
     
 
_____________________________________________________ 
   

     Arkeologi 61-90hp 
_____________________________________________________ 
 
 

 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forensisk arkeologi 
 
Har forensisk arkeologi en framtid i Sverige? 
 
 
 
 
 
 
Admira Delic 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
C-uppsats i Arkeologi 15hp Handledare: Ulf Näsman 
Högskolan i Kalmar Examinator: Joakim Goldhahn 
Höstterminen 2007 Humanvetenskapliga institutionen 



ABSTRACT 
 
Delic, Admira. 2007. Forensisk arkeologi: Har forensisk arkeologi en framtid i Sverige? 

(Forensic archaeology: Is there a future for forensic archaeology in Sweden? C-uppsats i 

arkeologi. Högskolan i Kalmar ht 2007) 

 
This paper is about what forensic archaeology means, how the work is done, what methods 
are used in a forensic investigation. It is discussed whether there is any difference between 
how archaeologists and forensic scientists work. Interviews with archaeologists, an 
osteologists and a forensic scientist are made in order to get a wider perspective of the subject.  
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FÖRORD 
 
Forensisk arkeologi är för mig något som handlar om kriminalteknisk undersökning, dvs. en 
undersökning som hjälper till att lösa mord och andra brottsmysterier. Den hjälper samhället 
att utreda brott på ett sätt, som den vanliga polisen inte heller behärskar. Ideellt samarbetar 
fyra olika yrkesgrupper vid brottsplatsundersökningar: arkeologer som är anställda av polisen, 
osteologer och kriminaltekniker samt rättsläkare.  
Den här uppsatsen är ett försök att förstå hur det hela går till när man undersöker en 
brottsplats med forensiska metoder. Men också vad forensisk arkeologi egentligen är för slags 
arkeologi. 
 
Jag vill tacka Ulf Näsman för den hjälp som jag behövde i min handledning, arkeologerna Ulf 
Celin och Cecilia Ring, Johan Bruun (kriminaltekniker på polisen i Kalmar) och osteologerna 
Elisabeth Iregren och Rita Larje för att ha varit så snälla att ställa upp på en intervju, utan er 
skulle inte denna uppsats vara möjlig. 
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1. INLEDNING 
 
Denna c-uppsats kommer att handla om forensisk arkeologi, där jag bland annat har som mål 
att ta reda på om forensisk arkeologi har någon framtid i Sverige. Att jag väljer att skriva om 
detta är för att jag alltid har varit intresserad av olika mysterier men framför allt hur man går 
tillväga för att lösa gåtor, utifrån både den arkeologiska men också den kriminaltekniska 
delen. CSI och Bones är några av de tv-serier som kom att bli min inspirationskälla till att 
fatta beslutet om vad jag ville skriva om. Därför blev ämnet forensisk arkeologi. 
 
I uppsatsen kommer jag att ta upp en inledande förklaring vad forensisk arkeologi är och hur 
man går tillväga med diverse undersökningsmetoder. Jag kommer även att ta upp skillnader 
mellan den vanliga kriminaltekniska och den arkeologiska undersökningen. Men också om 
forensisk arkeologi är lika vanlig här som den är i USA och i England. Uppsatsen kommer 
även att bestå utav intervjuer som jag gjorde för att kunna få en bredare uppfattning om hur de 
olika yrkesgrupperna arbetar i en sådan undersökning. Samtliga personer fick olika frågor 
som de skulle besvara, vilket gjorde det möjligt att kunna skriva denna uppsats.  
 
Forensisk arkeologi går ut på att arkeologer samarbetar med olika vetenskapliga metoder 
inom det rättsmedicinska systemet. Här undersöker man alltifrån kyrkogård till fruktansvärda 
brott till naturliga olyckor, som med hjälp av teknisk träning och expertgrupp inom juridiken 
kan ge oss en identifikation av mänskligheten. Tolkningen görs med hjälp av identifieringen 
av den tafonomiska förändringen. De olika arkeologiska metoderna och tekniken förbättras 
ofta i undersökningar av lokala, stats-, förbunds- polisen, företag och organisationer. 
Avlägsna platser är oftast förknippade med mordoffer. Med hjälp av undersökningen av 
jordens olika skikt kan de forensiska arkeologerna få den upplysning som behövs för att få ett 
relativt skede av händelser (Refererat efter http://crm.cr.nps.gov/archive/19-10/19-10-1.pdf).  
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2. MÅLSÄTTNING 
 
Mitt mål med uppsatsen är att ta reda på vad forensisk arkeologi egentligen är. Jag vill kunna 
ta reda på om det finns några skillnader mellan de olika professionaliteterna, men framför allt 
om det finns några skillnader i deras undersökningssätt. 
 
För att jag ska kunna besvara min huvudfråga om det finns någon framtid för den forensiska 
arkeologin i Sverige så har jag utgått från följande underfrågor. 
 

• Vad är forensisk arkeologi? 
• Vilka undersökningsmetoder använder man sig av när man utreder ett mord utifrån 

den forensiska arkeologin? 
• Finns det någon undersökningsgrupp i Sverige som arbetat med forensisk arkeologi? 
• På vilket sätt skiljer sig den forensiska arkeologin ifrån den vanliga kriminaltekniska 

undersökningen? 
• Hur är arbetsuppgifterna fördelade? 
• Är Forensisk arkeologi lika vanlig i Sverige som den är i USA och i England? 

 
Jag kommer i min diskussions- och analysdel att belysa dessa frågeställningar med hjälp av de 
intervjuer som bestod av en arkeolog, forensisk arkeolog, kriminaltekniker och två osteologer 
som hade olika synpunkter på det hela. Detta för att få en grund till jämförelse och en bredare 
bild av forensisk arkeologi. 
 
