

uppsatsen menas med en bra antropocen. 

5.2 Antropocen

Idén om antropocen innebär en ny geologisk tidsperiod då människan utgör en naturkraft jämförbar

med  andra  geologiska  processer  som  formar  planeten  (Rockström  2015:33).  Det  finns  flera

föreslagna startdatum för antropocen, bl.a. den kolumbianska utväxlingen, industrialiseringen, eller

vårt inträdande i ’atomåldern’ år 1945 (Welcome to the Anthropocene, n.d.). Vilken definition man

väljer är inte extremt viktigt för denna uppsats så länge man inser att människan nu mer än någonsin

styr  planetens  framtid och att  vår  effekt  är  global.  En nuvarande oro är  ifall  vi  överskrider  de

planetära gränsvärdena (Fig.1) riskerar ett geologiskt epokskifte att ske som tar oss ifrån de relativt

stabila förhållandena vi upplevt under holocen (Fig. 2), vilket är de enda förhållanden vi vet som

kan  underhålla  komplexa  mänskliga  samhällen  (Steffen  et  al  2015),  inte  minst  för  att  tidigare

geologiska epoker har lidit av kraftiga klimatfluktuationer.

I grafen (Fig. 2)  så ser  vi även ett sätt arkeologisk forskning spelat roll för hållbarhetsforskning,

genom att  informera om vad det  har inneburit  för människan att  leva inom holocen. Det finns

arkeologer som inte skulle hålla med om den slutsatsen, Mats Widgren uppges till exempel ha vänt

sig  emot  en  sådan  koppling  mellan  klimatet  och  samhällsutveckling  eller  jordbrukshistoria

(Holmgren 2005:43). Att det finns arkeologer som disputerar detta är inte en svaghet för denna
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uppsats utan förtydligar snarare att disciplinerna behöver samtala med varandra, och därav också

behovet av att texter med detta tema skrivs.

6

Figur 1: De planetära gränsvärdena. Källa: Steffen et al (2015:736)

Figur 2: Holocen har varit en ovanligt stabil epok, och den enda vi vet som kan stödja moderna komplexa 
samhällen. (Rockström 2015:53)



5.3 Bra för vem?

För att kunna diskutera hur vi formar en bra antropocen ställs ofta frågan:  Vems bra antropocen?

Vad skall strävas efter när vi avser hantera ett landskap, och vem är det som gynnas? Vad som ses

som degradering  av  ett  landskap  eller  ekosystem och  inte  är  naturligtvis  knutet  till  mänskliga

värderingar. Historiska och arkeologiska studier om interaktioner mellan människa och miljö har

visat att vad som kan vara bra för ett samhälle kan vara negativt för ett annat. Ett historiskt exempel

är  hur  den lilla  istiden  generellt  orsakade missväxtår,  konflikter  och  ohälsa  i  Europa,  men  för

Nederländerna kan den ha medfört förändrade vindmönster vilket verkar ha bidragit till etablerandet

av den Holländska guldåldern och världens första moderna ekonomi (Oosthoek 2014).  Ett äldre

exempel är den ökade torrheten i Sahara som föregick det antika Egypten och har antagits bidra till

att  befolkningen  anammade  bofasthet  längsmed  floderna  (Burroughs  2005:222ff),  och  till  slut

resulterade i ett mycket komplext samhälle som möjligtvis är det mest kända och mytomspunna i

vår  historia.  Ökenspridning  idag  ses  dock  oftast  som  något  negativt.  Värt  att  tillägga  är  att

miljöförändringar kan såklart också upplevas olika av olika grupper eller individer inom samma

samhälle.

Betyder detta att miljöförstörelse är helt subjektivt? Det kan framstå så på lokal nivå i begränsade

tidsskalor, men det finns anledning till att vara skeptisk mot alltför relativistiska perspektiv. Nutida

påverkan och effekter  på planetens  ekosystem och klimat  är  globala. Exemplen ovan visar  hur

förändringar i miljön har haft både vinnare och förlorare i det förflutna, men anammar vi ett längre

tidsperspektiv kan vi se vår arts framgång under holocen som en mer ’objektiv’ måttstock. Detta

tillsammans med kännedomen om att alla jordens ekosystem är sammankopplade och vad som sker

på ena sidan av planeten ger effekter på den andra sidan (Rockström 2015:17) borde göra olika

gruppers intressen i miljöfrågor åtminstone något mer enhetliga. De ekosystemtjänster som bidrar

till rent dricksvatten, biodiversitet som möjliggör odlandet av grödor och andra försörjningssätt och

ett  förutsägbart  klimat  som tillåter  konstruktionen av komplexa infrastrukturer kan på lång sikt

antas vara i de flestas intresse, alltså inte särskilt relativt om man undviker att färdas in i filosofiska

extremer om vad syftet med vårt välmående som art är. Trots konkurrens och olika möjligheter så

kan allt kort sammanfattas i Rockströms (2015:117) ord: ”Man gör inga affärer på en död planet”.

Denna uppsats bemöter alltså dessa frågor på en generell nivå och lämnar diskussionen om mer

specifika fördelningar mellan intressenter i ett område på lokal nivå till framtida arbete.
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6. Natur och kultur

6.1_En överbyggd dikotomi?

En  dikotomi  mellan  människa  och  natur  har  länge  varit  ett  förhärskande  tankesätt  inom  den

västerländska kultursfären, och har också identifierats som ett tankesätt som aktivt bidrar till ett

destruktivt förhållande till miljön (Rockström 2015:127, 153ff, 159; Naomi Sykes, n.d; Stockholm

Resilienscentrum 2015). Dikotomin figurerar också i andra former som dikotomier mellan tanke

och kropp, det naturliga och onaturliga och antropocentrism. Under detta tema så innebär kultur det

som uppfattats som antropogent och mänskligt betingat. Natur är det som uppfattats som orört och

ursprungligt, en uppdelning som det dock finns anledningar att ifrågasätta. 

Människa och natur refereras ofta till som separata enheter, ett synsätt med lång historia som kan

spåras  tillbaka  tills  den  tidigkristna  berättelsen  om människan  som skapad  i  Guds  avbild  och

härskare över Edens alla växter och djur (Redman 1999:17), och anses nått sin tydligaste kulmen i

och med Descartes cogito ergo sum – med dessa ord skildes tanken från kroppen, och den tänkande

människan från sin omvärld (Simmons 1994:172f). Denna ”stora skilsmässa” har också sin grund i

den tidiga urbaniseringen, skriver  Hughes (2005:59ff),  när människan och hennes upplevelse av

stadens  komplexitet,  dess  myller  och  sociala  liv  rent  fysiskt  skiljs  från  den  omgivning  deras

uppehälle  egentligen  beror  på.  Stadens  mur  blev  en  bokstavlig  vägg  mellan  det  av  människan

kontrollerade, det kulturella och sociala, och det otämjda, fiender och naturens obygd. 

Den senare har ofta setts  som den förkastligare av de två,  åtminstone fram tills  1700-talet  och

romantiken. Naturromantikens ideal verkar leva kvar hos många miljöaktivister, det naturliga vilda

och det onaturliga mänskliga konstruerade förblir uppdelat. Ett av arkeologins stora bidrag till detta

är att visa hur landskap under mångtusenårig tid påverkats av människan, och att något som kan

kallas  orörda miljöer  inte  existerar.  Tvärtom så  är  många av  de miljöer  som vi  uppfattar  som

naturliga resultatet  av mänskliga aktiviteter (Redman 1999:199ff).  Naturmiljöer  har också alltid

varit föränderliga till  följd av icke-mänskliga faktorer,  och mänsklig aktivitet har ibland lett  till

’förbättringar’ av landskap, i form av ökad biodiversitet och fertilitet. Vissa miljöer som brukats

länge ’lider’ även av näringsfattighet om de övergivs. Sedan 70-talet så har ekologin genomgått ett

paradigmskifte ifrån denna stillastående syn på ekosystem i och med resiliensbegreppet (Gillson

2015:5f)  och  social-ekologiska system har inom hållbarhetsforskningen lanserats som begrepp för

att kunna diskutera naturens och människans intima samverkningar (Fischer et al 2015).

Natur/kultur-dikotomin anses,  som tidigare nämnts,  av många vara en bakomliggande orsak till

destruktiv miljöpåverkan men kan nu anses vara en dekonstruerad västerländsk tankemodell. Trots
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detta förekommer den frekvent och fortsätter påverka hur vi hanterar och ser på vår omvärld på

olika sätt, bland annat inom natur- och kulturarvsförvaltning och inom vetenskapliga discipliner,

vilket kommande stycken behandlar.

