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Abstract 
The goal with this work is to study the settlement during the Middle Neolithic B.  Looking at the 

settlement pattern of the Battle Axe C culture (BAC) in Scania we might be able to get a picture of how 

the social structure of the BAC looked like and how it differed from' earlier and later culture groups.. 

What can a change in settlement tell archaeologists today about this and what problems do archeologist 

have to take into consideration. 
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1. Inledning 

När stora ytavbaningar började genomföras inom framför allt uppdragsarkeologin kom en 

mängd huslämningar att påträffas, ett i stort sett nytt arkeologiskt källmaterial. För skånsk 

del, var undersökningarna vid Fosie i Malmö av stor vikt (Björhem & Sävfestad 1989). 

Under hela neolitikum fram till bronsåldern utvecklades Skandinaviens kulturer som de 

återspeglar sig i form av gravgåvor, boplatser och depåer för att senare användas som 

arkeologiska material för forskning av olika tidsperioder och kulturer.   

 

Åtskilliga teorier om kulturers framväxt genom forntiden har ändrats med hjälp av nytt 

arkeologiskt källmaterial men även av nya arkeologiska forskningsteorier, hur material 

skall tolkas (Olsen 2003:147). Inriktningen av kandidatuppsatsen kommer att lägga fokus 

på den neolitiska perioden, främst mellanneolitikum B, stridsyxekulturen (SYK), men 

även den sena trattbägarkulturen och den gropkeramiska kulturen inom MNA. Även 

senneolitikum kommer att översiktligt studeras. . Forskningsteorierna inom arkeologins 

ramar skapar en uppfattning om vår fornhistoria och hur människan, under en given 

tidsperiod, levde (a.a: 2003). Undersökningar av boplatser ger forskare ett stort material 

om människans tillvaro och spelar en viktig roll utifrån teorier om en kulturs uppkomst 

och utveckling (Nilsson & Rudebeck 2010). Uppsatsen kommer att ha sina 

utgångspunkter i kulturbegreppet och forskningshistoriken om SYK, sedan moderna 

utgrävningar av boplatser under MNB för att jämföra dagens tolkning av SYK mot den 

tidigare synen på denna.   

 

Undersökningar av lämningar och fyndmaterial är arkeologins tyngdpunkt för att 

forskning skall kunna äga rum. Runt 1980 görs ett genombrott i Skåne regionen där man 

aktsamt metodiskt avbanade ytor vilket ledde till spår av en forntid med en mycket större 

bebyggelse än vad tidigare forskare ansett (Nilsson & Rudebeck 2010). Kulturlandskapet i 

Skåne förändrades kraftigt, med lämningar av hus och boplatser som tidigare var okända, 

tack vare en metodförändring av utgrävningarna. Stora samlingsplatser, som t.ex. 

palissadanläggningar, var tidigare helt okänt i Skandinavien har under de senaste trettio 

åren blivit en del av forntiden. En ökad effektivitet i undersökningar, bättre kunskap vilka 

ytor som gynnas av undersökning, med kvalitativa dokumentationer från fälten har 

förnyat arkeologer syn på forntiden. Boplatser och dess ekonomi, kulturers vardagsliv, 

samhällsstrukturer har helt förändrats av arkeologer tack vare uppdragsarkeologi (a.a: 

26f).   
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1.1 Bakgrund 

Denna kandidatuppsats bygger till en viss del vidare på min B-uppsats, hur arkeologer ser 

på en kultur, samt min fascination kring stridsyxekulturen och den perioden.  

 

”Stridsyxekulturen är ett nytt socialt system som skapas inom Sydskandinaviens agrara 

samhälle, i opposition mot trattbägarkulturen” (Larsson, L 1989:8).  

 

Lars Larsson och Mats Malmer med många andra forskare har med hjälp av ett flertal 

stora undersökningar i Skåne skapat ett tydligt mönster hur SYK kom att bli en inhemsk 

kultur. Ystad-projektet, som var ett stort forskningsprojekt, samt de stora 

exploateringsundersökningarna inom Fosie IV, gav forskare ett stort arkeologiskt material 

kring bosättningar i Skåne regionen. För Fosie IV är detta stora undersökningsområde 

mest känt för bebyggelse från senneolitikum till järnålder. Spår från mellanneolitikum A 

och B finns mest som lösfynd. Föremål som tunnbladig flintyxa och håleggad flintyxa 

som kan betraktas tillhöra MNB var spridda över ett stort område. Därför kommer Fosie 

IV mest att användas för att styrka andra undersökningar i denna uppsats, om tillfället ges. 

Ett flertal moderna uppdragsundersökningar som Öresundsförbindelsen och 

Västkustbanan har gett en ökad förståelse om boplatser runt om i Skåne. Tack vare dessa 

exploateringsundersökningar har arkeologer fått ett kvalitativt större mer material vilket 

har lett att under senare åren har ett flertal avhandlingar och fältrapporter om 

bebyggelsemönster inom Skåne publiceras (Björhem, N & Säfvestad, U. 1989, Nilsson & 

Rudebeck 2010.)   

 

 

1.2 Problembeskrivning 
  
Synen på kulturer inom arkeologi och vad som utgör den del som räknas till en kultur har 

ändrats mycket under den senaste hundra åren. Den arkeologiska forskningen, speciellt för 

stridsyxekulturen, har genom sin egen arkeologiska historia visat på en förändrad syns på 

begreppet kultur. Vad betyder då kultur? 

 

”Kultur kan definieras som alla livsmönster, inklusive språk, konst, värderingar  

och institutioner hos en population som överförs socialt från generation till generation.  

Kultur har kallats "levnadssättet hos ett helt samhälle" (http://www.folkuniversitetet.se/Om-

Folkuniversitetet/Var-profil/Forskningsinformation/Kultur-och-samhalle/).  
 



Simon Svanlund 

6 

Kulturbegreppet leder allt för ofta till etnicitet, ses i tidiga forskningstolkningar om 

kulturer, som jag måste klargöra. När det gäller stridsyxekulturen är ordet etnicitet 

viktigat att klargöra. Detta på grund av tidigare teorier gällande stridsyxekulturen som ett 

invandrat folkslag. Jag har som utgångspunkt Sian Jones (1997) förklarning vad order 

etnicitet innebär.  

 

 Ethnic identity 

 Ethnic group 

 Ethnicity 
 

Etnicitet handlar alltså inte om ras utan skall ses som sociala handlingar och 

organisationer, kulturyttringar, som anger person till grupp, grupp till andra grupper 

(Barth 1969). 

 

“The concept of ethnicity focuses on the ways in which social and cultural processes 

intersect with one another in the identification of, and interaction between, ethnic groups” 

(Jones 1997) 

  

Hur används då den mer moderna tolkningen av begreppet etnicitet i arkeologisk 

forskning?  

 

Göran Gruber gav en bild av den gropkeramiska kulturen när han analyserade keramik 

från den gropkeramiska boplatsen i Åby (Östergötland). Han indelade boplatsens keramik 

i tre grupper, byggt på förekomst av olika former av dekor, Upper level, ett gemensamt 

mönster, kan ses som ett kollektivt eller förenad tillhörighet. Middle level, skillnader av 

dekorer inom olika regionala områden. Lower level, dekor på keramiken för hushåll 

(Gruber 1995:38). Grubers indelning kan återkopplas till Jones utläggning av ordet 

etnicitet, se ovan, även för ett etnoarkeologiskt schema för analyser (Jones 1997, Larsson 

1989).  

 

En grupp människor som har liknade eller samma föreställning och åskådning kan ses 

som en kultur. En kultur visar på identitet, där man inkludera eller exkludera människor i 

olika grupper. Upper level, är en identifiering av den gropkeramiska kulturen som en 

enhetlig grupp. Middle level, skillnader inom gropkeramiska kulturen, regional 

tillhörighet. Lower level, individen inom gropkeramiska kulturen (David & Kramer 

2001:179).  

 

“It makes order or prohibitions and it reveals and conceals membership of a group, 

the reasons for membership of a group and the reasons for the group itself” (Larsson, M 

2006: 88)                                                   
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De olika teoretiska perspektiven som används inom den arkeologiska forskningen skapar 

ramar hur förhållanden mellan fyndmaterial hänger ihop (Olsen 2003:13). 

Traditionellt stödjer sig arkeologiska kulturer på likheterna i de materiella kulturen som 

avgränsar mot andra kulturer men vad säger materialet om kulturens identitet. Någon har 

producerat det arkeologiska materialet för eftervärlden. Handlingar och symbolik av en 

kulturs material kan vara minst lika viktiga att undersöka för att förhoppningsvis förstå 

kulturers uppgång och utveckling (Iversen, R 2014:174). 

 

“[...] I follow the general notion that culture does not refer to a group of people but to the 

behaviour, ideas […] of these people. Thus, culture is not people, it is what people does, 

think and believe “ (Iversen 2014:175).   

  

I slutet av mellanneolitikum uppvisar det arkeologiska materialet att tre skilda kulturer 

interaktionernas mellan varandra i Skåne. Identifieringen av kulturer för den tidsbestämda 

perioden blir den viktigaste infallsvinkeln för denna uppsats, här rör det sig om 

trattbägarkulturen (TRB)och SYK. Eventuella avvikelser inom samma kultur kommer inte 

undersökas allt för mycket. En mer kulturhistorisk tankegång kommer delvis använda 

under den pågående kvalitativa textanalysen. Eftersom exploateringsarkeologin behandlar 

och arbetar med stora mängder fyndmaterial, materialet är den större delen av 

forskningsarbete, ser man empirism växa fram allt mer (Artursson 2009:28f). 