 
3. METOD OCH TEORI 
 
3.1 METOD 
 
I uppsatsen har jag gjort en studie med hjälp av fem olika intervjuer. Intervjuerna gjorde jag 
för att kunna få en bredare bild om vad forensisk arkeologi kan tänkas vara och hur det hela 
egentligen går till. För att intervjun skulle vara möjlig fick jag ta kontakt med Kalmar läns 
museum, polisen i Kalmar och Lunds universitet, samt en osteolog som deltog i en forensisk 
arkeologisk undersökning i Sverige. Jag har intervjuat medeltidsarkeologen Cecilia Ring, 
arkeologen Ulf Celin, kriminalteknikern Johan Bruun samt osteologerna Elisabeth Iregren och 
Rita Larje (Rita var med och startade upp Arbetsgruppen för forensisk arkeologi, AFFA ). 
Materialet till min uppsats har jag hämtat från litteraturen, Rikspolisstyrelsen (RPS), Rapport 
1996:5, AFFA från polisstyrelsen i Stockholm, Internet samt intervjuer. 
 
John Hunter är professor i förhistoria och arkeologi på universitetet i Birmingham, UK. Där 
han bland annat specialiserar sig inom forensisk arkeologi, Skotlands arkeologi och kulturella 
resurser. Han har publicerat tre verk om forensisk arkeologi. Hans andra bok Forensic 

archaeology advances in theory and practice handlar om processer för undersökningen och 
återställandet av begravda kvarlevor, huvudaspekten av den forensiska antropologin och 
bredare resultat av lag och etik. Den visar hur konceptet och metodiken i den traditionella 
arkeologin kan bli användbar inom den kriminala undersökningen. Hans första bok Studies in 

Crime: An Introduction to Forensic archaeology, ger en inledande introduktion om vad 
forensisk arkeologi kan vara. Hunter har hjälpt forensiska undersökningsgrupper och hållit 
föreläsningar för polisen och andra myndigheter i England. Han har erfarenhet av att ha 
arbetat på Balkan och Irak vid massgravsundersökningar. 
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Anledningen till att jag valde att läsa litteratur om John Hunter var att han hade deltagit inom 
olika forensiska arkeologiska undersökningar samt hållit föreläsning åt polisen och andra 
myndigheter. Därför tycker jag att det är mycket lättare att använda sig av en litteratur där 
författaren själv har varit med och deltagit i ett forensiskt arbete. 
 
AFFA (arbetsgruppen för forensisk arkeologi) är en polisrapport där man hade som mål att 
arbeta med att se över och utveckla polisens arbetsmetoder. AFFA är den första och enda 
gruppen inom forensisk arkeologi i Sverige, men tyvärr så finns den inte idag eftersom de 
personer som gruppen AFFA var sammansatt av bytte yrke eller gick i pension. Rapporten har 
varit en viktig källa till min C-uppsats, vilket gjort att jag kunnat förstå den forensiska 
arkeologin utifrån en annan synvinkel. Eftersom rapporten var ett uppdrag av polisstyrelsen i 
Stockholm är den mycket pålitlig.  
 
De Internet- källor som jag använde mig av är bland annat Wikipedia, vilket är en fri 
encyklopedi som finns att hämta på Internet. Nackdelen med denna källa är att man inte direkt 
kan se den som pålitlig eftersom vem som helst kan skriva och lägga till fakta. Wikipedia är 
en sådan Internet-källa som förklarar ett ämne på ett bra sätt men ganska i kort 
sammanfattning. Denna källa valde jag att använda mig av för att jag ville få en uppfattning 
om vad forensisk arkeologi egentligen innebär. Dessutom har den varit mycket enkel att 
använda sig av. Materialet i Wikipedia, skiljer sig inte så värst mycket från litteraturen av 
John Hunter eller polisrapporten. 
 
Förutom Wikipedia så har jag även använt mig av några artiklar som jag hittade på Internet. 
Dessa var från olika myndigheter i utlandet, framför allt USA, där man sysslar med forensisk 
arkeologi. Källorna är även här pålitliga eftersom de är skrivna av forensiska arkeologer 
själva. I början var jag väldigt skeptisk till att använda mig av Internet, eftersom jag vet att 
många källor där inte är pålitliga. Men då jag har granskat texten och jämfört den med de 
tryckta källorna, skiljer sig inte informationen så mycket ifrån varandra.  
 
Jag har även använt mig av muntliga källor, vilket innebär att jag har gjort en intervju med 
fem personer. Detta för att få en bredare bild av forensisk arkeologi men även få belyst 
skillnaderna mellan professionaliteterna. Intervjuerna gick ut på att jag skulle intervjua en 
arkeolog, forensisk arkeolog, kriminaltekniker och en osteolog. I början var det en aning svårt 
eftersom jag inte kunde få tag på de personer som jag verkligen behövde till min intervju. 
Men det hela löste sig så småningom. Efter att ha intervjuat alla kom jag fram till att svaren 
inte skiljer sig så mycket ifrån varandra. Den som man kan säga kunde mest om ämnet var 
den forensiska arkeologen, kriminalteknikern och osteologen som var tidigare involverad i 
AFFA (arbetsgruppen för forensisk arkeologi).  
 