6.2 Miljödeterminism och miljörelativism

Miljödeterminism och -relativism är båda allmänna begrepp, men kommer här diskuteras som de

yttrat  sig  inom  den  arkeologiska  forskningsdisciplinen.  Inom  arkeologin  finns,  av  lika  binär

karaktär, den processuella arkeologins miljödeterminism och postprocessualismens miljörelativism.

Detta ter  sig vara en intradisciplinär yttring av samma natur/kultur-dikotomi som funnits  sedan

länge.  Processuella  arkeologer  ser,  som mest  stereotypiskt,  kultur  enbart  som ett  resultat  av en

funktionalistisk anpassning till  en specifik miljö, vilket ska förklara den mängd olika kulturer i

världen och genom historien. Detta har kritiserats med att det fråntar människan hennes agens och

förutsätter en väldigt exakt ekologisk kunskap om omgivningen (forntida människor och nuvarande

etnografiskt studerade folk har dock visats ha en mycket exakt kunskap om naturen (Burroughs

2005:8) men de bakomliggande processerna tillskrivs ofta olika metafysiska förklaringar (Redman

1999:29)).  Missnöje med processualismen gav upphov till den postprocessuella arkeologin, vilket

är en paraplyterm och kan rymma en stor mängd olika perspektiv, men kan sägas kännetecknas av

ett  fokus  på  kulturellt,  rituellt  och  socialt  liv.  Samhällsförändring  tillskrivs  människans  agens

snarare  än  miljöns.  Den  postprocessuella  landskapsarkeologin  diskuterar  hellre  landskapet  som

arena för människor att  knyta minnen och identitet  etc.,  än i ekonomiska sammanhang och har

stämplats som ’miljörelativistisk’ (Van de  Noort 2013:22ff). Fenomenologi är en relativt ny trend

inom arkeologin, som förkastar att människan ses som åtskild från sin omvärld, men har kritiserats

för ta till sig ekologisk information om samhällena de studerar (Trigger 2006:472).

Hur är allt detta relevant för hållbar utveckling och våra samtida utmaningar? Uppdelningen har

identifierats av Van de Noort (2013:19f) som ett hinder för att tillta sig en holistisk förståelse för

människan och dess omvärld. Man kan finna bekräftelse för problematiken när Karin Holmgren på

Gyllenstiernska Krapperupstiftelsens symposium lyfter fram att trots få ifrågasätter klimathotet idag

”så brukar försök till historiska kopplingar mellan människa och klimat ofta attackeras av kritik om

naturdeterminism”  (Holmgren  2005:33).  Vill  vi  lära  oss  av  människa-miljö-interaktioner  i  det

förflutna så krävs det att människan ses som en del av de ekosystem de lever i, varken mer eller

mindre. Det krävs också att miljön ses för mer än dess kulturellt givna kvalitéer och människan

samt mänskliga samhällen ses som kapabla till att ha något att säga till om i sina egna öden, för att

vi ska anse det lärorikt att studera dessa öden. Om arkeologer är rädda för att diskutera miljön och

därav placeras i ett av dessa motsatta fack riskerar forskning om människans förhållande till naturen
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att bli utan arkeologers kunskap och mindre exakt än vad den kunnat vara.

Allteftersom postprocessuell arkeologi utvecklas från sin födelse som processualismens antites så

kan man hoppas att möjligheterna för att diskutera detta vidgas, och indelningen i naturens ’två

läger’ avtar.

7. Långtidsperspektiv och arkeologi som undersökningsverktyg

Även om arkeologi inte behöver beröra det avlägsna förflutna så kan tillbakablickande ses som

något inbakat i disciplinen. Det kanske vanligaste sättet som arkeologi sägs kunna främja hållbarhet

är just genom dess långa tidsperspektiv (ex. Sykes n.d). Hur arkeologer kan göra detta verkar dock

inte förtydligas särskilt ofta, något som denna del av uppsatsen ämnar göra. 

Allmänt  så  kan  arkeologins  röst  i  sammanhanget  ses  som  både  ett  hopp  och  en  varning:

Mänskligheten  kan,  som  art,  överleva,  det  har  vi  alltid  gjort.  Katastrofer,  epidemier,  kraftiga

miljöfluktueringar  och  att  kunna  leva  under  andra  förutsättningar  än  de  vi  blivit  givna  under

holocen. Men det förflutna har också många exempel på kollapsade civilisationer att påminna oss

om vår egen sårbarhet med, och att en teknologisk räddning i sista minuten inte alltid är att räkna

med (Redman 1999:168). Ett klassiskt exempel på detta är den samhälleliga kollapsen på Påskön

som Jared Diamond (2005) skriver om, där det bedöms att intensiv mänsklig aktivitet i form av

avskogning  ledde  till  stora  miljöförändringar  och  utrotningen  av  flera  viktiga  arter  på  ön  som

människor  berodde  på,  vilket  underminerade  förutsättningarna  för  befolkningens  uppehälle.

Effekten blev bland annat att populationsantalet hastigt föll, båtar kunde inte längre byggas för att ta

sig därifrån på grund av bristen på lämpliga träd, och invånarna försjönk slutligen i stridigheter och

kannibalism. Diamond relaterar det till vår tid med orden: ”...if mere thousands of Easter Islanders

with just stone tools and their own muscle power sufficed to destroy their environment and thereby

destroyed their society, how can billions of people with metal tools and machine power now fail to

do worse? ” (2005:129). En viktig skillnad från då och nu är dock att vi idag har större möjligheter

att lära oss av det förflutna, skriver också Diamond.

7.1 Förlorad kunskap

Över tid så kan traditionell kunskap glömmas bort,  orsaker kan vara urbanisering, kolonisering,

industrialisering, etc.  Arkeologer har haft möjligheten att återuppliva sådan kunskap i bland annat

Negevöknen  och  Syd/Centralamerika.  Guttman-Bond  (2010:236ff)  skriver  om  hur  sådana

traditionella tekniker har flera fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv, till exempel genom ett litet eller

obefintligt beroende av fossila bränslen, och användandet av lokala material, och har visat sig i flera
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fall kunnat ge större skördar än energikrävande moderna tekniker som inte är anpassade till den

lokala miljön. Det kan även möjliggöra odling i miljöer som inte ses som konventionellt lämpliga

för moderna odlingstekniker som t.ex. våtmarker. I Peru och Bolivia så har arkeologer hjälpt att

återskapa ett  odlingssystem med så kallade ’upphöjda fält’,  eller  åkrar’ (eng.  raised fields)  där

grödorna gödslas på icke-artificiell väg med hjälp av de kvävefixerande alger som sprids via ett

kanalsystem. Traditionella odlingstekniker har även använts i Negev-öknen i Israel där arkeologer

varit  med  och  återupptäckt  samt  rekonstruerat  forntida  terrassystem.  Tack  vare  den  finkorniga

jordarten  i  Negev tillåts  inte  vattnet  sjunka direkt  ner  i  jorden utan  transporteras  längsmed ett

kilometerlångt system av terrasser och stensättningar. Dessa återskapade gårdar kunde sedan odla

mer i det extrema ökenklimatet, med ännu mindre vattenförbrukning, än konventionellt odlande

med moderna tekniker (Guttman-Bond 2010:357, Evenari et al 1971). 

Det  är  generellt  intressant  att  ha  kännedom  om  hur  olika  områden  brukats  genom  tiden  då

produktion i modern tid ofta styrs av storskaliga handelsekonomiers efterfrågan. Denna efterfrågan

kan dock tendera att spegla vad som ger kortsiktig ekonomisk vinst snarare än vad som är gynnsamt

för mänsklig välfärd och den globala miljön i stort. Traditionella sätt att bruka områden på kan vara

bättre anpassade till dess ekosystem än nutida ”cash crops” (Gillson 2015:28). Att se till historien

erbjuder  kort  sagt  alternativ.  Det  finns  också  anledning  att  eftersöka  sådan  information  just

arkeologiskt då de senaste århundradena när textkällor blivit allt mer vanligt förekommande också

var  ovanligt  kalla  och  sådana ekologiska förhållanden kan vara  orealistiska  att  eftersträva  idag

(Gillson 2015:170). Gillson föreslår att  jämförelser med t.ex.  den medeltida värmeperioden kan

lämpa sig bättre.

7.2 Paleoekologi och miljöarkeologi

Tidigare i bevaringsekologins historia så ansågs bevarandet av en miljö ske bäst genom att avlägsna

människor  och  mänsklig  påverkan,  och  det  åtråvärda  tillståndet  var  ett  ekosystem  i  balans

(stillastående). Detta tillvägagångssätt visade sig inte fungera i verkligheten, utan många ekosystem

förändrades trots det, och ibland på grund av det. Det blev snart tydligt att ekosystem är naturligt

föränderliga, och arter i vissa miljöer är beroende av människor för att bestå (Gillson 2015:2ff).