Dokumentationer och fältrapporters texter består mycket av tvärvetenskaplig data vilket 

har gjort att jag väljer en mer traditionellt tolkning av data. 

 
  
 

1.3  Problemavgränsning 

 

Jag har valt att begränsa mitt fokus till Skåne, mellannneolitikum B, för att närmare 

studera boplatser samt hur bebyggelsemönstret inom stridsyxekulturen har sett ut, om det 

arkeologiska materialet kan visa en tydlig bild.  

 

Textmaterialet som används kommer framförallt från 1980-talet till våra dagar eftersom 

de stora och omfattande exploateringsundersökningarna under denna period lett till att ett 

mycket omfattande arkeologiskt material framkommit.(Nilsson & Rudebeck 2010). 

Tidsperioden rör sig om ca 450 år (Brink 2009b) vilket har gjort att jag utesluter SYKs 

bebyggelsemönster i östra Mellansverige samt Norge. Danmarks enkelgravskultur ligger 

närmare geografiskt och kan därför ge en bättre överblick mellan boplatser, 

likheter/skillnader. 
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1.4. Definition av bebyggelsestruktur 

 

Definition av långhus: 
 

Långhus är stolpbyggda hus, där stolphålen kan upptäckas som rader i marken, med ett 

rektangulär utseende. Just stolphål, eller nergrävda stolpar, är ett vanligt förekommande 

inom byggtekniken från stenåldern fram till medeltiden. Boplatser från jägarsamhällen är 

hyddor med nergrävda stolphål vanliga men under MN-SN/ tidig bronsålder är det 

långhusen som dominerar på boplatser (Björhem & Staaf 2006:55ff). 

Skillnader mellan långhus bygger på takkonstruktionen där man delar in långhusen i två- 

och treskeppiga långhus.  

Utmärkande för långhusen är en eller två, parallella rader stolphål längs mitten av husen 

som utgjort den takbärande konstruktionen. Det treskeppiga huset uppkommer under tidig 

bronsålder, s.k. B-perioden, och används in i medeltid. Det tvåskeppiga långhuset, som är 

relevant för min uppsats, räknas från neolitisk tid fram till medeltiden (a.a: 69-74). 

 

 

 

 

            Fig.1 Till vänster: tvåskeppigt långhus. Till höger: treskeppigt långhus 
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Definition av boplats: 
 

 

 Fig. 2  

 

 

Hur definierar arkeologer en boplats? Arkeologer definierar boplatser som fornlämningar 

där stolphål, härdar, depåer, kulturlager och gropar inom den givna undersökningsytan 

hittas. Här måste även fyndmaterial användas för att skapa eller avgränsa boplatser, t.ex. 

avslagsavfall av flinta. Ett långhus kan inte själv räknas som en boplats utan att arkeologer 

kan se någon slags aktivitet i eller runt huset. En boplatsyta är, ett begrepp, lämningar och 

anläggningar som kan ses ingå som en helhet inom en yta (Björhem & Staaf: 58ff).  

Denna definition av boplatserna inom arkeologi är en grov förenkling och tillhör den 

moderna forskningsmetod, i avsnittet Källkritik återkommer frågan om hur arkeologer 

definierar begreppet boplats.  
 

Definition av förkortningar 

 

 SYK – Stridsyxekultur 

 TRB – Trattbägarkultur 

 GRK – Gropkeramiska kultur 

 MNA – Mellanneolitikum A 

 MNB -  Mellanneolitikum B 

 SN -     Senneolitikum 
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2. Syfte 

 
Syftet med denna uppsats är att finna ett samband i en kulturs bebyggelsemönster för att 

se dess uppkomst samt utveckling. Som tidigare nämnts är det exploateringsarbeten som 

ger arkeologin nytt källmaterial, med hjälp av undersökningar, och kunskap om vår 

forntid. SYK är i centrum för denna undersökning där jag ska med hjälp av avhandlingar 

och böcker kunna utläsa ett bebyggelsemönster för SYK och övergången mot 

senneolitikum.    

 

För att kunna svara på mitt syfte har jag formulerat följande frågor: 

 
 

 

a. Hur har olika forskare definierat SYK som en kultur? 

b. Vad kan ett bebyggelsemönster säga om en kultur?  

c. Vilka problem finns i en forskning kring bebyggelsemönster? 

 

 

 

3. Metod och teori 

 

3.1 Metod 

 
Kvalitiv beskrivning (Sohlberg 2009:100ff) om arkeologers resultat blir den genomgående 

metod  som används. Analys av forskningen som rör SYK och MNB ska jag kunna se 

resultat av SYK bebyggelsemönster. Främst kommer böcker, framtagna från fältarbeten, 

användas som kvalitiva beskrivningen även doktorsavhandlingar och samlingsverk som är 

användbara inom denna tidsperiod. Jag kommer jämföra tidigare forskning om SYK och 

hur dagens förståelse om SYK skiljer sig ur ett kulturbegreppet samt bebyggelsemönster.  

 

 

3.2 Teori 

 
Först måste jag reda ut min tankegång kring undersökningen av SYK och boplatser. 

Textmaterialen är främst avhandlingar, böcker och fältrapporter för att få en struktur över 

MNB till tidiga delen av SN. Det teoretiska valet för undersökningen blev till sist en 

blandning av kulturhistorisk tolkning med en processuell tradition. Denna teori kritiseras 

mycket av postprocessuella forskare men enligt mig känns den mest användbar att bruka 

när lämningar av hus och material på boplatser skall vara med i undersökningen för att 

skapa en helhetbild över SYK bebyggelsemönster.  
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Det är människan, individen, som skapar sin egen kultur (se.6) som sedan återspeglar sig 

på tidsbestämda samhället och kulturens handlingar (Olsen 2003, Iversen 2014). 

  

Mitt arbete handlar inte om att hitta “rätt” svar på kulturomvandling eller vad som inom 

en kultur kan leda till en förändring utan jag ska försöka rekonstruera ett 

bebyggelsemönster för den tidsbestämda perioden, MNB. Tolkningar om SYK, hur 

forskare gestaltar SYK kulturomvandling och utveckling, måste självklart tas upp för att 

lättare upptäcka och förstå ett bebyggelsemönster. Den postmoderna arkeologin studerar 

det arkeologiska materialet med en samhällskritik som analyseringsmetod och 

tyngdpunkten läggs på forskaren (Artursson 2009). Att återskapa en forntid är omöjligt 

utan samtida samhällskritik samt återspeglingen av sig själv, forskaren, som tolkar 

materialet.  

  

Många diskussioner angående en postmodern syn på forntiden och arkeologernas roll att 

tolka materialet har ifrågasatts ganska mycket på senare tid. Ett bra exempel är evolutions 

arkeologin, eller darwinistisk arkeologi, som menar att forntidens människa inte skiljer sig 

mycket från dagens människa vilket gör det möjligt att kunna tolka handlingar, material 

och kulturer utifrån nutidens människa (Cornell & Fahlander 2002:43ff).  

 

Erfarenheter förs vidare, både biologiskt och kulturellt, genom generationer vilket skapar 

mänskliga beteenden och världsbild. Den darwinistiska arkeologin menar att genom 

evolutionsläran kan man tolka historiska kulturer (Maschner & Mithen 1996).  

 

Artursson tar upp detta i sin avhandling, Bebyggelse och samhällsstruktur, och ser 

människan som både en kulturell och biologisk varelse. Han poängterar att om man helt 

förkastar den biologiska delen förnekar man människans evolution och därmed samtidens 

människa Han fortsätter med att kritisera användandet av evolutionsteorin som enda 

tolkningsmetod inte är tillräcklig för att rekonstruera förhistoria (Artursson, 2009:25).  

Forskning om neolitikum har under de senare åren varit uppdelad i två grupper, 

mikroperspektiv som inriktar sig mot en mer postprocessuell tolkning och 

makroperspektiv som inriktar sig på mer en övergripande helhetsbild. Det som skiljer sig, 

förenklat beskrivet, individen mot enhetlighet. I sin avhandling arbetar Peter Skoglunds 

med regionala skillnader inom SN och bronsålder.  

Skoglund betonar de regionala skillnader som finns i det arkeologiska materialet och 

kallar det för ”lösgjorda berättelser” (a.a: 232ff). Han kritiserar makroperspektivet för att 

'dra förhistorien över en kant', att man söker efter enhetliga kulturer och utesluter det 

regionala skillnader som existerar. 

  

[…] “Kanske är detta sant om man lägger vikt vid bronsföremålens utseende som är 

likartade över stora områden. Utgår man istället får hur monumenten byggdes och var de 

 placerades, och i vilken utsträckning man ristade hällristningar[…] krackelerar  
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det antagligt enhetliga – fram träder en bild av kulturell mångfald och variation.”    

(Skoglund 2005: 234) 

 

Makroperspektivet används i studier av föremål och tolkar ett sammanhang i ett stort 

perspektiv. Jan Apels avhandling visar på makroperspektiv där han med ett stort material 

försökt rekonstruera en samhällsstruktur inom SN (Apel 2001). Flintråvaran för 

tillverkningen av flintdolkar, hur dolkarna producerades, geografisk spridning och 

distribution samt deposition av flintdolkarna ger Apel en övergripande bild om hur SN 

samhällsstruktur kan ha sett ut. Han försöker med resultatet av materialet ge en 

rekonstruera hypotes eller enhetlig slutsats om samhällsstrukturen och organisationen, där 

tillkommer även sociala förhållanden (Apel 2001, Artursson 2009:27). 

    

På grund av den kvalitativa beskrivningen av materialet som används i kandidatuppsats 

formar jag resultaten i två delar; kulturhistorisk metod av föremål för att särskilja kulturer, 

processuell tankegång för att skapa en övergripande helhetsbild av MNB (Artursson 

2009).  