De svar som jag fick av samtliga personer är jag mycket nöjd och belåten med eftersom jag 
fick precis de svar som jag strävade efter för att kunna skriva denna uppsats men också för att 
senare kunna sammanställa det hela i diskussionen. De källor som jag fick av samtliga är 
mycket trovärdiga eftersom en del av dem känner till gruppen AFFA samt att de varit 
involverade inom en forensisk arkeologisk utgrävning, vilket kom att underlätta det hela 
enormt mycket.   
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3.2. TEORI 
 
Min uppsats är baserad på litteratur som representerar synpunkter från den processuella 
arkeologin. Begreppet processuell förknippas oftast ha en sammankoppling med rörliga 
kulturprocesser (Olsen 1997: 38). Nya arkeologer som Lewis Binford kom att införa en ny 
anda och optimism i arkeologin. Bland annat så hävdade Binford att ”arkeologerna kunde 
studera precis samma problem som antropologerna studerade och över en mycket längre 
tidsrymd” (Olsen 1997: 38). Denna teori tog först form under 1970-talet, vilket kom att bygga 
mycket på den amerikanska kulturantropologin. Här är kulturen nära förbunden med den 
omgivande naturmiljön.  
 
Den processuella arkeologin har två teoretiska inriktningar, den ena är den logisk- 
positivistiska kunskapsteorin och den andra är en funktionalistisk syn på samhälle och kultur. 
När man använder sig utav olika mätredskap för att uppnå en exakt arkeologisk kunskap 
finner man detta i den logiska positivismen. Enligt denna teori finns det en gemensam 
kunskapsmässig grund för alla vetenskaper t ex naturvetenskaperna. Här är arkeologi, historia 
och antropologin involverade i rollen och användandet av de vetenskapliga metoderna. Enligt 
den andra teorin, positivismen är det bara genom observering och mätning som man kan göra 
till föremål för vetenskapliga studier. Den här teorin framhäver även två olika skiljelinjer 
mellan vetenskapen medan den andra en mera inriktning inom politik och moral. Inom den 
processuella arkeologin är naturvetenskapen den centrala bilden där blir människan ett 
centralt forskningsobjekt i landskapet (Olsen 1997: 39-41). 
 
Den forensiska arkeologin hör hemma i det processuella tänkandet på så vis att den har 
naturvetenskapen som en viktig grund i sin forskning. En annan viktig term som hör hemma 
här är den antropologiska undersökningen. Detta på grund av att Binford ville kunna förklara 
det mänskliga beteendet och samhället. Men för att göra detta var han tvungen att upptäcka 
vissa lagar närmare bestämt A- och B lagar (A- förekommer i en viss typ av mönster och B- 
en viss typ av mänskliga handlingar). Det Binford menade här var att dessa lagar kunde enbart 
upptäckas genom att man studerade levande situationer där beteenden och idéer kan 
observeras i samspel med den materiella kulturen. I och med detta började allt fler arkeologer 
inrikta sig inom etnoarkeologin vilket kom att bli en viktig källa inom den processuella 
arkeologin (Olsen 1997:45). Antropologin har en viktig betydelse för den forensiska 
arkeologin genom att den hjälper att identifiera vem offret kan tänkas vara. Utan den 
kunskapen är det mesta inom den forensiska arkeologin omöjlig.  
 

När det gäller mina egna synpunkter på uppsatsen, väljer jag att ta med dem i slutet. Där 
kommer jag också att diskutera de frågeställningar som jag utgått från men också mina egna 
åsikter. 
 
 
4. FORSKNINGSHISTORIK 
 
4.1 Forensisk arkeologi 
 

”Forensisk arkeologi (rättsarkeologi) är en internationellt etablerad vetenskap som bygger 

på tillämpning av traditionella arkeologiska principer och tekniker för rättsliga syften, 

framför allt vid brotts- och fyndplatsundersökningar” (RPS Rapport AFFA 1996:7). 
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Arkeologi handlar om den mänskliga kulturutvecklingen, där arkeologen studerar de spår som 
den forntida människan har lämnat efter sig. Medan den forensiska arkeologin inriktar sig 
mera på det kriminaltekniska perspektivet i modern tid. Forensiska arkeologer utför 
undersökningar av den mänskliga kvarlevan och andra bevis inom det forensiska området. 
Slutresultatet är att få en exakt rekonstruktion av hela brottsplatsen som den var från början 
innan man påbörjade undersökningen. Forensiska arkeologer använder termen bevis i största 
allmänhet för att inkludera alla fynd, så som mänskliga kvarlevor, artefakter, insekter, växter, 
jordprover, fotspår, verktygsmärken, gravschack och vätskefläckar. Kvarlevan refererar till 
människoben och mjuka vävnader, inklusive tänder, hår och naglar. Till artefakter räknas 
specifika fysiska objekt som smycken, mynt, kläder, vapen och avfall (Navrocki 1996:1-9). 
 
Den forensiska arkeologin utvecklades i USA och i England under 1980-talet, för att lättare 
kunna få svar av experter på frågor relaterade med brottsplats. Här är arkeologer anställda av 
polisen för att hjälpa till med utredningar av mord, i samarbete med osteologer, 
kriminaltekniker samt rättsläkare, där var och en sköter sin del av arbetet. Arkeologens 
uppgift är att göra utgrävningen, rekonstruktuera platsen där händelsen ägde rum, lokalisera 
brottsplatser, göra noteringar, mätningar, studera fynd och miljö, rekonstruktioner av 
mänskliga kvarlevor, personliga föremål, vapen, stöldgods samt andra möjliga bevis av de 
kriminella olyckshändelserna.  Detta har gjort att metoderna även passar in bland andra yrken, 
t.ex. inom kriminaltekniken. När man gör en rekonstruktion av en individ, använder man de 
spår som man hittat på platsen men framför allt spår och rester av den mänskliga kvarlevan. 
Undersökningen görs med hjälp av olika data tekniska metoder, samt DNA från skelett. Den 
här sortens metodik är väldigt viktig inom den kriminaltekniska undersökningen om man skall 
kunna identifiera samt gripa den misstänkte ifall det rör sig om mord. Tekniken har visats i 
många tv-program där arkeologer använder sig av den mänskliga kvarlevan och hur man 
illustrerar undersökningen med via datateknik och andra tekniska medel. Bland annat har man 
använt denna forensiska teknik till rekonstruktioner av de dåtida människorna t ex Lucy, 
neandertalare, Homo Sapiens etc. (Hunter 1997:41-53).  
 