Störningar är ofta naturligt, men irreguljära störningar kan upplevas som något onaturligt som bör

motverkas när ett ekosystem endast observeras under en kortare tid (Gillson 2015:9). Detta kallas

för  shifting  baseline  syndrome. För  att  förtydliga  så  kan  vi  inkludera  ett  ytterligare  exempel.

Professor Nancy Knowlton talar om ekosystem som blivit degraderade  av mänskliga aktiviteter och

förklarar  att  varje  ny  generation  etablerar  en  idé  om  vad  som är  normalt  baserat  på  vad  de
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observerar under sin livstid, och då många ekosystem förändras under längre tidsintervaller än en

mänsklig livstid så förändras också ständigt vår bild av vad som är normalt, alltså vår baseline. En

lösning Knowlton tar upp är att observera liknande ekosystem på väldigt avlägsna platser för att få

en uppfattning om vad som är en välmående form av den sortens ekosystem (Stockholm Resilience

TV 2011). Anledningen till att detta kan vara ett problem är att forskare behöver veta vad som är en

naturlig variation inom ett ekosystem och vad som faktiskt hotar ekosystemet. Relevant för den här

studien är att det utöver att observera avlägsna platser också går att använda sig av paleoekologiska

och  arkeologiska  data.  Sådan  data  har  markant  längre  tidsmässig  utsträckning  än  vad  vi  kan

tillgodogöra  oss  i  direkta  observationer  under  mänskliga  livstider.  Detta  är  viktigt  eftersom de

tidsskalor som ekosystem observeras direkt under sällan är långa nog för att få information om vad

som är ett hot som riskerar att pressa ekosystemet över sitt gränsvärde, alltså till ett regimskifte, och

vad som är en naturlig variation eller störning inom ekosystemet (Gillson 2015:107). Arkeologi är

ett viktigt forskningsområde i sammanhanget av tre anledningar. Den första är att arkeologer inte

sällan använder sig av olika analysmetoder för att  förstå naturen i  det förflutna och producerar

därmed data som är av intresse för förvaltning av ekosystem. Dessa är bland annat pollenanalys,

petrografiska analyser, fröanalys, ved/träkolsanalys, diatoméanalys, insektsanalys,  och osteologiska

analyser på människor och djur (Berglund & Larsson 2005:13ff).  Den andra är att  insikten om

naturen  som  en  variabel  och  inte  en  statisk  bakgrund  till  mänskliga  aktiviteter  gör  naturens

skiftningar genom historien en viktig del i att förstå människans utveckling i det förflutna (Renfrew

& Bahn 2012:223). Den tredje är att människan varit, och är, en del i dessa ekosystem de levt ibland

och  därav  också  format  dessa,  varav  information  om mänskliga  aktiviteter  som kan  förskaffas

genom  arkeologiska  undersökningar  behövs  för  att  förstå  anledningarna  till  ekosystemens

nuvarande tillstånd, till exempel för att förstå vilka landskapsförändringar som varit antropogena

och inte.
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Figur 3: Även mänsklig 
konst kan ge information 
om historiska variationer i 
ekosystem. Denna 
petroglyf av en elefant är 
belägen i Libyen, ett 
område som idag har ett 
ökenklimat och ligger 
långt norr om elefanters 
nutida habitat. Foto taget 
av Luca Galuzzi - 
www.galuzzi.it



Försörjnings- och exploateringstekniker som pågått under lång tid, under liknande förhållanden, kan

undersökas arkeologiskt för att få insikt i hur hållbara de har varit. Utanför Kaliforniens kust, på

Channel Islands, så har arkeologer undersökt kustnäringstrender och nått slutsatsen att invånarna

genom historien själva etablerat så kallade  no fish-zones när de eftersökte nya fiskevatten, vilket

kan antas vara i syfte att säkra framtida fiskbestånd. Om arkeologer kan avgöra hur effektiva sådana

strategier var och hur de fungerade så kan det erbjuda ett ramverk för hur miljöarbete kan utformas i

framtiden (Sabloff 2008:56ff).

7.3 Reella vs. ideala tendenser

Arkeologer arbetar bland annat under premissen att ”människor inte anpassar sig efter världen som

den  verkligen  är,  utan  som de  föreställer  sig  den”  (Trigger  2006:29).  Människors  värderingar

gentemot sin omgivning och den egentliga relationen till omgivningen kan alltså skilja sig.  Den

ideella och reella synen på just natur är kanske här mest intressant. Ett klassiskt exempel kommer

från Kejsarkina, där taoistiska och buddhistiska tankar högt värderar att leva i balans med naturen,

men  med  en  växande  befolkning,  teknologiska,  militära  och  byråkratiska  ambitioner  så  var

verkligheten  en  annan:  stor  industriell  exploatering,  avskogning  och  jorderosion  (Redman

1999:23f).  De  attityder  till  naturen  som  ett  samhälle  bär  på  speglar  alltså  inte  nödvändigtvis

samhällets i frågas handlingar. Detta kan undersökas arkeologiskt, då man kan anta att arkeologiskt

material som till exempel avfall inte produceras på ett lika medvetet sätt som till exempel en skrift.

Sådana studier kan vara mycket intressanta i sig men kanske som mest relevanta för miljöarbete i

samtidsarkeologiska studier, som Rathje’s ”garbology”-projekt. Soptippar undersöktes genom att

samla  in,  analysera  mönster  och  tolka  material  ifrån  moderna  soptippar  på  samma  sätt  som

arkeologer som studerar det förflutna skulle göra. Projektet har resulterat i ökad kunskap om vilka

material som bryts ned, i vilken takt nedbrytning sker, matvanor, konsumtionsmönster relaterat till

olika  sociala  grupper  och man har  kunnat  se  betydliga  skillnader  i  allmänna uppfattningar  om

avfallstrender och faktiska tendenser (Sabloff 2008:18ff).

7.4 Platstillhörighet och NIMBYism

En av Van de Noort’s (2013:3) huvudpunkter är för att framtida miljöanpassningar ska fungera bör

de respektera gruppers platstillhörighet (eng: sense of place), och att mycket klimatarbete som mötts

av lokalt motstånd misslyckats med att respektera gruppers relation till sin omgivning (2013:17).

Detta syns också i exemplet som presenteras i  denna uppsats i inledningen, där uppförandet av

vindkraftverk mötts av protester och till och med skottlossning. Reaktioner som dessa brukar kallas

för NIMBY, vilket är  en akronym för  not in my backyard  (Merriam-Webster,  n.d.).  Miljöarbete
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genom arkeologi har möjlighet att anknyta till folks kultur, historia och platstillhörighet, och bör

därmed kunna underlätta lokal acceptans för sådant miljöarbete.

Man kan initialt dock tvivla på hur mycket just arkeologi kan bidra till  platstillhörighet som är

relevant idag, då arkeologi ofta arbetar med ett väldigt avlägset förflutet som folk inte automatiskt

kan antas uppleva några direkta relationer till. Jag finner det därför nödvändigt att beskriva hur en

sådan relation kan se ut. Jag valt ett skönlitterärt exempel ifrån en novellsamling: 

THE OCEAN OF SAND
Old man Balsan could not sleep last night, he was ill at
ease and tossed and turned. He had decided that early in
the morning he would ride off with all speed and fetch
his camels. […] He had gone to the workers’ team centre
to deliver some lambwool and there he had heard from a
man that there was a wolf in the <<Brown Mud>>. […]
He did intend to go the next day, but now several days
have already passed; however, Balsan was not at fault, he
just couldn’t go after his camels. In autumn especially,
the men of Gobi have a great deal to do. There is this
work and that work, urgent things here and there to be
arranged:  while  all  this  was  being  done,  three  days
became a whole month spent and already there were new
pressing matters to be dealt with. In this way, old man
Balsan spent many days without being able to deal with
his camels. […] He then reached a spot where some most
interesting things were happening. Some people had just
arrived. (some in large cars and some in small) and they
had brought tents. […] They were people who carried out
research into animals that lived in the country, during the
ancient ages millions of years ago. […] Balsan who was
born in the Gobi, and had no more idea about it than that
it  was the place where he had grown up.  […] he was
pleased  at  hearing  such  incredible  news  and  meeting
people who  were carrying out such interesting research
in Unitin Shavar. <<Oh, my ocean of sand, what a lovely
land it is! What a careful land that keeps something not

just  for  hundreds  of  even  thousands  of  years  but  for
hundreds  of  millions>>,  and  he  was  delighted  at  the
thought. It would be no exaggeration to say he had never
come home so excited from the pasture before. […] He
There  in  front  of  him,  lay  the  skeleton  of  a  gigantic
animal the like of the which he had never seen in his life
[...].  It  was incredible that  such an animal  had existed
under the soil of his native land but now he had no option
but to believe it. On the one hand, the animal was a giant,
on the other hand, he himself seemed to be a giant. Why?
<<Because  we  are  the  owners  of  an  ocean  of  sand
containing such an enormous animal>>, he boasted. […].
The first  time old Balsan  met  these archaeologists:  he
went home with the knowledge that this ocean of sand
keeps  things  for  millions of  years  in  its  soil.  Now he
came home rejoicing that  he had learned exactly what
these things actually were, what a rich history the land
had, how valuable it was. When then old man  came to
hear  about  all  the  interesting things,  Balsan  told them
<<What suitable words they are! What rich land – just
like  an  abundant  ocean.  How can  we guess  what  will
appear right here , where we’re talking, in Unitin Shavar
which  we  have  never  considered  to  be  an  important
place. A magnificient animal the like of which you could
not imagine has been uncovered from the earth. So we
don’t have to wish this and that about our land. On the
contrary,  it  is  a  fruitful  territory  and  we  should  tread
lightly and gently on its golden soil.