 

 

3.3 Källkritik 

 

Ur ett kritiskt perspektiv, när det handlar om kvalitativ beskrivning, kan analysering av 

textmaterial svårtolkade eftersom forskare använder sig av olika teorier (Solhberg 2009). 

Jämförande av texter kan bli orättvis på grund av bortfall av arkeologiskt material 

(tidsskillnader mellan texter). Därför ska jag granska kritiken av rum och tid samt 

boplatsbeskrivning.   

 

Vilket perspektiv man tillämpar i sin forskning, mikro/makro, bygger svaret på sin 

validitet. Lokalt blir lokalt när man sätter det i ett större samband eller perspektiv (Brink 

2009b). Malmer har under sin forskning av SYK sett kulturen som väldig konservativ 

under hela MNB. Detta grundas i ett större perspektiv, hela Skåne, utan att diskutera de 

regionala skillnader som finns (Malmer 2002, Brink 2009b. Nilsson & Rudebeck 2010). 

Kritiken av Malmers makroperspektiv blir att materialet ”tvingar” fram en oförändring av 

SYK (Brink 2009b). Den stora bilden är dock nödvändig för att studera lokala 

förhållanden (Thomas1996:98).  
 

SYK delas in i en yngre och en äldre period. Datering av den äldre delen överlappar till 

viss del den sena TRB medan den yngre perioden har en överlappning med SN i västra 

Skåne vilket måste utforskas närmare ur ett kritiskt perspektiv (Brink 2009b) även 

innebörden av lämningar av boplatser (Björhem & Staaf 2006).  
 

Malmers beskrivning av en boplats (1975:52), endast föremål som tillhör givna 

kulturyttring behövs för att säkra en boplats indikation. Malmers kanske “kravlösa” 
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identifiering av boplatser där de endast behöver består av keramikskärvor utan några säkra 

huslämningar har ifrågasatts av mer modern forskning. Malmer har kunnat identifiera 

omkring 20 boplatslämningar i Malmöområdet (Malmer 1975, 2002) genom sin tolkning 

av boplats.  

 

Magnus Andersson använde sig, i sin forskning rörande materialet från Västkustbanan, av 

fem kriterier för boplatslämningar. Han använde sig av termen ”huvudbosättning” där 

människan bodde. För att lämningen skall räknas till en huvudbosättning måste tre av fem 

kriterier tillgodose; Landskapet runt om lämningen ska kunna försörja människan året om, 

varierad aktiviteter runt om på boplatsen, gravars närvaro och belägg på kontinuitet 

(Andersson 2003:56f).  

 

Anderssons avhandling täcker hela neolitikum och handlar om att upptäcka interna 

organisationer medan Malmers beskrivning bygger på en kulturs närvaro (Brink 2009b).  

 

En kronologisk bild över hela MNB och dess kulturyttringar i Skåne visar på en splittrad 

bild av SYK. Kulturens kännetecken är främst gravskicket som räknas ifrån 2500 f.Kr. 

Radiometrisk datering av äldre SYK förekommer knappast inte (Brink 2009b). Detta 

skapar ett problem när både keramik och palissadanläggningar tillhörande SYK, ur ett 

kronologiskt perspektiv existerade tidigare än gravskicket.  

 

Malmers typologi av SYK keramik är indelade i bokstavsgrupper, A-B-D är äldst och G-

O (eventuellt C) är indelat i yngre perioden (Malmer 2002). Den äldre keramiken, 

snörornerade kärl, skall ha tagit influenser från den snörkeramiska kulturen. Yngre 

keramik, vinkelband/linje dekorer, har tagit inspiration från klockbägarkulturen. 

Kronologisk är den snörkeramiska kulturen äldre än klockbägarkulturen vilket innebär att 

Malmers indelning stämmer (Malmer 2002, Brink 2009b). En del radiometriska 

dateringar som gjort av den tidigare keramiken kan stärka Malmers modell. 14C 

dateringar från Dösjebro av snörornerade kärl visar att de tillhör den tidiga delen av MNB. 

Det finns dock ett flertal lösfynd som motsäger Malmer modell, detta skall jag redovisa 

senare.  

 

Radiometriska dateringar är vanligt förekommande för att säkrare kunna belägga ett 

undersökningsområdes kronologiska utsträckning (Björhem & Staaf 2006, Nilsson & 

Rudebeck 2010). För att kunna utföra dessa dateringar krävs träkol, benmaterial eller 

annat biologiskt material. De radiometriska dateringarna har hjälpt många forskare att 

sammanföra kulturer till ett givet kronologiskt ram (Larsson, L 1989, Edenmo 1997, 

Larsson, M 2006). Ur ett kronologiskt perspektiv är det svårt att exakt avgöra när 

övergången till MNB sker eftersom lokala variationer existerade inom Skåne.  
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Spår av TRB, i Malmöområdet, fortsätter en bra bit in i MNB vilket försvårar en exakt 

tidpunkt för när övergången till MNB inträffar (Björhem & Staaf 2006, Brink 2009b). 

Endast med fokus på material eller händelser kan man sätta en exakt periodgräns, t.ex. 

SYK igenkännande gravar uppkommer när palissadanläggning slutas byggas, med hjälp 

av 14c-datering. Enligt radiometriska dateringar börjar inte SYK med gravar förrän 2500 

f.Kr. vilket självklar inte stämmer men stöd av radiometriska dateringar av tidiga SYK 

gravar finns inte (Brink 2009b).  

 

Övergångsperioden mot MNB försvåras inte bara av radiometriska dateringar utan också 

av det typologiska materialet. Det “traditionella” TRB ändras i period MNA-V vilket gör 

att kulturen får en diffus kulturyttring. Denna period övergång blir ett slags mellanting där 

TRB existera men med en kulturyttring som inte tidigare material visar och SYK som inte 

har några radiometriska dateringar utan kulturellt material och palissadanläggning som 

visar deras existens (Svensson 2002, Björhem & Staaf 2006, Brink 2006).  

En förändring i TRB bebyggelsemönstret under MNA-V existerar i arkeologiska 

materialet men för tidig SYK finns inga säkra lämningar av boplatser (Brink 2009b).   

 

Samma problem återkommer vid övergången mot SN där allt för lite radiometrisk 

datering har gjorts för att ha en konkret tidpunkt. Övergången till SN har beskrivits som 

”kulturlös” (Stensköld 2004) inte bara för att arkeologin slutar dela in grupper i kulturer 

(från SN och framåt beskrivs enbart tidsperioden och kulturnamn slutas användas). Jämför 

man övergången till MNB mot SN är det stora skillnader i sociala och ideologiska 

perspektivet för SYK än SN. Övergången mot SN kan ses som naturlig där den stora 

skillnaden i det kulturella materialet är att stridsyxan byts ut mot flintdolken (Apel 2001). 

Bronsföremål från Europa och deras samhällsskick påverkar ändringen mot ett hieratiskt 

samhälle i Skåne (Ebbesen 2006). 

 

Bebyggelsestrukturen under hela senneolitikum är väldig bra dokumenterad av ett flertal 

forskare inom det arkeologiska området. Olika teorier och diskussioner av senneolitikum 

fram till tidig bronsålder har gett ett ganska bra övergripande syn från denna tidsperiod 

(Artursson 2009).  

Den dominerande tolkningen av senneolitikum bygger på hierarki som den ledande 

samhällsstrukturen, materialets värde, och sociala maktstatus och eventuellt 

hövdingadömens framväxt (Apel 2001, Artursson: 2009). Andra forskare, bland annat 

Kristiansen, menar dock att hövdingadömen introducerades först under tidig bronsålder i 

Skandinavien (Kristiansen 2005).   

 

Forskningen av byggnadstraditionen bygger på mer moderna undersökningar som Fosie 

IV, Citytunnelprojektet, och Köpingeområdet Väldigt många långhus finns registrerade i 

Skåne där en viss lokal samt regional byggnadstradition kan ses men många problem 

uppstår för att kunna bedöma deras utveckling (Artursson 2005, 2009).  
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Om felmarginalerna på 14C-dateringanar är allt för stora ger dessa ingen bra vetenskaplig 

grund för långhusens utveckling ur en regional eller lokal aspekt. Även avsaknad av 

material gör det svårare att visa på en lokal byggnadstradition (Artursson 2009:14). Det 

arkeologiska materialet om bebyggelsestrukturen samt långhusens utveckling tyder på en 

enhetlig utveckling inom Skåne under SN. Variationer existerar lokalt men huvudtemat av 

husstrukturen är densamma (Artursson, 2005:27). 

 

 

 

 

4. Forskningshistorik 

 

Kunskapen kring bebyggelsemönster och boplatser har, från 1980-talet fram till nutid, 

ökat kraftigt med de stora exploateringarna. De stora undersökningarna i Skåne har 

medfört ny kunskap kring forntidens bebyggelsestruktur som tidigare var helt okänt för 

arkeologerna. Avhandlingar och böcker från undersökningsområden är främst det som 

analyseras för denna uppsats (Larsson, L 1989, et al. Svensson, M 2003, Björhem & Staaf 

2006, Artursson 2009, Brink 2009b, Nilsson & Rudebeck 2010). En genomgående 

forskningshistoria för SYK skall initialt göras innan behandlingen av ämnet fortsätter. 

Detta för att ge en bild av vad modern forskning inriktar sig på och hur synen på SYK 

varierat över tid (Larsson, M. 2012). 

 

[...] ”there are as many interpretations as there are pre-historians” (Larsson, M 2006: 

26). 

 

Detta citat säger en hel del om hur mångfacetterad bilden av mellanneolitikum är. 
 