I Manchester finns en grupp av forskare som specialiserat sig på att rekonstruktuera kända 
historiska ansikten utifrån deras kranier. Metoden går ut på att man utgår från ansiktets 
muskler vilket gör att man kan rekonstruktuera människan. Idag används denna metod dels 
inom arkeologin men också inom polisyrket för att identifiera mordoffer. När man 
rekonstruktuerar ett ansikte utgår man först från en avgjutning av kraniet. Avgjutningen görs 
med hjälp av en mjuk handduk som man därefter gnuggar på ett ytterst lager av 
aluminiumfolie. Gjutformen görs i samma material som tandgjutningar. När masken är färdig, 
börjar man ta ställning till frågor om den dödes ålder, kön och kroppsbyggnad samt etnisk 
tillhörighet. Dessa kriterier utgår man från när man ska rekonstruktuera ett ansikte.  
(Refererat efter http://www.popularhistoria.se/o.o.i.s?id=43&vid=384) 
 
De forensiska arkeologerna har och är fortfarande anställda av internationella organisationer 
så som FN för att undersöka den kriminella delen inom krig eller massgravar på bland annat 
flera platser inom den forna Jugoslavien, Rwanda och Irak. Deras roll här är att hjälpa till i 
undersökningen av identifieringen av kroppar, eller delar av kroppsdelar samt även andra 
typer av brott som t ex. terroristattacker, flygplanskrascher etc. 
Kvarlevorna är gemensamma och grundläggande element för arkeologens arbete. De 
mänskliga kvarlevorna tas om hand av arkeologerna, på samma sätt som inom det forensiska 
arbetet. Den huvudsakliga punkten inom arkeologi är att förstå det förgångna samhället, där 
bland annat ritualer och tolkningar ingår. Forensisk arkeologi kombinerar ihop den 
arkeologiska tekniken samt osteologins kunskap för att kunna ta hjälp, hitta fynd och skaffa 
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viktiga bevis åt den kriminaltekniska undersökningen. Osteologen hjälper till att bestämma 
ålder, kön och andra fysiska kännetecken på kvarlevan, medan rättsläkaren gör obduktionen 
(Hunter 1997: 8-14).  
 
När ett mord inträffar befinner sig polisen först på plats. Deras uppgift är att först ta hand om 
offret, gripa den misstänkta, identifiera vittnen och spärra av brottsplatsen. Det är nu som den 
forensisk arkeologiska undersökningen kan börja ta sin form. Kriminalteknikerns uppgift är 
att leta efter bevis på brottsplatsen som kan leda fram till den misstänkte. Ledtrådar kan vara 
vilka föremål som helst, alltifrån märke till mönster av kläder, verktyg, fordon etc. Med hjälp 
av undersökningsmetodiken som fotografi kan man studera och granska bevisen som i sin tur 
kan hjälpa för att bevisa om den misstänkte är skyldig eller inte (Platt 2006:7-9). 
 
Det som forensiska arkeologer kan göra som andra professionaliteter inte kan är framför allt 
att de har den förberedande utrustningen, de har träningen, verktyg och annan utrustning för 
att göra det som krävs i en kriminalteknisk undersökning. Deras uppgifter är alltifrån att 
lokalisera gravar, där man bland annat tittar efter den traditionella arkeologiska platsen med 
hjälp av varierade tekniska metoder som man sedan använder sig av när man ska undersöka 
en mordplats. En arkeolog som arbetar med forensisk undersökning har som uppgift att: göra 
analys av platser, dokumentation, kartläggning, utgrävning och kropps rekonstruktion, 
utomhus rekonstruktioner samt rapport skrivande, där hela undersökningen sammanställs. 
Innan man börjar med utgrävningen av platsen måste arkeologen först ställa sig följande 
frågor för att det ska underlätta i undersökningen. Dessa frågor är: Vem representerar 
individen?, Vad är dödsorsaken? Samt vilken är den lämpliga analysen av de mänskliga 
kvarlevorna? (Hunter 1997:10-18, http://chicora.org/forensic:archaeology.htm). 
 
4.2 AFFA  
 
AFFA (arbetsgruppen för forensisk arkeologi) är en tvärvetenskaplig arbetsgrupp med 
representanter från kunskapsområdena kriminalteknik, arkeologi, arkeologisk 
laboratorieverksamhet, osteologi samt rättsmedicin.   
Gruppen bildades i Stockholm (våren 1991) och hade som uppgift att studera och utveckla 
forensisk-arkeologiska metoder samt tekniker för att överföra tillämpliga delar i praktiskt 
polisarbete. Resultatet sammanställdes i en RPS RAPPORT 1996:5, Forensisk arkeologi 
AFFA. Detta är den enda grupp i Sverige som har varit involverade inom en forensisk 
arkeologisk undersökning. Tyvärr finns inte denna grupp längre, efter att de som var 
involverade i gruppen fått annat att göra eller bytt inriktning på polisarbetet eller gått i 
pension. Numera är AFFA omgjord, istället heter den GMP (Gärningsmanna profil gruppen), 
vilka inriktar sig mera på en psykologisk avdelning (Refererat efter RPS Rapport AFFA 1996: 
5-9). 
 