Novellen kommer ifrån Some Mongolian Short Stories (Bold et al 1988) från Mongoliets tid som en

sovjetisk satellitstat. Andra berättelser i boken är essentiellt propaganda där bl.a Lenin skrivs in i

buddhistiska myter. THE OCEAN OF SAND kan i sammanhanget ses som propaganda av den mjukare

sorten,  och  naturligtvis  är  dess  propagandaartade  element  eller  berättelsens  faktamässiga

felaktigheter, som tydligare framgår i historien i sin fulla version (den är här betydligt nerkortad för

att passa uppsatsens format) inte särskilt önskvärda, men dess bruk som ’propaganda’, och inte helt

orealistiska illustration av kärlek och stolthet till en plats efter att protagonisten träffat arkeologer

(vilka nog kan antas vara paleontologer) är ett exempel på hur det väldigt avlägsna förflutna, på ett i

exemplet tämligen enkelt sätt, besitter stor kraft, bidrar till platstillhörighet och social identitet. I
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början beskrivs en mycket mödosam och krävande miljö, och lokala rovdjur en ständigt hotande

’pest’. Balsan säger också att de aldrig tidigare, innan de mött dessa ”arkeologer” sett sin region

som speciell eller viktig. Novellens avslutande ord råkar vara slående relevanta i denna uppsats, när

protagonisten euforiskt uttrycker: ”… we don’t have to wish this and that about our land [...] We

should tread lightly and gently on its golden soil.” Kan arkeologer bidra till en sådan syn på vår

planet så har vi redan kommit långt. Med detta sagt så är platstillhörighet ett begrepp som bäst

diskuteras i ett platsspecifikt sammanhang, varav diskussionen om detta fortsätter i del 9.

8. Arv

8.1 Adaptiv kontinuitet

För  att  återknyta  till  tidigare  ämnen  bör  det  nämnas  att  både  miljöskyddsarbete  och

kulturarvsförvaltning  har  ett  generationsöverskridande  bevaringsintresse  gemensamt,  vilket

möjliggör att de också lär av varandra. Arvsförvaltning medför därför ett långtidsperspektiv, vilket

bemöter  de  kortsiktiga  prioriteringar  som  karaktäriserar  bristen  på  hållbarhet.  Natur/kultur-

dikotomin  har  också  börjat  överbyggas  inom arvsförvaltning  –  i  UNESCOs’ världsarv  så  har

bevarandet  av  Ölands  odlingslandskap  kommit  att  diskuteras  som  något  betydligt  större  än

”enskilda arter, objekt och avgränsade miljöer” och landskapet ses mer som en del av en process där

människor kan spela en stor roll. Vad som är intressant är att just så stora områden ses som ett

kulturarv  och  inte  miljöarv,  vilket  inkorporerar  människan  som  del  av  naturen  (Saltzman

1999:61ff).  Att vi lever i antropocen, där i stort sett inga ekosystem är opåverkade av mänsklig

aktivitet (Stockholm Resilience Centre 2015) kan tolkas som att hela planeten nu är en så kallad

’kulturmiljö’.  Vi  behöver  inte  nödvändigtvis  göra  en  så  extrem  tolkning  men  i  och  med  det

annalkande överbyggandet  av natur/kultur-dikotomin i  arvsförvaltning så ökar  möjligheterna att

bevara  betydligt  fler  områden,  inte  bara  små känsliga  naturpartier  som människor  bör  röra  sig

varsamt i eller  hålla sig borta ifrån,  utan brukbara och varuproducerande miljöer med mänsklig

närvaro.  Arkeologer  och  kulturarvsförvaltare  ställs  här  inför  samma  utmaning  som

bevaringsekologer:  Hur bevarar  man något  som är i  rörelse? Saltzman bemöter  frågan med att

diskutera huruvida det är just föränderligheten som ska bevaras, och att detta förmodligen skulle

behövas helt annorlunda tillvägagångssätt (Saltzman 1999:64). Det går dock att uttrycka tvivel över

huruvida enbart föränderlighet i sig är målet, vilket skulle innebära att alla icke-statiska tillstånd är

önskvärda. Det är tveksamt att detta är anledningen till UNESCOs intresse i området, utan snarare

att det är karaktäristiska processer som man vill bevara - alltså undvika abrupt omorganisering till

ett fundamentalt och permanent annorlunda tillstånd. Saltzman verkar ha rätt i att det krävs andra
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tillvägagångssätt än konventionell bevaring. 

Hur kan detta gå till?  Jag argumenterar  för att  det  finns fördelar med ett  ideal  om kontinuitet,

snarare än ’bevaring’, i ett statiskt tillstånd, i de fall där processer skall bevaras, såsom i de fall där

natur  och  kultur  sammanvävs.  Definitionen  av  ekosystem  (se  ordlista)  och  kännedomen  om

ekosystem som dynamiska och komplexa, och inte som statiska bakgrundsmiljöer som man en gång

trott, gör det tydligt att det är just processer vi har att arbeta med.

Vi kan se till Sydostasien för att fördjupa oss i hur relationen mellan västerländska bevaringsideal

och olika tankesätt om kontinuitet kan yttra sig, där det finns belägg för att problem existerar och

andra tillvägagångssätt faktiskt behövs. På Handelsplatsen Ayutthaya i Thailand har västerländska

värderingar om orördhet och bevaring av platsen som den var i det förflutna hamnat i konflikt med

kontinuerligt  användande  av  fornlämningen  som  handelsplats,  buddhistiskt  rituellt  bruk  och

tankesätt  om förfall  som en naturlig del i byggnaders varande  (Svensson 2013:10, 18-25). Paul

Bahn har också lyft fram arkeologers tendens att se det förflutna ”som att det var från en och samma

stund, fruset i tiden” (förf. översättning) även om så sällan är fallet (Bahn 2000:63) vilket också

antyder en avsaknad av kontinuitetsperspektiv. Arkeologin bör dock inte vara helt främmande för

tankesätt om fornlämningar i en kontinuitet i och med konceptet chaîne opératoire, där artefakters

skapelse, bruk, deponering eller förfall (eller dylikt) och dess samtida liv som just fornlämning ses

som en del av lämningens kontinuerliga livshistoria.

Med förmågan att se landskap som inte bara natur utan också kultur så bör även landskap kunna

anses ha en chaîne opératoire. Fördelen med det föreslagna synsättet är att just kontinuitet är viktigt

för  att  bevara  biologiskt  mångfald  och  motverka  förändringar  i  markanvändning.  Det  tidigare

nämnda thailändska exemplet belyser problemen men erbjuder inga klara riktlinjer för hur detta kan

se ut relaterat till  landskap. Vi kan dock finna inspiration i en studie av Andersson och Barthel

rörande biologiskt mångfald i kulturlandskap. 

Andersson och Barthel diskuterar koncepten sociala och ekologiska ’minnesbärare’ (eng.  memory

carriers).  Sociala  minnesbärare  definieras  som  ”repositories  and  transmitters  of  experiences,

knowledge  and meaning”  (Andersson  & Barthel  2016:3)  och  är  sådant  som formar  mänskliga

aktiviteter som ger ekologiska effekter. Minnesbärare kan vara sociala beteendenormer som reglerar

mänskligt  beteende,  regelbundna  sammankomster,  utbyte  av  frösorter  och  andra  material,  men

också sociala företeelser som bär på en viss attityd eller kunskap om ekosystem, såsom muntliga

traditioner och sånger. Även vetenskap kan placeras inom den kategorin. Ekologiska minnesbärare

kan vara rumsliga kopplingar som är nödvändiga för att ett ekosystem kan fortsätta existera, såsom
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rörliga arter vilka kopplar ekosystemet till andra delar av landskapet, eller strukturella kvarlevor av

ekosystemets historia som erbjuder information om baselines (se 6.2) såsom död ved (Andersson &

Barthel 2016:2).