John-Elof Forssander, 1933, publicerade en avhandling av det då bekanta svenska 

materialet tillhörande SYK. Likheter och skillnader av kulturyttringarna från SYK 

jämfördes med andra europiska kulturer. Forssander kunde metodiskt, av materialet, dela 

in SYK in en äldre/yngre del (Larsson 2012).  

Han studerade keramikens ornamentik. Forssander menade att stridsyxekulturens 

(båtyxekulturen) närvaro i svenska material berodde på invandring. Folk skulle ha 

invandrat från södra Europa och tagit sig via Danmark till Skåne. Ursprunget av SYK 

skulle, enligt Forssander, ha sitt ursprung i den snörkeramiska kulturen. Han baserade 

detta på likheter i de snördekorerade kärlen och yxorna av sten (Stenberger 1979). 

 

Tolkningar om SYK som ett invandrande folkslag blev en långlivad teori framöver i 

arkeologins forskning. 1952 utgavs Studien über die Schwedische Bootaxtkultur av 

Andreas Oldeberg som byggde vidare på Forssanders idé om ett invandrat folkslag.     
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Han ansåg att invandringen skulle ha ägt rum från både Bornholm och Åland. SYKs 

invandring skulle härifrån handla om ett vandrande folk österifrån (Stenberger 1979). 

Sune Lindqvist teori byggde framförallt på ornamentiken av skånska lerkärl mot östliga 

kärl. Han menade att likheterna på lerkärlen samt att det tidiga (tidsperiod) båtyxorna från 

östkust, Norrlandskusten, påminde de östliga stenyxorna utan skafthål. Invandringen skall 

ha ägt rum från Åland och kulturens ursprung bör ligga i Fatjanovokulturen. En 

undergrupp av den snörkeramiska kulturen (Stenberger 1979, Larsson 2012). 
 

”Huvudprincipen var att om man inom ett avgränsat geografiskt område 

 fann ett likadant arkeologiskt material från en given tidsperiod 

definierades detta som en arkeologisk kultur” (Olsen 2003:28). 
 

Kulturbegreppet inom arkeologi har förändrats ganska mycket genom tiden, se 

problembeskrivning. Geografi och etnografi som analytiska redskap tillämpas i 

arkeologisk forskning för att 'framställa' en kultur. Likheter i det arkeologiska materialet, 

t.ex. ornamentik på kärl, inom en geografisk yta kan ses som att här föreligger en enhetlig 

kultur. Det teoretiska perspektivet från äldre kulturhistorisk arkeologi delade upp kulturer 

genom att jämföra likheter och skillnader. Språk och identitet för en kultur bör alltså vara 

gemensam och skilja sig ifrån andra kulturyttringar (Olsen 2003). Detta förklarar teorierna 

om att SYK var ett invandrande folkslag. Kulturyttringar blev etniska grupper, där språk 

och identitet handlade om raser. Belägg för var ursprunget av en etnisk(kultur) grupp kom 

ifrån blev viktig i forskningen.  

 

”Varför var detta sökande efter ursprunget och urhemmet så centralt i kulturarkeologi? 

Även detta kan ses som en logisk konsekvens av de traditionella arkeologernas kultursyn, 

av att man betraktade kulturer som slutna enheter, även biologisk mening. Får vi ett nytt 

kulturkomplex i ett område, till exempel stridsyxekulturen i Sydskandinavien, måste detta 

bero på att nya grupper [...] måste de också ha kommit någonstans ifrån, haft ett urhem. 

Man förnekar alltså intern dynamik och förmåga till social och kulturell förvandling; 

kulturer är primärt statiska och konservativa enheter […] vad har hänt i ”urhemmet” 

fram  

till expansionen blir mindre intressant” (Olsen 2003:112). 
 

Källkritiken mot äldre forskning är inte helt berättigad av en stor anledning, avsaknaden 

av material. De teoretiska perspektiven är däremot lättare att kritisera. Hur forskaren 

väljer att analysera materialet bygger på vilken teori personen använder sig av och skall 

därför även kunna försvara sina val (Olsen 2003). Genom att jämföra en sammanfattning 

av tidigare forskning mot mer modern forskning kan man ses att avsaknaden av material 

ligger till grund av resultaten.  

 

Mårten Stenbergers bok, Det forntida Sverige, sammanfattar den dåvarande arkeologiska 

kunskapen och omfattar ca.12 000 år. Boken publicerades 1964 och senare 1979..  Stig 
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Welinders bok, Sveriges Historia, motsvarar samma tidsperiod. Boken utgavs 2009 vilket 

betyder att 40 års av material skiljer sig dessa emellan.  

   

[…] ”människan är också helt avhängig av den natur, 

Hon vistas i. Hon inte bara tillvaratar de möjligheter,  

den erbjuder henne, hon måste också anpassa sig efter 

den, ibland underkasta sig den” (Stenberger 1979:13). 
 

 

Processuell arkeologi som forskningsmetod i Sverige var tydlig under slutet av 60- och i 

början av 70-talet. Karakteristiskt för forskningsmetoden är funktionalismen som lutar sig 

mot antropologin, människan som gruppväsen. Forntidens samhällen och kulturer var ett 

funktionellt system där logiken är utgångspunkt. Människans logik bestämmer hur 

kulturen utformas (Olsen 2003:43ff).  Förändringar skulle kunna bevisas med hjälp av 

funktionalismen.  

 

En kultur, system i detta fall, måste ha en jämvikt och rubbas balansen leder det till en 

förändring i systemet. Binford räknas till processuella arkeologins fader, ”människan 

utomkroppsliga medel för anpassning” (Binford 1962:218) och ansåg att människan 

anpassar sig till sin natur. En kulturs ekonomi baseras på vad omgivningen erbjuder, 

ekologisk funktionalism.  

 

En kort sammanfattning av SYK, ur Stenbergers bok, som beskrivs som det främmande 

folket. Teorier om ett invandrande folk österifrån är fortfarande stommen för 

förändringen. Här beskrivs SYK som vandrande herdefolk p.g.a. avsaknaden av 

permanenta boplatser. Just den här avsaknaden av boplatslämningar stärker idén om 

invandringen. Kulturer från Finland och baltiska områden jämförs mot SYK av 

Stenberger för ha belägg att invandringen kom från öst.     

 

”Malmer, omtalar 11 fyndplatser med ben av får, 5 av svin, 

13 av hjort och 5 av rådjur. Ben av nötboskap eller hänt 

har inte funnits […] Av detta benmaterial kan inga bestämda  

slutsatser dras, möjligen kan man våga säga att fårskötsel haft  

betydelse för folk […] fårskötsel troligen varit viktiga näringsgrenar” (Stenberger 

1979:112f). 
 

En geografisk överblick av fyndplatser, båtyxor och gravar, visade att SYK var 

koncentrerad till lågt belägna områden nära till vatten. Pollenanalyser från MNB visade på 

ett förändrat växtlandskap där groblad och vitklöver ökade. Gräs- och betesmarker blev 

vanligare i naturlandskapet och Stenberger lägger tyngdpunkten för bristen på 

boplatslämningar på ett rörligt herdefolk (Stenberger 1979). 
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En folkökning och ett försämrat klimat är, enligt arkeologer för denna tid, orsaken till en 

utvandring. SYK vandring västerut handlade alltså om obalans i systemet vilket leder till 

anpassning, ett praktexemplar på ekologisk funktionalism (Olsen 2003). 
 

40 års differens och postprocessuella tolkningar utformar SYK till en inhemsk utvecklad 

kultur. Beskrivningen av SYK i Welinders bok, Sveriges historia, skiljer sig mycket från 

tidigare teorier. I den arkeologiska forskningen från slutet av 70-talet ”slutade folk att 

invandra i forntiden” (Welinder 2009:207). Detta grundas mycket av Mats Malmers 

viktiga arbete från 1962, Jungneolitishe Studien. Kollektiv mot individ, metallens 

inträdande till Norden samt ”the Secondary Products Revolution” (a.a:207) är de nutida 

tolkningar om SYK framträdande under MNB.  

    

Ett av Sveriges viktigaste forskningsarbeten av den moderna synen på SYK publicerades 

av Mats Malmer 1962, Jungneolitishe Studien. I sin avhandling ger Malmer ett alternativ 

till den då dominerande invandringshypotes som kunde ses i annan forskning från samma 

tid. Metoden för avhandlingen hade en positiv inriktad typologi, ”beskrivningar mer 

objektiva” (Olsen 2003). Malmer indelade SYK i fem grupper, A-E. Denna indelning 

baserades på mycket omsorgsfulla typologiska indelningar av det omfattande och 

mångfacetterade materialet.  

 

Hans slutsats att SYK inte skall uppfattas som en invandrad kulturgrupp. Malmer grundar 

detta på följande:  
 

 sydlig bebyggelsekoncentration 

 stridsyxekulturen har samma utbredningsområde som trattbägarkulturen 

 koncentrerad till de bästa odlingsområdena 

 likheter i materiell kultur; framför allt flintyxor 

 förändringen ska tolkas i ekonomiska-sociala termer i stället för i etniska 

                                          (Brink 2009b, Larsson 2012:153) 

 

Malmer menade att en social omvandling var orsaken till framväxten av SYK. 

Avhandlingens tolkning om en inhemsk kulturomvandling mottogs inte speciellt bra. 

Stenbergers bok publicerades 1964, två år efter Malmers avhandling, där nämns kort att 

Mats Malmer och Nils Åberg är de enda företrädarna för synsättet om en inhemsk kultur. 