Varje land har sitt eget namn på en kriminalteknisk undersökningsgrupp. Grupper som globalt 
inom denna sort av undersökning har en viktig funktion i att hjälpa till i framför allt de länder 
som utsatts för krig, som Balkan och Rwanda dit många forensiska arkeologer åker för att 
hjälpa till med utgrävningen av massgravar som påträffats (Hunter & Cox 2005:23). 
 
Ett annat exempel på en arbetsgrupp inom forensisk arkeologi är Necro Search, vilket är en fri 
organisation i Colorado som specialiserar sig på sökandet av hemliga gravplatser. Deras 
uppgift är att hjälpa till med upprätthållandet av lagen genom att praktiskt ordna 
undersökningar. Gruppen var under tjänst för the Forensic Search Advisory Group (FSAG) 
som är numera en brittisk grupp inom den forensiska arkeologin (Hunter & Cox 2005: 22). 



 7 

I detta kapitel har jag tagit upp en kort historik om vad forensisk arkeologi är, närmare 
bestämt att det handlar om samarbete av olika vetenskapliga metoder inom det 
rättsmedicinska systemet. Här undersöker man alltifrån kyrkogård till hemska brott till 
naturliga olyckor. Jag har även tagit upp hur diverse arbetsuppgifter är fördelade mellan de 
olika professionaliteterna samt AFFA, arbetsgruppen för forensisk arkeologi.  I nästa kapitel 
tar jag upp de olika undersökningsmetoderna och hur man går tillväga när man löser ett mord 
utifrån ett kriminaltekniskt fall.   
 
 
5. UNDERSÖKNINGSMETODIK 
 
Vid varje undersökning krävs en noggrann planering innan man sätter igång med 
utgrävningen för att man ska kunna få ut det mesta av informationen från brottsplatsen.  
Här är det viktigt att man tar god tid på sig och tänker efter vilka frågeställningar man vill 
utgå från innan utgrävningen tar plats. När undersökningen påbörjas är det viktigt att kunna 
dokumentera allt i minsta detalj, detta ifall att man skulle missa något enstaka spår. Den här 
dokumentationen görs med hjälp av video- och fotodokumentation samt noteringar. Man får 
med andra ord inte lyfta på några fynd vid en platsundersökning, inte förrän allt är 
dokumenterat, först därefter placeras allt i olika plastpåsar. Likadant som inom en traditionell 
arkeologisk utgrävning krävs det att man måste ha tillstånd för att kunna undersöka området. I 
detta fall tar man kontakt med en lokal byggnadsentreprenör eller kommunens gatukontor 
(RPS Rapport 1996:14-18). 
 
5.1 Avsökning 
 
Innan man påbörjar en forensisk arkeologisk undersökning måste en noggrann plan läggas 
fram. Söker man i större områden behövs spaning från helikopter vilket ger en snabb översikt 
hur det ser ut uppifrån. En annan metod inom undersökningen är skallgång. Här krävs det att 
man koncentrerar sig på det man ser i omgivningen som exempelvis avbrutna grenar, bilspår 
och andra störningar i markytan eller i vegetationen. Inom den kriminella undersökningen har 
även sökhunden en viktig position eftersom de har ett bra spårsinne vilket gör att de är 
användbara för att spåra och söka efter kroppar både under marken och i vatten. En annan 
viktig faktor när man påbörjar en undersökning är tidsfaktorn, vilket både påverkar 
undersökningens utformning och dess resultat, här har även vädret en stor del i det hela. Det 
gäller att jobba i raskt tempo eftersom det utgrävda materialet riskerar att bli förstört i det fall 
att vädret skulle förändras (RPS 1996:12 ).  
 
Vid sökning av begränsade områden används magnetometerteknik (mäter jordmagnetiskt 
fält). Den har en viktig betydelse när man ska peka ut möjliga platser där föremål av järn kan 
vara nedgrävda. Metalldetektor (elektromagnetiskt instrument), används genom att man via en 
sändarspole sänder ut ett primärt magnetfält. Dessa signaler passerar marken och mäts sedan i 
mottagarspole. Den används för att upptäcka metallföremål, och kan upptäcka föremål ned till 
mellan två till tre decimeters djup. För att man ska kunna hitta föremål vid större djup i 
marken krävs det att föremålen är större.  
Markradar är ett annat instrument i undersökningen som man använder sig av. Den består av 
en sändare och en mottagare som sänder ut korta impulser av radarvågor. Metoden har 
använts inom arkeologin för att lokalisera boplatser och gravar (Hunter & Cox 2005: 30-36). 
När det gäller att söka inom begränsade områden använder man sig av en sticksond med 
vilket man kan lokalisera en nedgrävd kropp. Fosfatkartering är en annan etablerad metod 
inom den arkeologiska forskningen. Den har visat sig vara en mycket användbar metod inom 
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kriminaltekniken när man ska lokalisera kroppar. Syftet med fosfatkarteringen är att försöka 
peka ut den ursprungliga platsen där en förmultning kan ha ägt rum, som i detta fall kan 
underlätta att identifiera individens dödsorsak. Vid sökning av en kropp kan den naturliga 
vegetationen göra en stor nytta. Denna hjälper till på så sätt att när man väl har grävt en grop 
och fyllt igen den, förändras vegetationen. Den här vegetationsförändringen kan ses genom att 
markytan är lite mer avvinkande ifrån resten av omgivningen eller kanske mer fyllt av växter. 
Inom en sådan undersökning bör man även vara uppmärksam på de högar som man påträffar, 
dessa kan vara gömställe för att dölja kroppen (Hunter & Cox 2005: 69-92).  
 