Ekologiskt ’minne’ eller kontinuitet läggs fram som viktigt av följande anledning:

”The genetic variation of each individual organism represents a memory of past stresses and exposure to
various conditions. Similar to the resilience function of the individual immune system of an organism,
which reflects historical exposure to pathogens, the combined memories in a gene pool influence how a
species respond to disturbances” (Andersson & Barthel 2016:3).

Att  minnesbärarna samverkar  är  av vikt  i  de miljöer  som är  formade av mänskligt  bruk.  Som

tidigare  nämnt  så  är  många  arter  och  miljöer  kopplade  till  landskap  präglade  av  kontinuerlig

antropogen  aktivitet,  så  mycket  som  43%  av  alla  kvarvarande  landlevande  arter.  Att  social

kontinuitet,  människans traditionella relationer med landskapet, bryts är  alltså ett  hot mot dessa

arter (Andersson & Barthel 2016:6). Då sociala och ekologiska minnesbärare interagerar så kan de

stödja  och  till  viss  del  ersätta  varandras  funktioner  (Andersson  &  Barthel  2016:3).  Ekologisk

kontinuitet kan också vara självuppehållande, men detta är osannolikt i miljöer kraftigt påverkade

av människor  (Andersson & Barthel  2016:6).  ”Social  minnesförlust”  (eng:  social  amnesia)  kan

uppstå  till  följd  av  exempelvis  kolonisering  där  sociala  minnesbärare  förändras  eller  förtrycks

(Andersson & Barthel 2016:4) och går att observera i fall där de kulturella idealen om ett landskap

och tillvägagångssätt för landskapshantering om ett landskap inte har samevolverat med det faktiska

landskapet på en viss plats. Ett exempel som ges är ökenstäder som Dubai och Phoenix där gröna

landskap idealiseras trots att de intensiva bevattningstekniker som behövs för detta har historiskt

sett varit destruktiva, och lokala ekosystem är anpassade efter torra klimat. Åt andra hållet så kan

sociala  minnesbärare  utan  ekologisk  kontinuitet  göra  lokal  kunskap  och  traditioner  obsoleta

(Andersson  &  Barthel  2016:4f).  Detta  är  intressant  för  arkeologi,  bl.a.  eftersom  arkeologisk

forskning har visat sig kunna återuppliva förkolonial traditionell kunskap (se del 7.1).

Tyvärr finns det inte utrymme i denna uppsats att djupare utforska Andersson och Barthels mycket

intressanta och till synes komplexa forskningsperspektiv, utan här kommer främst några axplock

som kan  tänkas  vara  relevanta  för  arkeologi  presenteras.  Vilka  implikationer  har  då  detta  för

arkeologi?  Sociala  ’minnesbärare’ framstår  kanske  att  vara  mer  av  ett  etnologiskt  ämne  och

ekologiska  ’minnesbärare’ ett  naturvetenskapligt  ämne.  Andersson & Barthel  föreslår  själva  att

arkeologi  kan  användas  för  att  identifiera  sociala  minnesbärare  som  positivt  samverkar  med

ekologiska minnesbärare genom att studera arkeologiska arkiv (2016:7). Tidigare diskussion om

förlorad  kunskap  kan  vara  relevant  här.  Arkeologiska  studier  kan  även  tänkas  bidra  till
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identifieringen av ekologiska minnesbärare då rumslig struktur, vilket i antropogena miljöer till stor

del  innebär  mänsklig  bebyggelse,  lägger  förhandsvillkoren  för  ekologiska  korridorer,

bebyggelsehistorisk förståelse och kontinuitet behövs och arkeologi kan tänkas bidra i de fall där

arkivmaterial är otillräckligt av olika anledningar. Andersson och Barthel (2016:3) nämner fysiska

artefakter,  såsom monument,  verktyg och landskapsfenomen som en slags  social  minnesbärare,

vilken  beskrivs  som  följande:  ”Bio-physical  objects  and  other  ‘things’ that  structure  human

movement  in  space,  and brings  past  meanings and experiences  into  the  present”.  Exempel  på

ekologiska effekter dessa kan ha är bland annat skapandet och bibehållandet av kulturvärden för

nyckelarter som är särskilt viktiga för ett ekosystem ska bibehålla sina primära funktioner. 

Det går att ta detta ett steg längre och fråga sig om man även bör bibehålla andra former av rumslig,

materiell kontinuitet, då arkeologer ofta talar om materiell agens som utövar en viss påverkan på

människor (ex. MacDonald 2006). Frågan är under vilka förutsättningar sådan agens ger ekologiska

följder och om den har en tillräckligt kraftfull och specifik effekt för att kunna innefattas i sådana

studier. Detta  är ett intressant område för framtida arkeologisk forskning. Materiella artefakter, ofta

relaterade till det förflutna är exakt var arkeologers expertis bör kunna bidra.

Till  följd  av  hastiga  förändringar  i  moderna  livsstilar  så  kan social  kontinuitet  dock inte  alltid

uppehållas, varav de sociala faktorerna kan behöva uppdateras med nya meningar och innebörder

för  att  bibehålla  önskvärda  ekologiska  effekter.  Andersson  och  Barthel  tar  upp  bl.a.

pensionärsaktiviteter  och  arbetsrehabiliteringsprogram som möjliga  sätt  att  fortsätta  traditionellt

bruk av landskap (2016:5). Mitt förslag är att experimentell arkeologi bör läggas till på denna lista,

detta  skulle  medföra  en  stark  eftersträvan  av  historisk  korrekthet  och  att  landskapen  även  får

förmågan att generera vetenskapliga värden.

I  arvsförvaltningssammanhang  så  föreslås  alltså  ett  synsätt  som  inkluderar  processer  mellan

människor och natur, liknande det som Saltzman kort nämner, där kontinuitet kan uppehållas i de

social-ekologiska samspel där det bedöms vara gynnsamt. Detta synsätt bör kunna vägledas av hur

man behandlar resiliens inom ekologin, det vill säga att fundamentalt karaktäristiska processer eller

funktioner bibehålls, och både sociala/kulturella och ekologiska parter kan behöva uppdateras för

att dessa funktioner skall bevaras, man kan kalla detta adaptiv hantering av kontinuitet. Vad som är

”karaktäristiskt” är dock svårt att formulera i någon slags generell regel och kommer förmodligen

behöva avgöras från fall till fall, men åtminstone i hanteringen av landskap så bör detta i viss mån

kunna kvantifieras genom begreppet ekosystemtjänster. Man kan mäta vilka ekosystemtjänster som

är av stor ekonomisk betydelse, och engagera sig i dialog med lokalt boende för att avgöra vilka

kulturella ekosystemtjänster som är viktiga. Genom ett människoinkluderande synsätt på natur- och
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kulturarv där kontinuitet värderas och platstillhörighet kan främjas så bör även risken för NIMBY-

reaktioner  mot  miljöinsatser  att  minska,  och  även  den  sortens  konflikter  som  funnits  mellan

västerländska bevaringsideal och vissa ostasiatiska, buddhistiska värderingar som nämnts tidigare.

Med detta sagt så bör inte läsaren få uppfattningen att kontinuitet är allt. Kontinuitet i mönster som

är missanpassade till  hållbar utveckling är inte önskvärda att  bevara.  Kontinuitet  här  diskuteras

enbart  i  den  mån  det  kan  tänkas  främja  social-ekologisk  resiliens.  Sociala  minnen  bör  även

kompletteras med vetenskaplig information om baselines då, som tidigare nämnt, den information

vi  kan  observera  under  mänskliga  livstider  inte  alltid  är  tillräcklig  för  att  första  naturliga  och

skadliga variationer i ekosystem.