Stenberger menar att SYK skulle ha uppkommit på grund av utländska influenser inte var 

särskilt troligt. Avsaknaden av boplatslämningar nämner Stenberger, i sin kritik mot 

Malmer inhemska tolkning, att kulturen måste ha varit ett rörligt folk som frånskiljer sig 

mot TRB. En notis som bör upplysas är benämningen av namnet för kulturen. De 

arkeologiska namn för SYK var tidigare båtyxekulturen men Malmer i sin avhandling 

använde svensk – norsk stridsyxekultur (Stenberger 1979). 
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Mats Malmer ska nog ses som den viktigaste och mest inflytelserika forskare inom detta 

fält (Brink 2009b). Hans arbete med SYK sträcker sig över 40 år och har förvandlat, 

genom sitt typologiska teknik, invandrarfrågan till en inre omvandlingsprocess (Svensson, 

M 2003). De flesta av dagens arkeologer använder sig av denna tolkning. 

 

Två andra böcker, Stridsyxekultur (1975) och The Neolitihic of south Sweden – TRK, GRK 

and SY K( 2002), som Malmer gav ut senare är en vidareutveckling av publikationen från 

1962. Tidigare forskning som lutar sig mot invandring använder typologiska skillnader 

och utbredning mellan kulturer där Malmer, (1975), kunde se ett geografiskt fyndmönster 

där likheterna lågt närmare till hands för SYK och TRB än skillnader. Kulturernas 

materiella uttryck påminner mycket varandra, Malmer såg detta i vardagsverktyg, den 

stora skillnaden är stridsyxor och gravskick som handlar om sociala uttryck. 

Förändringarna gällande kulturyttringarna bygger på sociala och ekonomiska (Malmer 

1975, 2002). 
 

”SYK och TRB har alls inte olika utbredningar, utan de har i allt väsentligt samma 

utbredning” (Malmer 1975:103).    

 

Under hela Europas sten- bronsålder utmärker sig Skandinavien för ett starkt intresse för 

stridsyxor av sten utan motsvarighet på annat håll. Det är alltså fråga om en inhemsk, 

skandinavisk hantverkstradition (Malmer 1975:106). 

 

Att utomnordiska impulser är förutsättningen för utvecklingen av stridsyxekulturen i 

Skandinavien är flertalet forskare överens om (Larsson 1989:5). 

Ystad-projektet, ett tvärvetenskapligt projekt, utfördes under 80- talet. Detta projekt 

utgick från att närmare studera människors inverkan på kulturlandskapet. Pollenanalys 

som metod gav forskare bättre förståelse av ekonomiska förutsättningar under givna 

perioder.  

 

Den nya effektiva arbetsmetoden som innebar en avbaning på större ytor, se 1.1, gav 

arkeologer en mycket bättre förståelse kring forntidens bebyggelse (Nilsson & Rudebeck 

2010). Boplatslämningar och dess spridning blev fokus för forskningen. Lars Larsson 

(1989) studerade ytinventeringarnas resultat med föremål, gravar och boplatser för att 

lägga fram nya teorier kring framväxten av SYK. 
 

Under tidsperioden MNA finns tydliga skillnader mellan TRB och GRK 

bosättningsmönster. I slutet av MNA uppenbarar sig nytt material i en slags hybrid av 

dessa två, tidigare nämnda kulturer, som har fått sina namn efter fyndlokaliseringen. 

Karlfält-, Stävie- och Siretorp/Jontorp kulturen. Samtidigt börjar de första SYK föremålen 

framkomma i det arkeologiska materialet. Fyndföremål tillhörande äldre SYK, A-B, 

påträffas i inlandet medan yngre SYK fyndföremål påträffas längst kusten. Under MNB så 

slutar TRBs och GRKs kulturyttringar visas i arkeologiska materialet.  ”Tyder på att 
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befolkningen i detta område (…) inkorporerats i den nya kulturföreteelsen”.   

(Larsson 1989:74).    

 

Lars Larssons teori grundas på hur SYK bebyggelsemönstret börjar i inlandet för att 

slutligen tar sig mot kusten. Han ser kulturen som missonärsrevolution mot den dåvarande 

världsbilden. Det strikta skelettgravskicket skulle stå för ett klart motstånd mot TRB. 

Han vill också visa på att man ville slita sig loss från de gammal kollektiva 

bondesamhället mot ett mer individbaserat samhällsskick (Larsson 2012:153).   

Malmers och Larssons teorier tyder på social och ekonomisk omvandling för SYK. De 

menar att inre omvandlingsprocesser skall ha växt fram baserat på influenser från utlandet 

och inte en invandring (Malmer 2002, Larsson, M. 2012). 

 

SYK har genom den arkeologiska historien gått från invandring (Forssander 1933), från 

Sydeuropa för att senare omtolkas att ha invandrat österifrån (Stenberger 1979) , till inre 

omvandlingsprocess (Malmer 1962). Detta kom under 90-talet att ifrågasätta igen. 

Kristian Kristiansen menade, att teorier kring en invandringskultur troligtvis stämde. 

Svaret kom två år senare där Lars Larsson och Charlotte Damm la fram sina teorier om 

SYK, en slags religiös och social omvandling ägde rum mellan MNA och MNB. SYK ska 

ha härstammat ifrån sena trattbägarkulturen (Svensson 2003). 

 

Ett problem med sistnämnda teorin, att SYK är en omvandling ifrån sen TRB, nämner 

bl.a. Fredrik Hallgren (2000) att detta inte kan stämma. Under perioderna MNA till MNB 

i öster Mellansverige existerar inte TBK men material från SYK dyker upp under MNB 

(Svensson 2003).  

 

 

Hallgren menar att SYK uppträdande i östra Mellansverige handlar om invandring. Han 

påstår sig se en ”etnisk och ekonomisk dualism” (Svensson 2003:141) mellan SYK och 

GRK. Denna teori har i sig tur ifrågasatts och alternativa tolkningar ifrån bl.a. Stig 

Welinder ser SYK och GRK som samma etniska grupp med olika ”språk”, där skillnaden 

mellan kulturerna handlar om materiella aspekter. Skillnader på boplats, ekonomi och 

ritualer är tydliga men detta handlar om samma etniska folkgrupp (a.a:142).  

 

 

 

Forskningshistoriken om SYK handlar här mycket om hur forskaren tolkar begreppet 

kultur. Från invandring söderifrån för att senare handla om utvandring, på grund av 

klimatförändring, österifrån för att slutligen tolkas som inre omvandlingsprocess (Malmer 

1962, Stenberger 1979, Larsson, L 1989, Olsen 2003, Larsson, M 2012). Den 

kulturhistoriska arkeologins behov att söka en kulturs urhem för att hitta svar på 

förändring i arkeologins material, processuell tolkning av att förändring av en kultur kan 
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endast ske på grund av kulturens omgivning (Olsen 2003) skapar biologiska teorier. SYK 

blev enligt denna utgångspunkt ett invandrande folkslag. Avsaknaden av boplatser samt 

inget tydligt bebyggelsemönster av SYK gav forskare hypotes av ett herdefolk 

(Stenberger 1979).   

  

 

 

5. Källmaterial 

 
Denna del inriktar sig på fyra större utgrävningsprojekt och vilka resultat som  framträder 

när det gäller bebyggelsemönster under MNB. I avsnittet Forskningshistorik ger jag en 

ganska grov bild av arkeologisk forskning om SYK och hur kulturbegreppet har används 

genom åren. Tolkningar av ett invandrat folkslag bygger mycket på hur tidigare forskare 

har sett på kulturförändringar (Olsen 2003). Resultatet av invandring byggde inte bara på 

det olika arkeologiska forskningsperspektiven utan även det material som fanns att tillgå. 

Avsaknaden av boplatser och aktivitetsområden ansåg bero på ett rörligt folkslag, 

herdefolk, som har ändrat väldigt mycket under det senaste trettio åren (Stenberger 1979, 

Larsson, L 1989). Skånes bebyggelselandskap har ändrats med hjälp av förbättrande 

utgrävningsmetod som framkom under 1980-talet (Nilsson & Rudebeck 2010).   

 

5.1 Ystad-projektet 
 

Under 80-talet har det gjorts ett flertal undersökningar runt om i Skåne region för att 

skapa en bra uppfattning av forntidens bebyggelser. En av dessa inleddes 1982, ett 

tvärvetenskapligt projekt, som avslutades 1988. Projektet gick under namnet 

“Kulturlandskapet under 6000 år - En tvärvetenskaplig studie av människan och 

landskapet i en sydskånsk bygd” (Larsson 1989:54). 

På en av boplatserna som undersöktes, vid Kabusa, upptäcktes sju möjliga lokaler från 

SYK men endast en undersöktes.  

 

 

Ytan som grävdes ut var ca 25 meter i längd och 22 meter i bredd. 41 anläggningar har 

dokumenterats och på den centrala delen iakttogs en mörkfärgning i sanden. Längden på 

färgningen av 13 meter och hade en bredd av 7 meter. Totalt registrerades 10 stolphål 

(Larsson 1989: 55ff).  

En tydlig gräns på anläggningens väggar var svåra att identifiera men en viss nedsänkning 

av golvet ses på den västra sidan. I södra delen av undersökningsområdet dokumenterades 

även sex andra anläggningar, olika i storlek, med brunsvart eller svart färgning av jorden. 

Brända stenar och förkolnade hasselnötskal samt rikt med keramik delar tyder på 

matgropar eller någon form av aktivitet. Fynd som hittades i Kabusa bestod främst av 

keramik och flinta.  
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Endast två redskap av flinta kunde identifieras som borr och skrapa vilket är ett vanligt 

redskap under hela neolitikum. Med hjälp att jämföra avslagen av flinta med närliggande 

bebyggelser av annan kultur ser man tydligt en över presentation av tunna avslag vid 

Kabusa, vilket kan ses som restprodukt av yxtillverkning (Larsson 1989:61). 
 