5.2 Inmätning 
 
När man väl har lokaliserat den plats som ska undersökas, upprättar man ett koordinatsystem, 
ett så kallat rutnätsmönster som underlättar enormt mycket vid en dokumentation, där man 
ska kunna peka ut var exakt man hittade fyndet. Rutnätsmönstret är till för att fynd men också 
även graven ska kunna mätas in, samt en skiss som ritas vilket sedan läggs in på en karta. 
Detta system är till för att man ska kunna hålla bättre koll på grävningen och för att man 
lättare ska kunna mäta in fynd på ett säkert sätt. Vid utläggning av ett koordinatsystem 
använder man sig av en kompass, vilket betecknas med en nord- och syd axel (X och Y). 
Vid en undersökning då fynd påträffas under markytan eller om den sluttar kan fyndens 
placering behövas mätas in, detta görs oftast genom att man mäter djupet med en tumstock 
mot en punkt i markytan. Metoden kallas för ett svävande nollplan, som går ut på att ett snöre 
spänns vågrät över graven (RPS Rapport 1996:21). 
 
5.3 Utgrävningsmetodik 
 
Metoder som man använder sig inom den forensiska arkeologin består av flera olika sorter av 
arkeologiska utgrävningsmetodiker: att lokalisera begravda objekt, inklusive geofysik, flyg- 
fotografering, satellitbilder och granskning av kartor. Varje fall inom en forensisk arkeologisk 
undersökning anpassas efter situationen som man befinner sig i. Det viktigaste är att man gör 
en noggrann förberedelse. Att rusa iväg och sätta spaden i jorden är lika lite acceptabelt här 
som vid en arkeologisk undersökning. Det är viktigt att man kan garantera spår som kan eller 
motsäga en bekännelse av brottsfallet (Hunter 1997:8-20).  
 
Vid en utgrävning börjar man först med att bedöma gravens storlek och bredd. Skulle det bli 
en osäkerhet mellan gravens exakta läge, t ex om den skulle vara övervuxen med gräs, då 
måste man försöka fastställa gravens storlek och bredd i horisontalplanet. Vid övervuxet gräs 
tolkas detta att det kan ligga en kropp begraven där. Men bara i det fallet om man märker att 
det skiljer sig från andra områden i närheten av platsen. Detta på grund av att vegetationen 
förändras när man väl har grävt en grav som sedan fyllts igen. Förklaringen till detta är att 
växtens rot blir förstörd vid grävningen vilket påverkar att tillväxten blir förändrad (RPS 
Rapport 1996: 21). 
 
När man har lokaliserat platsen, graven så måste en noggrann inmätning göras av platsen och 
ett koordinatsystem. Vid en utgrävning av en brottsplats är det viktigt att tänka på att ta prover 
på markvegetationen vid graven, samt på jorden i graven för att man ska kunna göra senare 
jämförelseundersökningar. Detta på grund av att gärningsmannen i de flesta fall kan ha tappat 
något vilket skulle kunna underlätta i undersökningen (RPS Rapport 1996: 21-27).  
Inom den forensiska undersökningen finns det tre olika metoder som man kan följa vid en 
utgrävning. Dessa metoder används bara om det förekommit grävning på platsen tidigare. 
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Grop, schakt- eller sockelmetod ingår i denna undersökning. Gropmetoden är snabb och 
enkel, men är endast användbar vid fynd som ligger på ytan eller på mycket djup nivå i 
marken. Schaktmetoden är i allmänhet den metod som är lämpligast, vilket går ut på att man 
gör ett arbetsschakt vid sidan av graven. Detta innebär att man gräver ett arbetsschakt 
parallellt med gravens ena långsida respektive kortsida eller båda sidorna.  
Medan sockelmetoden är en utveckling av förra metoden, lägger man istället arbetsschacket 
runt om hela fyndet. Denna metod är mest användbar vid svårare typer av utgrävningar 
speciellt när det gäller skelett (Hunter 1997:87-99). 
 
Vid varje utgrävning strävar man efter att försiktigt frilägga kroppen, detta sker genom att 
man avlägsnar all jord på sidorna av kroppen eller skelettet tills man helt frilagt botten av 
graven. Under arbetets gång är det mycket viktigt att studera jordens färg, skiktning och 
stratigrafi (lagerföljd). När man är färdig med schaktmetoden, blir nästa steg att fortsätta nedåt 
i olika nivåer, ca tio centimeter. Vid utgrävningen används skärslev och borste, medan spatel 
och pincett används till små och sköra fynd. När man väl påträffar kroppen tar rättsläkaren 
över denna del. Deras uppgift är att bedöma andra typer av vävnadsfynd vid förruttnade eller 
sönderdelade kroppar samt obduktion. Därefter tittar man på hur bra skick kroppen befinner 
sig i. Är kroppen någorlunda bevarad eller lite omvandlad bör den efter friläggningen och 
undersökningen på plats lyftas på så försiktigt sätt som möjligt för att sedan transportera det 
till en rättmedicinsk avdelning för undersökning. Består kroppen däremot bara av skelett, är 
risken minimal att skelett eller fragment går förlorade. Skulle man hitta kroppen som ett helt 
skelett där benen sitter löst ifrån varandra kan man ta upp benen var för sig (Hunter 1997:87-
99). 
 