8.2 Synliggöra naturen 

I arvsförvaltning måste man välja vad som skall bevaras och vad som inte blir bevarat. Nazistiskt

materiellt  arv,  till  exempel,  har  lett  till  debatter  om värden  med  att  visa  och bevara  även  det

kontroversiella  och  obehagliga  (Macdonald  2006) och  däri  finns  möjligheter  relevanta  för

uppsatsens syfte. Utöver att arkeologins kan användas som undersökningsverktyg på vilken egentlig

effekt särskilda samhälleliga verksamheter har, vilket tidigare diskuterats i del 6.3, så kan vi även

inom arvsförvaltning synliggöra detta. Som det tydliggjorts i inledningen så är samhällets mentalitet

kring miljöproblem jämförbart med diverse teknologiska utmaningar och Rockström argumenterar

för att det behövs ett mentalt perspektivskifte där människan ser kopplingen mellan sin livsstil och

dess effekter (2015: 21). I samma anda skriver LeCain ”Infinite careless consumption rests on the

illusion of infinite painless extraction” (LeCain 2014:69) i en text som berör den miljöförstörelse

som ägt rum till följd av gruvdrift i staden Butte i USA, där Berkeley Pit, som i efterhand blivit en

turistattraktion, är fyllt med vatten som numera kan vara dödligt vid kontakt på grund av kemiska

föroreningar. Arvsförvaltning, välsignad och förbannad med uppgiften att exponera oss för vår egen

historia,  både  närliggande och avlägsen i  tid,  har  möjlighet  att  bryta  den illusionen genom att

synliggöra just förstörelse. LeCain skriver om en ’ontologi av frånvaro’ (eng: ontology of absence)

– att avsaknaden av ett landskap som en gång var har ersatts med ett stort, giftigt hål. Med detta

synsätt  så  kan  ett  kulturarv  (eller  en  fornlämning)  också  vara  en  avsaknad  av  något,  vilket

ytterligare vidgar våra möjligheter.

Gillson (2015:134) nämner att kulturellt viktiga platser ofta är välbevarade och väl beskyddade. Det

har också visat sig finnas avsevärd villighet att ideellt finansiera bevaring av naturområden när det

ses som en viktig del av ens kulturarv, vilket visas av en undersökning om armeniska migranters
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vilja att betala för miljöarbete i Sevansjön (Laplante et al 2005). Undersökningen uppskattar att de

teoretiska  summorna  skulle  kunna  utgöra  en  betydelsefull  del  av  den  kostnad  som krävts  för

föreslaget nödvändigt arbete för sjön. Extra intressant är att undersökningen gjorts på utflyttade

armenier, som verkar ha oregelbunden eller ingen fysisk kontakt med Sevansjön, vilket kan antas att

åtminstone till  viss del utesluta ett rent ekonomiskt intresse med att  bibehålla sjön i ett  särskilt

tillstånd,  eftersom  de  utfrågade  inte  bor  i  regionen  eller  livnär  sig  på  den.  Det  finns  alltså

anledningar  att  utgå ifrån  att  kulturella  ekosystemtjänster  spelat  en särskild  roll.  Laplante  et  al

skriver att Sevansjön ofta förekommer i bl.a. armenisk konst, poesi, musik och historia (2005:5f).

Detta  knyter  exemplet  än  närmre  till  arkeologins  mer  esoteriska  värden.  Arkeologer,  som

historieskrivare, bör kunna anamma mer ekocentriska perspektiv och lyfta fram naturen vår historia

utspelat sig inom. I den tidigare diskussionen om platstillhörighet så har vi sett en (om än fiktiv)

skildring av hur resultatet utav detta kan se ut: en plats som vi inte vet något om utöver att vi levt

hela våra liv där, och aldrig setts som speciell eller viktig kan med hjälp av ”arkeologer” ses som

något dyrbart och värdefullt, en plats att vara stolt över och kanske till och med skryta över, men

framför allt behandla varsamt.

9. Applicerbarhet i Sverige

Denna uppsatsdel formulerar hur de möjligheter som hittills tagits upp kan bidra till hållbarhet och

miljöskydd i svenska miljöer. Idéerna som tagits upp hittills kan tyckas abstrakta då de tagits upp på

ett teoretiskt plan, varav de här kommer relateras till praktiska scenarion. Alla koncept som tagits

upp kommer inte kunna representeras här och värt att nämna är att denna del inte heller kan eller

kommer att  erbjuda exakta direktiv för hur miljöarbete i  de olika områdena ska se ut eller  bör

utföras, utan det kräver noggrannare lokala och specifika bedömningar. Detta bör ses som förslag

till möjligheter och fortsatt forskning.

Naturvårdsverket skriver i sin rapport Miljömålen att: 

”Sveriges klimat har generellt blivit varmare och blötare. Förändringarna i klimatet bedöms bli större i
Skandinavien  än  i  världen  i  genomsnitt.  Effekterna  kan  bland  annat  bli  omfattande  för  jord-  och
skogsbruket, liksom för naturliga ekosystem. Känsliga miljöer i fjällen (där trädgränsen förväntas flytta
allt högre upp i terrängen) och Östersjön (som anses särskilt utsatt för klimatförändringarna med sitt
bräckta vatten och speciella ekosystem, och en redan hög belastning av andra miljöpåverkansfaktorer)
kan allvarligt skadas eller helt försvinna.”- Naturvårdsverket (2016:35).

Även om detta förefaller vara enbart exempel ifrån Naturvårdsverkets sida så kan Östersjön, fjällen

samt jord- och skogsbruk ses som tre områden som är värda att diskutera. I följande del kommer
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några av Naturvårdsverkets miljömål för dessa områden diskuteras i kombination med uppsatsens

tidigare teman.

9.1 Östersjön 

I  exemplet  om Sevansjön har  vi  sett  att  folk  kan vara  villiga  att  betala  betydliga  summor  till

naturelement  med  viktig  kulturell  betydelse,  vilket,  som  tidigare  diskuterat  (se:  7.4,  8.1,  8.2)

arkeologer, historiker och kulturarvsförvaltare kan spela en roll i, bl.a. genom att synliggöra naturen

i historien. Detta behöver såklart inte vara avgränsat till just vattenområden men erbjuder spännande

möjligheter för Östersjön, som lider av miljöproblem i form av föroreningar och övergödning och

internationellt  samarbete  uppges  vara  av  stor  vikt  (Naturvårdsverket  2016:14).  Utifrån  tidigare

diskussion bör vi kunna se Östersjön som inte bara en gemensam naturresurs, utan kulturresurs med

historisk betydelse. En hög grad av kulturvärden är också ett uppsatt mål för kust och skärgård

(Naturvårdsverket 2016:181). Med målsättningarna internationellt samarbete och höga kulturvärden

så kan det vara värt att framhäva att den kulturellt distinkta gränsdragningen mellan Skandinavien

och Baltikum i och med Sovjetunionens ’järnridå’ är en relativt ny konstruktion och vi kan som

arkeologer utnyttja ett långtidsperspektiv och blicka längre tillbaka till vårt gemensamma förflutna

för att finna gemensamma kulturella värden i vårt hav. 

Den djupare förståelse för historiska variationer i ekosystem som diskuteras i del 7.2 kan också gå

att undersöka här. Ett exempel på hur detta kan göras är genom studier av fiskben: Arkeologer kan

se vilka arter som förekommer på arkeologiskt undersökta platser. Fiskben ökar också i storlek i takt

med fiskens ålder. En generell effekt av intensivt fiskande är att individerna krymper i storlek, alltså

dör i yngre ålder och får svårigheter att fortplanta sig i samma takt som tidigare (University of

Nottingham, n.d.). Att se fiskbestånds variationer i det förflutna hjälper oss avgöra vad som är ett

hälsosamt tillstånd för beståndet (se diskussionen om  shifting baseline syndrome), och arkeologi

kan också bidra med data för att avgöra om en nedgång är orsakad av mänskligt fiske eller andra

orsaker.  Detta  hjälper  oss avgöra orsaken till  nedgångar  och därav också vilka insatser  som är

nödvändiga för att skydda ett bestånd, till exempel fiskeförbud eller andra former av arbete. 

Naturvårdsverket tar upp marint skräp som ett av problemen som Östersjön står inför och nämner

olika projekt som har bedrivits för att öka kunskapen om marint skräp (s. 181ff). Det kan finnas

mänskliga tendenser att tro eller bete sig som att sådant som hamnar i havet försvinner, då miljöerna

under ytan för oss vanligtvis inte är något vi konfronteras med. Om ökad kunskap i det här fallet

innebär  ett  ökat  medvetande  om nedskräpning  i  havet  så  är  det  möjligt  att  synliggöra  denna
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nedskräpning likt vad som diskuteras i punkt 8.2. Marinarkeologer har funnit stora mängder skräp i

undersökningar av svenska hamnar (Rönnby 2014:93) och i ett chaîne opératoire-perspektiv så kan

även nedskräpningen ses som en del av de fornlämningar de ansamlats på och kring. Ett skeppsvrak

täckt av exempelvis plastpåsar och ölburkar kan ses som mer än ett förorenat monument från den

våldsamma strid eller kraftiga storm som en gång sänkte det - de föroreningar som drabbat det kan

också ses som, ifall vi inkluderar människor och processer mellan kultur och natur som kulturarv,

ett  monument  av  ett  visst,  i  det  här  fallet  destruktivt,  förhållningssätt  till  havet.  Det  bör  dock

förtydligas att det som avses läggas fram här är inte att vi bör se nedskräpning som något positivt

eller något som skall bevaras, utan bara ett exempel på hur arkeologiska perspektiv kan synliggöra

förhållningssätt till miljön och dess faktiska konsekvenser.