Några hundra meter ifrån boplatsen upptäcktes en grav med som påminde om materialet 

från Kabusa. Först kunde man se liknelser i keramiken som dokumenteras från både 

graven och vid Kabusaboplats, sedan ligger båda anläggningarna i backlandskap. Med en 

viss svårighet att avgöra kanter samt väggarna på huskonstruktionen ville Larsson se 

denna bebyggelse tillhöra SYK.  

Larsson drog paralleller med den jylländska enkelgravskulturens huskonstruktioner och 

anläggningar för att stärka Kabusa till SYK (Larsson 1989:66).  

 

I efterhand har Kabusa undersökningen kritiseras en del när lämningen av 

huskonstruktionen är mycket osäker men den eventuella nersänkningen av golvet stämmer 

överens med liknade huskonstruktion från den givna tidsperioden (Svensson 2003:143). 

Öster om Kabusa studerade Märta Strömberg SYK närvaro i Hagestadområdet. Hon 

poängterar tidigt problemen angående SYK med de sparsamma fynd och spår kulturen 

lämnar efter sig. Detta kan vara ett ständigt problem om ingen tidigare kunskap av en 

kulturs närvaro inom ett område (Pettersson 2000:20f). De fåtaliga kända anläggningarna 

i sydöstra Skåne gör det mycket svårt att kunna bedöma var man ska söka, påpekar 

Strömberg (Larsson 1989:77). 
 

Hon har i denna publikation använt sig av det viktigast materialet, som grund i analysen, 

för ett “summarisk framställning” (Larsson 1989:77) av SYK bebyggelse i sydöstra 

Skåne. Fynd i megalitgravar och markgravar i Hagestadsområdet samt närliggande 

områden som Hörup, Tågarp kan härledas till SYK genom keramikfynd. Ystadprojektet 

har lagt mycket tyngd på kustnära boplatser och dess utveckling. I symposiet 

“Stridsyxekultur i Sydskandinavien” (1989) kan Larsson se en utveckling där SYK 

tidigare boplatser hittas främst i inlandet för att mot senare delen av SYK vara kustbundna 

(Larsson 1989:74). Megalitgraven i Högrop, norr om Hagestad, har Mats Malmer, i sitt 

mycket noga fynd- dokumentation om SYK, registrerat keramik tillhörande A-gruppen 

(Malmer 1962: 246f).  

 

 

I Löderup, kunde Strömberg registrera tre gravar tillhörande SYK. Keramiken som 

påträffadess tillhörde period 5, alltså senare SYK. Löderup är ett mera kustnära område 

vilket ska stärka teorin att SYK bebyggelsemönster leder mot kusten under de yngre 

perioderna (Larsson 1989:81). Dock är grav- och boplats fynd så fåtaliga för att med 

säkerhet påstå detta i Hagesadsområdet, anmärker Strömberg (Larsson 1989:85).  
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Inga konkreta långhusgrunder har under detta projekt kunnat dokumenteras utan 

boplatsfynd består av materiella fynd som kan stärka närvaron av SYK  Två boplatser är 

viktiga att nämna för att stödja teorin om boplatsmönster än viktiga. På boplatsen i 

Ingelstorp fanns keramik från J-gruppen men även keramik tillhörande trattbägarkulturen. 

PÅ boplatsen vid Valleberga 5, fanns keramik tillhörande grupperna I, K och L men även 

här framkom keramik med influenser av klockbägarkulturen, SN. I närheten av denna 

boplats finns även en boplats tillhörande TRB. 

 

En sista boplats, som inte är undersökt i sin helhet ligger söder om Hagestad där ett flertal 

kulturlager och tydliga lämningar av hyddor, eventuellt småhus.  

Några av dessa kulturlager eller fyndplatser har kunnat föras till SYK, därav depåer av 

flinta. Sammanlagt fanns det 250 kg flinta och i vissa av dessa depåer förutom 

avslagsavfall hittades stridsyxor. Även keramik skärvor från J- och O- grupper upptäcktes 

vid denna depå för att bekräfta SYK aktivitet i området (Larsson 1989: 83ff). 

 

 

5.2  Öresundsförbindelsen 
   
Spåren av trattbägarkulturens långhus i samband med Öresundsprojektet var få.. Senare 

undersökningar visar på långhus tillhörande TBK, ett exempel Svågertorp (2000), inom 

Malmöområdet. Avsaknaden av långhusen inom detta projekt kan bero på topografiska 

förutsättningar. Säkra långhus i Malmöområdet påträffas nära vattendrag och åar, där 

undersökningsområdet för Öresundsprojektet saknade dessa topografiska områden. 

Undersökningsprojektet för Västkustbanan låg till mesta dels längst med vattendrag och 

lämningar av långhus tillhörande mellanneolitikum blev betydligt fler (Björhem & Staaf 

2006:120).  

 

Björhem och Staaf nämner även att genom återanvändning av ett område blir spåren av 

neolitisk tid svårare att hitta. Materiella fynd ifrån MNA fanns det i allra högsta grad, 

flertal gropar med keramik tillhörande TBK, som kan tolkas på två sätt. Avfallsgropar 

eller depositioner där den andra tolkningen passar bättre in, eftersom avfallsgropar är 

vanliga fenomen nära boplatser och avsaknad av konkreta huslämningar inte hittades i 

området. Även utspridda hyddlämningar framkom under projektet vilket ger stöd för ett 

mer kollektiv struktur inom kulturen (a.a  2006:124.) eller mer konkret nämns 'rumsligt 

utnyttjande system' (a.a 2006:124) om forskningen av TRB. 

 
 

 

Bebyggelsen under den givna tiden är sparsam dock påstår forskare sig kunna se en 

samhällsförändring (a.a 2006). För att mobiliteten ska fungera bör människor ha haft en 

bra förståelse över tid och rum för sin omgivning. Detta skapar ett problem av kulturens 

mobilitet när konflikter lätt kan uppstå p.g.a. uteblivna möten. Olika grupper inom en 
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region som inte infinner sig på bestämd tid kan ha ledat till våldsamheter grupperna 

emellan. Dessa konflikter, våldsamheter bör ingå, kan vara en faktor till 

samhällsförändring. (a.a. 2006)  

 

De mångkantiga stridsyxorna kan ha ett symboliskt värde i en våldsapparat. Yxorna hittas 

vanligast i våtmarker. Per Karsten menar sig kunna urskilja ett nytt depositionsmönster av 

yxor under denna tidsperiod (Karsten 1994). Detta förändras tydligt när SYK lägger 

yxorna i gravar. Vapen och individualitet kan tolkas som det nya samhällssystemet.  

En annan viktig bild av ett nytt bebyggelsemönster, kan ses i fyndmaterialet från sen 

TRB, som under tidig- och mellanneolitikum har störst utsträckning i depositionerna som 

minskar radikalt under sen MNA. Fynd från sen TBK hittas vid boplatser. Detta kan tyda 

på ett förändrat landskap och territorier blir tydligare. TBK mobilitet bör ha minskat och 

långhusen får en mer central roll. Boplatser som kan knytas till SYK i Malmöområdet 

hittas längst kusten samt en bit i inlandet (Björhem & Staaf 2006). 

 

Långhus i Malmöområdet som kan förbindas med SYK har ett med SN påminnande 

bebyggelsemönster. ”Är det i stridsyxekulturen som vi ser en första uppdelning av 

landskapet mellan olika ”gårdar”? (Björhem & Staaf 2006:132). 

 

Gravskicket har fått en individualistisk mening under SYK jämfört med TRB kollektiva 

rörlighet inom Skåne kontrasterar mot SYK som en mer fast bosättning och långhusens 

betydelse ökar (Björhem & Magnusson 2006, Brink 2009b, Malmer 2002).  

Överregionala kontakter bör med den nya begränsade rörligheten ha förändrats. 

Palissadanläggningarna fungerade som mötesplatser i rummet för lokala och regionala 

grupper men styrdes helt av tidpunkter och plats (Brink 2009b). Keramik av tidig SYK 

hittas även i palissadanläggningar. Dessa stora mötesplatser formade nya idéer och 

influenser. Här möttes folk från olika regioner, omvärlden, och förhandlade vilket ändrade 

de sociala förhållandena utanför palissaderna (Brink 2006, 2009b). Runt 2500 f.Kr. 

försvinner palissaderna. Detta sker omkring samma tid som den tydligaste kulturyttringen 

från SYK kan ses, nämligen gravskicket.  

 

Palissadanläggningar slutar byggas under den yngsta delen av MNB och kan ses som ett 

tecken på förändringar av identitet och relationer inom SYK (Nilsson & Rudebeck 2010). 

Från denna tidpunkt anser forskare att långhusen får större betydelse. Boplatser i relation 

till gravar visar sig tydligt i sydvästra Skåne (Björhem & Staaf 2006).  

 

 

En bunden plats utan ordnad tid för möten lär ha öppnat upp det överregionala 

kontaktnätet mot centrala Europa. Både snörkeramiska kulturens och klockbägarkulturens 

samhällsstruktur kan jämföras mot SYK. Influenser till denna samhällsförändring från 

TRB bör ha kommit ifrån två tidigare nämnda kulturerna där boplatsers betydelse, 
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likheterna i stridsyxor och ornamentik kan spåras till enkelgravskultur och SYK (Björhem 

& Magnusson 2006).  

 

Kristian Kristiansen (1998) har studerat Europas bronsålder elit, ca 3000 f.Kr., som 

utformade samhället.  
 

Denna elit eller krigarelit betyder att samhällsskicket består i ett klassamhälle. 