Innan allt plockas upp, dokumenteras, fotograferas allt i detalj innan man kan ta upp skelettet 
eller kroppen. Därefter noteras fynden, packas och markeras med olika koder, vilket ska ske 
utifrån koordinatsystemet.   
 
Efter utgrävningen återstår jordmassor, här måste platsen genomsökas noggrant för att inte 
missa någon viktig information för utredningen, därför är det viktigt att man sållar materialet.  
Dessa metoder består av två stycken olika sållningsmetoder: torr- respektive vattensållning, 
vilket bör ske en bit från utgrävningsplatsen. Metoden utgör oftast ett mycket viktig moment 
inom undersökningen, detta gäller speciellt vid sprängplatser. Den andra metoden, 
vattensållning är mycket mer framgångsrik när det gäller små föremål, som dessutom är en 
skonsam metod speciellt mot sköra fynd. Medan man vid en torrsållning riskerar att mala 
sönder fyndet (RPS Rapport 1996:27-29). 
 
Vid fotografering av fynd gäller samma regler som vid en arkeologisk dokumentation. Det 
som är en aning annorlunda är att man måste vara noggrann när man fotograferar föremålen 
respektive graven ifrån olika vinklar i lagom rask tempo. Det finns två olika typer av 
fotografering inom den forensiska arkeologiska undersökningen. Den ena är lod- 
fotografering, som innebär att man fotar ur en vinkel utan lutning Denna underlättar att man 
lättare kan se fyndens placering samt följa friläggningen. För att bilden ska bli bra krävs det 
att man håller kameran exakt över platsen utan extra hjälpmedel. Den andra är 
översiktsfotografering, som oftast används över ett större område, bortsett från flygfoton (RPS 
Rapport 1996:30-32). 
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5.4 Bestämning av fyndålder 
 
Att bestämma hur lång tid som förflutit mellan en människas död och det att kroppen 
återfinns, är en av de svåraste uppgifterna som man ställs inför men också en av de viktigaste.   
Den information som man behöver för att kunna tolka ålder på föremålet finns redan på 
brottsplatsen där skelettet hittas. En nedbrytning av kroppen kan säga mycket om fyndåldern, 
detta beror på när individen dog men också på grund av andra omständigheter som placering 
och väderlek. Ett annat sätt att få reda på information är genom studiet av växtligheternas 
utveckling. Detta görs med hjälp av att man studerar och jämför skador på växtrötter som kan 
ha skadats vid en nedgrävning av en kropp. Undersökningen görs med hjälp av att man gör en 
bestämning av åldern på rötterna sedan omgrävningen inträffade. Mossor på naken jord är ett 
annat exempel som kan ge en anvisning vid en nedgrävd kropp (RPS Rapport 1996:74). 
Kol 14 metoden är en annan teknik som man använder sig av i den forensiska 
undersökningen. Men den kan inte användas på för ungt benmaterial för att man ska kunna få 
fram det resultat som man strävar efter i analysdelen. Inom den forensiska delen kan den 
användas bara för att avgöra om benmaterialet är förhistoriskt, historiskt eller inte. 
AMS- metoden (Accelerator Mass Spectrometry) är en dateringsmetod som räknar antalet kol 
14-atomer i förhållande till antalet kol 12 och 13-atomer. Fördelen med denna metod är att det 
krävs endast en liten del för provtagning till skillnad från kol 14 metoden (RPS Rapport 
1996:74-75). 
 
5.5 Forensisk entomologi (läran om insekter) 
 
Den här sorten av forskning har stora möjligheter som man ännu inte har lyckats att utnyttja 
fullt ut. Entomologin baseras på insekternas anländning efter en viss bestämd tidtabell, som 
regleras av temperatur och andra faktorer i omgivningen. Beroende på hur klimatet är och 
tiden på dygnet dras olika insekter till kroppen vid olika tidpunkter. Genom att man studerar 
insekterna kan man dra vissa slutsatser om när döden kan ha inträffat och hur länge liket har 
legat utomhus. En av den viktigaste informationen som entomologen kan få fram gäller om en 
kropp begravts omedelbart eller först efter en kortare eller längre tid. Vid påträffandet av 
spyflugelarver tyder detta på att kroppen legat obegravd under åtminstone en dag. Vid 
förekomsten av skalbaggar har kroppen troligen legat ovan jord under två till tre dagar.  
Medan vid förekomsten av spritflugor tyder fallet på att kroppen legat obegravd åtminstone en 
vecka. När larver förflyttar sig bort från kroppen kan det främst bero på klimatet t ex kyla, 
torka, för kort dagsljus eller syrebrist. Detta är mycket viktigt ur den forensiska synpunkten 
eftersom den hjälper till med tolkandet av kroppens föränderlighet (RPS Rapport 1996:80). 
 
5.6 Tafonomi 
 
Mycket av den forensiska arkeologin bygger på tafonomiska studier av mänskliga kroppar för 
att kunna bestämma hur lång tid som passerat sedan dödsfallet inträffade och fyndet av 
kroppen. Begreppet tafonomin är ”studiet av hur organisk materia bevaras efter döden och de 
processer som påverkar bevaringen av växter och djur” (http://wikipedia.org/wiki/Tafonomi).   
Detta är en utav de viktigaste delarna inom den forensiska forskningen. 
 
5.7 Osteologisk metodik 
 
När kroppen omvandlas till skelett, sker en nedbrytning av olika organiska ämnen genom 
kroppens egna enzymer, där bland annat bakterier hjälper till. Allt eftersom tiden går torkar 
kroppen ut, svamphyfer, samt insekter och andra gnagare tar över. Nedbrytningsprocessen 
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sker efter ett anatomiskt mönster, där bland annat skallen lossnar först från halskotan. Längst 
håller ryggraden och bäckenet eftersom de är fästa vid varandra av många starka senor och 
ledband. 
 