9.2 Jord- och skogsbruk 

Relaterat  till  marina  miljöer  finns  risken  om stigande  vattennivåer.  Om vattennivåer  stiger  så

riskerar  närliggande landområden att  översvämmas,  vilket  kan ha  negativa  effekter  för  de  som

livnär  sig  på  den  marken,  såsom  skogs-  och  jordbrukare.  Något  som  är  speciellt  för  just

Skandinavien är att på grund av tjock inlandsis som pressade ner landmassorna under den senaste

istiden så har landhöjningen här gått snabbare än havsnivåhöjningen (Wahr & Zhong 2013) vilket

har resulterat i att på vissa platser så ligger fornlämningar som en gång låg vid vattenytan numera

flera meter upp på vad som idag är land, såsom bryggor, till exempel (Rönnby 2014:97). Detta är

relativt ovanligt i världen, och sådana lämningar gör att arkeologer kan berika paleoklimatologisk

data  med  information  om  vattennivåer  i  det  förflutna.  I  händelse  av  översvämningar,  som

Naturvårdsverket tar upp som en framtida risk, så kan dessa platser erbjuda information om hur

högre vattennivåer har sett ut vilket hjälper avgöra vad för slags konsekvenser detta kan ha för

markägare.  Att  lyfta  fram  kännedomen  om  dessa  platser  kan  också  anknyta  till  personers

platstillhörighet med resultatet att de högre vattennivåerna blir icke-främmande inslag. Detta kan

underlätta  miljöarbete  i  området  då  lösningar  som  inte  är  kopplade  till  lokal  identitet  och

platstillhörighet är mindre sannolika att lyckas på lång sikt (Gillson 2015:177).

Ett av Naturvårdsverkets mål för odlingslandskapet är att ”Biologiska värden och kulturmiljövärden

i  odlingslandskapet  som uppkommit  genom långvarig  traditionsenlig  skötsel  är  bevarade  eller

förbättrade.” (Naturvårdsverket  2016:235).  Detta  är  relevant  för  de  långtidssperspektiv  som

arkeologin kan erbjuda. Jordbruksmarker som brukats under lång tid och med traditionella tekniker

tenderar  att  ha högt biologiskt  mångfald,  så kallat  ”High Nature Value Farmland” (Henle et  al

2008:61ff) varav dessa är viktigare att bevara än markområden som nyligen tagits i bruk. Det har
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också  diskuterats  kring  att  i  historien  så  bör  de  områden  som  varit  enklast  att  skydda  från

fluktuerande vattennivåer vara de första som tagits i bruk, och mer svårbrukade marginella områden

som krävt mer energi och/eller resurser först tagits i bruk senare (Van de Noort 2013:101). Detta

skulle  innebära  ekonomiska  fördelar  med  att  prioritera  sedan  länge  brukade  marker,  och

arkeologiska undersökningar bör kunna ge information om var dessa funnits samt hur de har skötts

traditionellt.

9.3 Fjällen

”Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald,  upplevelsevärden samt
natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en
hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar” 
- Naturvårdsverket (2016:249).

Även i  denna målsättning  syns  en värdering  av  kontinuitet  och  enhet  med historiskt  bruk och

förhållanden.  Naturvårdsverket  fortsätter  med  att  betona  hotet  mot  rennäringen  och  samiska

kulturmiljöer. Det samiska samhället har en relativt kort skriftlig historia, och en av arkeologins

styrkor är att erbjuda information när inga textkällor finns att tillgå. Detta tillgängliggör en bredare

kulturell och historisk grund för det samiska samhället att bygga sin identitet på ifall deras livsstil

skulle  hotas  av  klimatförändringar.  Ett  av  de  mest  kontroversiella  problemen  kring  samiskt

renherdande  uppges  vara  anklagelser  om  att  alltför  intensiv  rennäringsbruk  håller  på  att

transformera fjällen till en stenig öken (Beach 2000:6). Här bör det samiska samhället kunna agera

mottagare för insikter som vi har fått från arkeologi att även traditionella försörjningsmetoder har

kunnat leda till underminering av ekosystemtjänster, samhällsproblem, och att miljöförstöring inte

enbart är ett nytt eller industriellt fenomen (ex Redman 1999). Likväl så kan vi lära av samisk

traditionell kunskap. Hur detta kan se ut i samisk kontext verkar dock vara ett relativt outforskat

område  för  arkeologin.  Arkeologiska  studier  har  dock  kunnat  förbättra  vår  kännedom om hur

interaktioner mellan människan och biosfären sett ut, till exempel så har stencirklar som tidigare

antagits vara rituella offerplatser (och även kommit att återbrukats som sådana) efter arkeologisk

undersökning visat sig egentligen kunna ha varit vargfällor (Spangen 2016:182ff). Samisk arkeologi

och traditionell kunskap tycks således vara ett område där det finns utrymme för fortsatt forskning,

och kanske  så kan vi  finna  spår  av  strategier  likvärdiga  de  som diskuteras  i  del  7.1 som kan

återanvändas och uppdateras i moderna sammanhang. På grund av rennäringens långa förflutna så

bör det finnas möjlighet att se till perioder då klimatet och miljön gick igenom liknande processer

som det gör i dag, till exempel vilka ekologiska konsekvenser som den medeltida värmeperioden

hade för fjällens ekosystem och dåtida renskötare.
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10. Kritik

Tänkbara  problem  med  källorna  som  har  använts  här  kan  vara möjliga  diskrepanser  i  den

hållbarhets-  och  miljöinformationen  som  finns  presenterad  i  de  texter  som  berör  arkeologi,

arkeologins  möjligheter  inom  hållbar  utveckling,  och  Stockholms  Resilienscentrums  samt

kompletterande texter. Något som skiljer sig är till exempel  modellen för hållbar utveckling som

används av Van de Noort (2013:34) där ekonomisk, miljömässig och social utveckling representeras

i form av tre olika staplar, vilket har kritiserats för att inte tillkännage det beroende ekonomiska och

sociala system har av omkringliggande ekosystem (Rockström 2015:127) och har nu bytts ut mot

modellen för de planetära gränsvärdena som visar människans ’säkra manöverutrymme’ (Steffen et

al  2015).  Denna  skillnad  har  dock  inte  gett  upphov  till  något  av  mig  märkbart  bias  eller

argumentationsfel.  En  svaghet  i  studien  skulle  dock  kunna  vara  den  möjliga  förekomsten  av

oupptäckta diskrepanser. Det går trots detta att anta att den forskning som presenterats ifrån båda

sidor är relativt enhetlig, då det råder ett starkt konsensus i forskarkretsar om nuvarande frågor som

berör  till  exempel  klimatförändringar  (NASA 2017).  Det  går  inte  att  hävda  någon  fullständig

representation av alla arkeologiska möjligheter inom hållbar utveckling eller verk som berör detta,

men  det  framstår  vara  ett  relativt  smalt  nischämne  och en  stor  del  av  de  böcker,  artiklar  och

hemsidor som tar upp detta refererar till varandra, varav en ömsesidig medvetenhet verkar finnas

mellan författarna och verken kan ses som någorlunda ’centrala’. 

Annan möjlig kritik kan tänkas vända sig mot att arkeologer ska lyfta fram ekocentriska perspektiv i

syfte att synliggöra naturen. Detta kan ses som kontroversiellt och historierevisionism. Naturligtvis

bör  detta  göras  på  ett  ansvarsfullt  sätt  med  hög  vetenskaplig  integritet  så  att  alla  former  av

fabricerade resultat undviks. Det som föreslås här är inte någon historierevisionism i politiska syften

utan enbart att synliggöra värden av ekosystemtjänster som man på god vetenskaplig grund kan

hävda finns och har funnits. 