Krigareliten internationella kontaktnät sträcker sig mot Sydskandinavien och influenser 

till ett ”aristokrati” kan växa fram under MNB. SYKs gravskick visar inte bara på 

gruppidentitet mot andra kulturer utan skillnaden inom gruppidentitet.  

Genusskillnad hittas i gravar och kan tyda på social tillhörighet. SYK samhällsskick bör 

varit aristokrati där influenser från krigareliten i centrala Europa skapar ett klassamhälle 

(Kristiansen, 1998, Björhem & Magnusson 2006).  

 
 

 

 

 

 

5.3 Västkustbanan 

 
Ett stort problem med SYK är som framgått avsaknadet av boplatser, de få säkra 

boplatsfynd med huskonstruktion för SYK tillhör den yngre perioden.  

 

Genom de omfattande exploateringsundersökningarna i samband med 

Västkustbaneprojektet framkom två huskonstruktioner tillhörande SYK. Husen framkom 

vid Dösjebro och Dagstorp. Båda fyndplatserna var relativt fyndfattiga och kunde dateras 

till slutet av MNB och övergången till SN (Svensson 2003: 143). Vid undersökningen vid 

Dösjebro hittades en del keramik som hade stor likhet med klockbägarkulturen vilket 

förstärker dateringen till yngre delen av SYK. Boplatser på Jylland som undersöktes vid 

Hemmed Kirke visar stora likheter med huset vid Dösjebro och det rör sig inom samma 

tidsperiod kan genom keramik föras till EGK, vilket kan styrka att boplatsen vid Dösjebro 

tillhör SYK (Boas 1993, Svensson 2003: 144f).  

 

Vid palissadanläggningen i Dösjebro hittades keramik som kan hänföras till SYK. 

Snörornerade kärl framkom i stolphål i den östra delen av palissadens innergård.  Det  kan 

hänföras till grupperna A och B. Tandstämplad keramik påträffades i en anläggning strax 

intill palissaden, denna keramik kunde dock inte grupperas med Malmers keramikgrupper 

som tillhör SYK (Svensson 2003, Lagerås 2008). På gravfältet i Dösjebro framkom 

tandstämpelornerad keramik med vinkelband.  
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14C-dateringar ur palissadanläggningen visar på 2870 – 2590 f.Kr. där snörornerade kärl 

påträffades och bör stämma med palissaderna tidsperiod. Keramiken G är, enligt Malmer, 

företrädande för ny teknik och datering av denna grupp är runt 2500 f. Kr. när SYK är 

enda närvarande kultur i Skåne. Svensson påpekar även att de nämnda grupperna aldrig 

påträffas tillsammans som slutna fynd vilket pekar på kronologisk skillnad (Malmer 1962, 

1975, Svensson 2003, Lagerås 2008). Avslutningsvis hittas det tidigare kulturyttringar av 

SYK, som keramik, i TRB områden vilket motsäger Larssons modell av 

bebyggelsemönster från inlandet till kusten. Det arkeologiska materialet längst västkusten 

passar inte i Larssons modell (Larsson 1989, Svensson 2003). 

 
 

5.4 Citytunnelprojektet 
 

Forskningen om Sydskandinavien under den neolitiska perioden har mycket kretsat kring 

förhållandet mellan människan och natur. Föda, klimat, kontaktnät, miljö ur ett enhetlig 

perspektiv. Den nya postprocessuella tankegången ändrade ”den stora berättelsen” mot 

skillnader i regional mening, där ingår bland annat ekonomi, kultur och social struktur 

(Nilsson & Rudebeck 2010: 85).  
 

Att arkeologisk forskning alltid skapar problem ur ett tolkningssyfte är ett axiom. Vad 

som studeras, vilket teoretiskt perspektiv forskare anses höra till och hur forskare ser på 

det nutida samhället återspeglas i resultatet (Nilsson & Rudebeck 2010).  

 

Vad som är tydligt i dagens forskning är symbolens betydelse i en kulturs material och 

sociala relationer (Fischer 2002). Förändringar under MN till SN bygger, i postprocessuell 

arkeologi, på en gradvis förändring genom sociala relationer.  

Äldre forskning ser istället en snabb förändring av kulturyttringar, under denna tidsperiod, 

som påverkades av andra kulturer i Europa, även invandring ses som förslag (Larsson, L 

2007).  
 

Användning av begrepp som perioder och kulturer brukas för att underlätta var i tiden 

man befinner sig inom arkeologins historia. En generalisering av vår historia skapar ramar 

för hur kulturer “var”, deras kulturyttringar, ger “endimensionella identiteter” (Sen 

2006:103).  
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En mer tydlig kontinuitet i boplatserna blir synlig under SN men kan även iakttagas under 

MNB (Brink 2009a, Artursson 2005). Genom att forskare betraktar olika perioder, i detta 

fall jämför MNB med SN, söker man samband vilket ger teorier att redan under senare 

delen av MNB bör boplatser fått större betydelse i det sociala livet (Nilsson & Rudebeck 

2010, Brink 2009a). Gravar som kan knytas till boplatser tillhörande SYK har dateringar 

från sen MNB och den tidiga delen av SN.  

 

Detta kan ses på flera platser i Skåne (Brink 2009b). Dödas närhet till boplatser kan tyda 

att gravar var den del av boplatsen (Brink 2009a) och manifestera en slags tillhörighet för 

kulturen (Malmer 2002). 

 

Om den viktigaste gravform, flatmarksgrav, skriver Malmer så här;  

”Flatmarksgravar innehållande ett eller två skelett i hockerställning tillsammans med 

föremål tillhörande stridsyxekulturen, antingen utan en underjordisk stenkonstruktion, 

eller också med en sådan, bestående uteslutande av oarbetade klumpstenar med en 

genomsnittlig längd av 20 à 40 cm” (Malmer 1975:35). 

 

Den bestämda formen och de uppenbarligen klara reglerna för gravformen tyder på en 

aristokrati inom SYK (Malmer 2002).  

 

Denna speciella gravform ändras inte mycket från den först introducerades i Skåne under 

senare delen av MN vilket har lett till att forskningen menar att SYK är en mer enhetlig 

kultur gentemot andra kulturyttringar under denna tidsperiod (Larsson 1992, Malmer 

2002). När TBK och GRK försvinner övergår SYK från en slags sociala elit under yngre 

MN B till att vara en enhetlig, homogen, kultur. Detta har används i teorier om etnisk 

identitet när SYK homogena kulturyttring skiljer sig så pass mot andra grupper och förblir 

samma uttryck för kulturen (Larsson, M. 2004).  

 

Palissadanläggningen Hyllie undersöktes som en del av Citytunnelprojektet, centrala delar 

av anläggningen hade redan under 1980-talet undersökts.  

För Citytunnelprojektet granskades övriga anläggningen samt delar utanför palissaden. 

Anläggningen har en yta på 4 ha med en oregelbunden oval form (Nilsson & Rudebeck 

2010, Brink 2009b). 14C dateringar visar på att palissadanläggning byggt under tidig 

MNB och kan ha existerade mellan 60-120 år (Brink 2009b).  

 

Bara en del av fyndmaterialet kan stärka dateringen där av keramik i grupp D eller B2. En 

hacka i horn hittade i anläggning vilket, enligt Malmer modell, skulle kunna tillhöra TRB 

eller GRK (Malmer 2002:89). Keramik, tillhörande grupp F-J, påträffades i ett stolphål 

och även ett bennål som typologisk tillhöra yngre SYK gravfynd. Om den stora 
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tidsskillnaden beror på kontinuitet i området är svårare att svara på vilket göra att 

Malmers modell av typologi och kronologi inte alltid är användbar i utgrävningar 

(Brink 2009b, Malmer 2002 Nilsson & Rudebeck 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Simon Svanlund 

29 

6. Diskussion och analys av stridsyxekulturens bosättningsmönster 

◦ Hur har olika forskare definierat SYK som en kultur? 

 

Avsnittet problembeskrivning diskuteras begreppet kultur ur ett arkeologiskt perspektiv. 

Hur forskningens utveckling förändrar materialets mening. Kulturbegreppet bygger på 

sociala handlingar av forntidens människa, hur organisationer kan sett ut och vilka 

kulturyttringar folk lämnade efter sig (Jones 1997). Den moderna forskningen har inriktat 

sig på människans tillvaro, bl.a. boplatserna och bebyggelsemönster, för att tolka den 

sociala strukturen (Larsson, M 2012). 

 

Etnicitet har fått en ny betydelse inom arkeologisk forskning, där tidig forskning såg 

kulturskillnader som invandring av nytt folkslag. Biologisk skillnad, raser, skulle vara 

svaret på förändringar i forntiden. Invandringen som teori för SYK levde kvar länge men 

frågeställningar ändras med New Archaeology (Olsen 2003).  Forskningen fokuserade 

inte på etnicitet utan 'varför' invandringen uppstod. SYK blev ett herdefolk inom den 

processuella arkeologin, omgivningen styrde kulturers utveckling (Welinder 2009). Mats 

Malmer skall ses som en pionjär när det kommer till moderna tolkningar av SYK, 

inhemsk utvecklad kultur. Malmers arbete bygger på en konservativ kultur (Malmer 2002) 

som inte är alldeles självklart. Lokala och regionala skillnader har under senare år mer och 

mer komit i fokus för forskningen kring SYK (Brink 2009b). Gemensamt för denna nya 

forskning är att en  social och ekonomisk omvandling skedde inom den sena TRB där  

utländska influenser hade en stor betydelse (Larsson 1989, Malmer 2002, Welinder 2009).   

 

Ur ett forskningsperspektiv har SYK en fascinerad historia, från ett ryttarfolk söderifrån 

som blev ett herdefolk österifrån till en inhemsk omvandling baserat på sociala och 

ekonomiska orsaker (Larsson, M 2012). 

 

Så vad definierar SYK som en kultur? Förutom kulturyttringar, gravar, stridsyxor, 

keramik är sociala strukturen en motpol för tidigare kulturen.  Aristokrati och 

individualitet framträder i SYK samhället. Förstadiet av SN och bronsålderns hierarki kan 

ha uppstått under MNB (Björhem & Staaf 2006).  
 

 

 

 Vad kan ett bebyggelsemönster säga om en kultur och hur reflekterar det SYK? 

 

Forskning om bebyggelsemönster ökade inom arkeologin i samband med de mycket 

omfattande exploateringsunderökningarna från 1980-talet och framåt. Materialet 

expanderade kraftigt och ny kunskap om forntidens bebyggelsestruktur växte fram i och 
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med resultaten från dessa undersökningar (Björhem & Staaf 2006, Nilsson & Rudebeck 

2010).   

 

En boplats kan berätta om en kulturs ekonomi och sociala struktur. MNA och 

trattbägarkulturens spridda boplatser tolkas som ett rörligt samhälle i landskapet, ett starkt 

kollektiv med god kunskap av rum och tid.,. Palissadanläggningarna som mötesplats för 

handel och idéer stärker kollektiva en tolkning av TRB kollektiva väsen. (Björhem & 

Staaf 2009, Brink 2009b, Larsson, M 2012). SN boplatser tolkas som ett hierarkiskt 

samhälle där gårdar specialiserar sig inom vissa delar av ekonomin (Apel 2001, Artursson 

2009). Problemet för SYK bebyggelsemönster är just avsaknaden av material. Detta gäller 

främst äldre SYK där Lars Larsson vill tolka bosättningsmönstret som baserat på en 

inlandsbebyggelse (Larsson 1989) Lösfynd av keramik skulle stärka denna modell. 

Dagens jordbruk ska vara boven, menar Malmer, varför spåren av huslämningar inte 

existerar från äldre SYK (Malmer 1975). Larssons modell av inlandsbebyggelse hamnar i 

centralområdet för dagens jordbruk vilket gör att boplatslämningar eventuellt inte hittats. 

Yngre perioden av SYK boplatser återträffas främst vid kusten nära TRB boplatser, här 

menar Larsson att successivt anpassar TRB det nya levnadssättet från SYK. Modellen 

kommer ifrån Ystad-projektet som inte passar inom andra regioner i Skåne (Svensson 

2003). Längst västkusten saknas material för att stödja en inlandsbebyggelse. Avsaknaden 

av boplatser användes i gamla teorier om herdefolk (Stenberger 1979) och ger en 

ahistorisk bild av SYK (Brink 2009b).  

 

Arkeologiskt material visar på SYK existens i historian och logiskt bör kulturen ha haft 

boplatser. Om Malmer har rätt angående jordbruket som boven är svårare att säga. SYK 

bebyggelsemönster kan i framtiden få bättre belägg men i dagen situation måste man, 

anser jag, använda sig av andra kulturers bebyggelsemönster för att uttyda en bild (Brink 

2009b). Öresundsförbindelsen ger Björhem och Staaf en bra bild om TRB förändring i 

landskapet, tidigare rörliga inom olika områden, byts ut mot mer stationära bosättningar 

med långhus, omkring övergång mot MNB; ”är det i stridsyxekulturens långhus som vi 

ser en första uppdelning av landskapet mellan olika 'gårdar”? (Björhem & Staaf 

2006:132).  

 

Arkeologen Lars Sundström, har studerat förändringen av material från MNA- MNB i 

östra Mellansverige, menar att förändring i material kan tolkas här:  

 

”behålla och försvara en hotad social situation” (Sundström 2003:51).  
 

Att kulturer strävar efter kontinuitet leder till slut till förändring. Viktigt att nämna är att 

denna tolkning handlar om SYK i östra Mellansverige och inte Skåne. Influenser utifrån 

till palissadanläggningarna och ”behålla och försvara en hotad social situation” 

(Sundström 2003) kan vara en del i utveklingen av SYK.. Individualitet syns tydligt i det 

strikta gravskicket som en motpol till TRB (Nilsson & Rudebeck 2010). Långhusen bör 
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fått större betydelse och territorier i landskapet måste ha uppstått som motpol till det 

tidigare rörliga landskapet (Björhem & Staaf 2006). Om influenser utifrån är en viktig del 

att beskriva SYK bör övergången till SN varit ”kulturlös” (Stensköld 2004). SN 

igenkännande av influenser i bronsföremål, syns i flintdoken (Apel 2001), bör SYK 

mottagit influenser snabbare än övergången mot MNB. Det boplatser från yngre SYK 

ligger inom samma område som SN boplatser (boplatserna är känd för sin kontinuitet).  

Det finns mer lämningar från yngre SYK boplatser än äldre men fortfarande är det väldigt 

lite dock kan boplatskontinuitet vara problemet här. SYK boplatser kan ”gömma sig under 

SN boplatser” (Björhem & Staaf 2006, Artursson 2009, Brink 2009b).  

 

 

◦ Vilka hinder existerar för forskning av ett bebyggelsemönster? 

 

Avslutningsvis skall jag gå närmare in på några problem som forskningen brottas med när 

det kommer till forntid bebyggelse. 

 

Avsaknaden av boplatslämningar är, redan nämnt som ett stort problem inom SYK men 

andra aspekter måste närmare diskuteras. Som tidigare nämnts försöker jag täcka hela 

Skåne under MNB, ur ett makroperspektiv, för att se ett heltäckande mönster av SYK.  
 

 

 

Enhetlighet kan göra kulturer 'endimensionella' men utan makroperspektiv fyller 

mikroperspektiv ingen mening (Artursson 2009). Ett problem i Malmers beskrivning av 

SYK som en konservativ kultur bygger på makroperspektiv där lokala skillnader inte tas 

upp (Malmer 2002). Detta ger inte kulturen en rättfärdig bild när lokala skillnader 

existerar och föremålens utseende ändras genom tiden (Brink 2009b). 

 

However, by naming cultures one makes oneself something of a prisoner of social 

interaction (Larsson, L. 2004:72). 

 

Utvecklingen under mellanneolitikum är ett av de svåraste områdena i Sveriges förhistoria 

att förklara och tolka. Flera kulturyttringar möts här och hur de förhåller sig till varandra 

har diskuterats i föregående frågeställning. I kulturhistorisk arkeologi bygger forskningen 

på typologi, kulturgruppsindelning, inom en viss period i tiden. Forntiden blir en linjär 

tankebana som till stor del bygger på vår logiska uppfattning av tid (Karlsson 2001). Detta 

gör det enklare för oss att förstå var i tiden man befinner sig. Tyvärr läggs fokus på 

skillnader mellan grupper och inte på relationer mellan grupper. Problemavgränsning av 

perioder, speciellt MNA-MNB, bygger på förekomsten av SYK material men då inga, 

eller få, 14C dateringar finns går det inte att fixer detta i tid. SYK början 2500 f.Kr får 

alltså ses som ganska hypotetisk (Brink 2009b).    
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7. Sammanfattning 

 

Denna uppsats bygger på kulturbegrepp och bebyggelsemönster inom arkeologins ramar. 

Fokus ligger på MNB och SYK för att studera och tolka ett bebyggelsemönster och på 

vilket sätt arkeologisk forskning har tolkat förståelsen om kulturer och vad ett 

bebyggelsemönster kan påvisa.  

 

Uppdragsarkeologin ökade kraftigt under 1980-talet. Nya järnvägar, bilvägar och ökad 

bebyggelse i Skånes ledde till nytt arkeologisk material som tidigare var nästan helt okänt 

framkom. Den forntida bebyggelsen i Skåne öppnade för nya diskussioner och tolkningar 

om neolitikum.   

 

Utgångspunkten är ett makroperspektiv genom hela MNB, i Skåneregionen.  Jag vill 

kunna rekonstruera SYK bebyggelsemönster för att sedan undersöka hur olika forskare 

har och ser på utveckling under MNB. Av kvalitativa beskrivningar från avhandlingar och 

fältrapporter rörde SYK och MNB ska jag forma en övergripande bild av kulturens 

bebyggelsemönster. 

 

I avsnittet i Forskningshistorik ger jag en generell beskrivning över hur forskningen om 

SYK har sett ut. Det olika teoretiska perspektiv inom arkeologisk forskning ligger till stor 

vikt hur tidigare forskning har avspeglat SYK. Hur arkeologer tyder kulturbegrepp har 

skiljt sig stor genom forskningens historia. Begreppet etnicitet har haft en stor betydelse 

för tidig forskning om SYK där många äldre forskare bedömde invandring som svaret på 

uppkomsten av denna kulturgrupp. 

 

Sista avsnittet handlar om moderna utgrävningar; Öresundsförbindelsen, Ystad-projektet, 

Västkustbanan och Citytunnelprojektet. Här undersöker jag närmare SYKs 

bebyggelsemönster och hur materialet avspeglar nutida tolkningar om SYK och 

kulturbegrepp. Dagens forskning handlar mer förhållningssätt i organisationer och sociala 

handlingar mellan olika grupper. 

 

Avslutningsvis diskuterar jag vilket resultat som modern utgrävning kan påvisa när det 

kommer till SYK bebyggelsemönster och vilka nya tolkningar som har skapas med det 

nya materialet. Tyvärr kan ingen övergripande bild av SYK bebyggelsemönster ges på 

grund av brist av boplatslämningar. Tolkningar om SYK bebyggelsemönster visar på 

lokala skillnader men boplatslämningar är allt för fåtaliga för att påvisa tolkningen.   
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