Paul  Bahn  har  skrivit  om  arkeologers  tendens  att  välja  tolkningar  som  reflekterar  samtida

angelägenheter (2000:49f). Detta väcker frågan om inte arkeologi rörande klimatförändringar och

miljöpåverkan är något av en projicering av nutida oro över miljöproblem på det förflutna? Detta

kan definitivt tänkas vara en risk men även här så blir svaret att tolkningar måste byggas på pålitliga

data och starka ideal om forskningsresultatens integritet. Eftersom jag här valt att föra en tematisk

diskussion istället för att skildra ett arkeologiskt samhälles kollaps så finns ingen sådan direkt risk

för projicering i just den här studien. En mer allmän kritik skulle kunna vara frågan om det ens är

forskares uppgift i allmänhet att blanda sig i frågor med politiska implikationer? Som det nämndes
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kort i inledningen så finns det dock risk att arkeologiskt material används i felaktiga resonemang av

de som förnekar mänskligt skapad klimatförändring. Till exempel uppger vissa arktiska arkeologer

ofta få kommentarer om att fyndmaterial som funnits under isen bevisar att det inte fanns någon is

när artefakten deponerades eller förlorades, och att global uppvärmning således knappast är något

att oroa sig över (Secrets of the Ice 2016). Detta är felaktigt och om inte arkeologer är villiga att

engagera sig så ökar riskerna för sådana felinformerade slutsatser. Arkeologer är naturligtvis också

mottagliga  för  exempelvis  ideologiska  influenser  som  kan  ge  upphov  till  diverse  politiska

vinklingar, men då arkeologer bör vara de som är bäst lämpade att förstå arkeologiskt material bör

deras involvering innebära minimerade risker för oinformerat användande av arkeologiskt material.

11. Slutsats och sammanfattning

Ett karaktäristiskt fält i tvärvetenskaplighetens framfart är hållbar utveckling. Arkeologer har i viss

mån gett sig på frågan om hur de kan bidra. En kategori av detta har bestått utav att formulera

teorier  kring  vilka  samhällsbanor  som  är  hållbara  genom  att  se  till  arkeologiskt  undersökta

samhällen, och en annan kategori har berört mer konkreta, platsspecifika fall. Den här uppsatsen

fokuserar på olika tillvägagångssätt för den senare kategorin. 

Arkeologins potential för att främja hållbarhet och social-ekologisk resiliens består bland annat av

möjligheter  att  överbygga natur/kultur-dikotomin.  Detta  kan ske genom att  visa  på hur naturen

formats  av  människor  under  lång  tid,  samt  att  visa  hur  mänsklighetens  utveckling  inte  varit

frikopplad  från  den  arena  den  utspelat  sig  på.  Arkeologer  kan  även  ta  till  sig  lärdomar  av

hållbarhetsstudiers  överbyggande  av  natur/kultur-dikotomin,  då  man  kan  se  kvarlevor  av  detta

tankesätt  inom  arkeologin.  Inom  arvsförvaltning  så  kan  man  också  influeras  av  ekologins

systemtänkande för att utveckla bevarandefrågor till att inkludera processer mellan människor och

omgivning, och att inkludera dessa i ett kontinuitetsperspektiv. Detta är intressant eftersom att både

bevaringsekologer och kulturarvsförvaltare har ett liknande generationsöverskridande intresse. Om

natur- och kulturarvsförvaltning förenas så finns möjligheten att skydda större områden än annars,

då även områden som brukas aktivt kan bevaras. Anammar man det adaptiva kontinuitetsperspektiv

som  föreslås  i  den  här  uppsatsen,  vilket  inkluderar  samspelen  mellan  sociala  och  ekologiska

faktorer, samt möjligheten att uppdatera dessa vid behov,  så kan dessa miljöer bli mångfunktionella

och både bevaras och utvecklas samtidigt. De kan också ge ekonomisk vinst då mänskligt bruk ofta

innebär  någon  slags  varuproduktion,  samt  kulturella,  historiska  och  vetenskapliga  värden.  De

vetenskapliga  värdena  kan  innefatta  information  om  baselines och  möjligheten  att  bedriva

experimentell  arkeologi  i  historiska  miljöer.  Bevaringsarbete  kan  således  erbjuda  vetenskapligt

25



värde för arkeologer, men arkeologer kan också bidra med vetenskapligt värde för bevaringsfrågor.

Detta kan ske genom att se till längre tidsperspektiv än vad som är möjligt att observera direkt,

vilket möjliggör en mer exakt förståelse över vilka förändringar som är naturliga och vilka som kan

pressa ekosystem över gränsvärden.  Det  går  också att  använda arkeologi  för att  undersöka hur

hållbara olika sätt att nyttja naturresurser är, både historiskt och i samtidskontext genom att bedriva

’garbology’. Detta kan vara ett särskilt betydelsefullt område att bedriva arkeologi inom eftersom

den  påverkan  på  omgivningen  eller  konsumtionsmönster  som  grupper  uppfattar  sig  ha  och

verkligheten  kan  skilja  sig  åt.  Det  förflutna  kan  även  agera  repertoar  för  olika  sätt  att  nyttja

naturresurser,  då  traditionella  metoder  att  bruka  naturen  i  flera  fall  visat  sig  lämpligare  i  ett

hållbarhetssammanhang.

Den främsta sociokulturella förutsättningen som diskuterats är natur/kultur-dikotomin, som sedan

länge verkar ha figurerat i västvärlden. Denna dikotomi har identifierats som en destruktiv drivkraft

bakom  miljöproblem  av  bl.a  Stockholm  Resilience  Centre  (2015).  Arkeologi  har  som  sagt

möjligheter att upplösa denna tudelning. Det finns också risk för relativistiska tendenser, där en viss

miljö är positiv för vissa grupper men negativ för andra. Detta verkar också vara sant när vi ser till

vissa  historiska  och  arkeologiska  exempel,  men  i  antropocen  är  mänsklig  miljöpåverkan  och

klimatförändringar globala och riskerar för första gången att föra oss bort ifrån det ovanligt stabila

och  för  människan  generellt  gynnsamma  holocen.  Det  finns  även  forskningsdisciplinära

förutsättningar bestående av relativism, och åt andra sidan, determinism, vilket är två fack som

människans  förhållande  till  miljön  placerats  i  till  följd  av  de  olika  teoretiska  premisser  som

processuell och postprocessuell arkeologi grundar sig på. Detta verkar dock ha börjat avta, delvis på

grund  av  fenomenologins  inträdande  i  arkeologin,  som  avsäger  sig  synen  på  människa  och

omgivning som åtskilda sfärer. Inom arvsförvaltningen så verkar det finnas viss konflikt mellan

kontinuerligt  bruk  och  bevarande.  Detta  bemöts  i  denna  uppsats  genom  att  formulera  ett

bevaringsideal av adaptiv kontinuitet, vilket inkluderar mänskligt bruk av platser. Att människors

användning  av  platser,  kultur  och  historia  inkluderas  i  bevaringsperspektivet  kan  främja

platstillhörighet  och  minska  risken  för  NIMBY-liknande  reaktioner  i  miljöarbete  kopplat  till

arkeologi. Det faktum att det i flera fall verkar finnas och ha funnits diskrepanser mellan kulturellt

uppfattade  tendenser  och  den  materiella  verkligheten  är  en  förutsättning  som  är  positiv  för

arkeologin då det öppnar upp för disciplinens specialområde som är just materiella studier. 

 

Dessa möjligheter för arkeologi kan appliceras i svenska miljöer genom att framhäva historien och

främja gemensamma kulturella  värden i  områden såsom Östersjön där  internationellt  samarbete
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anses  särskilt  viktigt.  Det  går  även att  studera  fiskbestånd för  att  se  vilken  påverkan mänsklig

exploatering haft och därmed mer precist kunna avgöra vad som är ett hälsosamt fiskbestånd och

utforma  bevarandebiologiska  insatser  efter  det.  Då  kulturarvsförvaltning  besitter  förmågan  att

exponera människan för sig själv så kan man konfrontera folk med resultat av destruktivt beteende,

såsom  nedskräpning,  ifall  miljöer  inkluderas  i  ett  chaine  operatoire-perspektiv.  Framtida

klimatförändringar  för  med  sig  en  översvämningsrisk  som kan  ha  konsekvenser  för  jord-  och

skogsbruk. På grund av landhöjningen i  Skandinavien finns det dock tidigare vattennivåer  som

ligger  på  land  och  går  att  återanknyta  till,  vilket  renderar  de  höga  vattennivåerna  till  icke-

främmande element  och kan bidra  till  lokal  acceptans  i  relaterade miljöinsatser.  Äldre brukade

landskap är också benägna att ha högre biologiskt mångfald och arkeologer bör kunna visa på var

dessa finns och hur de har brukats traditionellt. I fjällen så kan det samiska samhället möjligtvis dra

nytta av den arkeologiskt införskaffade kunskapen att traditionella försörjningssätt inte är riskfria.

Arkeologisk forskning kan också hjälpa samhällen med relativt kort skriftlig historia att skriva sin

egen  historia,  vilket  kan  vara  viktigt  ifall  den  traditionella  samiska  livsstilen  skulle  hotas  av

klimatförändringar. Likväl bör arkeologin kunna utforska historisk samisk kunskap om naturen som

gått förlorad eller som på nytt är relevant till följd av varmare klimat.
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