Den normala nedbrytningsprocessens förlopp är mumifiering, vilket sker vid torra och fuktiga 
miljöer. Allra sist bryts benvävnaden ner och detta sker i tre olika faktorer nämligen genom 
den fysikaliska, kemiska och den biologiska. Vid fyndhantering av ben kan dessa vara 
ömtåliga beroende på var de är placerade. Man ska aldrig röra fuktiga ben förrän de helt torkat 
vilket kan förstöra benet. Inom forensisk arkeologisk undersökning är det viktigt att kunna ta 
tillvara så mycket som möjligt av det frilagda skelettet. Här måste man arbeta mycket 
noggrant och dokumentera varje steg i utgrävningen, detta på grund av att det inte får 
uppkomma några yttre skador i benen, vilket kan misstolkas vid senare forensiska analyser 
(RPS Rapport 1996: 57).  
 
För att kunna veta könet på en individ vid en brottsundersökning kan man titta på ett skelett 
vilken form bäckenet har. Om den är rund och lite smalare byggd då är det en kvinna, medan 
om bäckenet har en rund form är det en man. Man kan även se könsskillnaderna på kraniet 
genom att mannen oftast har markerade muskelfästen och kraftigare skalle, samt större 
ögonbrynsbågar och även en skillnad i ögonhålans utformning. Mannens har formen som en 
tv-ruta med rundare hörn medan kvinnans har en mer nerdragen vinkel (RPS Rapport 1996: 
54-70). 
 
Vid tolkningar av spår efter sjukdomar eventuellt skador på ben efterlämnar inte alla 
sjukdomar spår efter sig. Tandsjukdomar, tandlossning, dvärgväxt är lätta att se. När en 
person avlider kan skelettet uppvisa skador som berättar om vilken sort av olycksfall det kan 
röra sig om. Exempel på olika skador som man kan påträffa är skallskador, benbrott, 
skottskada, knivstick etc. Sammanfattningsvis kan man säga att det som gör att man lätt kan 
se skillnaderna mellan ett manligt respektive kvinnligt skelett är utseendet på pannans bihålor, 
bäckenet, samt delar av pannbenet (RPS Rapport 1996:54-72).  
 
Kapitel fem har i stort sett handlat om de olika undersökningsmetoder inom den forensiska 
arkeologin, hur man gick tillväga för att söka av området från början till slut, spåra olika bevis 
som kan leda till den misstänkte. Olika grävningsmetoder, entomologi, tafonomin vilket har 
en viktig del inom den forensiska undersökningen samt även den osteologiska tolkningen.  I 
nästa kapitel, Intervjuer tar jag upp fem olika personers åsikter om vad de har för 
uppfattningar om forensisk arkeologi.  
 

 

6. INTERVJUER 
 
I detta kapitel kommer jag att besvara de frågeställningar som jag utgick från när jag skrev 
uppsatsen. Kapitlet bygger på intervjuer mellan de olika professionaliteter inom forensisk 
arkeologi, dess åsikter för vad de anser att forensisk arkeologi innebär samt även vad de tror 
att den forensiska arkeologin har för framtid i Sverige. Intervjun bestod av en arkeolog, en 
forensisk arkeolog, en kriminaltekniker och två osteologer (se bilaga 1). Samtliga personer 
fick några frågor som de skulle besvara. Målet med detta var att få svar på följande frågor:  
 

• Vilka kände till den forensiska gruppen AFFA 
• Vad har man för uppfattning om vad forensisk arkeologi kan tänkas vara 
• Hur man ser på professionaliteterna  
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• Vilka metoder använde man sig av i en undersökning  
• Skulle de kunna tänka sig att arbeta med en forensisk arkeologisk undersökning mer i 

framtiden  
• Skulle man ha glädje att samarbeta med en polis och arkeolog t ex när det gäller 

nedgrävda döda människor inom en mordutredning  
• Samt även deras uppfattning om hur det kommer sig att den forensiska arkeologin inte 

är lika stor här i Sverige som den är i utlandet eller är den det?  
• Tror ni att forensisk arkeologi har någon framtid i Sverige.  

 
Detta blev resultatet. 
 
Vad har ni för uppfattning om vad forensisk arkeologi är? 

 
Cecilia Ring, medeltidsarkeolog: 
Forensisk arkeologi är med andra ord enligt henne att arkeologer arbetar tillsammans med 
kriminaltekniker för att lösa mord. 
Bland annat berättar hon att år 2001 blev hon tillkallad av polisen i Kalmar för att hjälpa till 
med utredningen av branden av Ryssby kyrka. Hennes uppgift var att se till att polisen vid 
brandundersökningen inte gick in i de arkeologiska lagren. När jag frågade henne hur det 
kommer sig att hon blev tillkallad, svarade hon för att hon visste om att det fanns en äldre 
kyrka på platsen. Detta kan man säga är en del av forensisk arkeologi, enligt Cecilia Ring. 
 
Kriminalteknikern Johan Bruuns uppfattning vad forensisk arkeologi kan tänkas vara är att 
man använder sig av de arkeologiska metoderna inom en forensiska arkeologisk 
undersökning.  
 

Känner ni till RPS: RAPPORT 1996:5, AFFA? Har man gjort något nytt sen man skrev den? 

 
Rita Larje, Elisabet Iregren, Johan Bruun kände till om rapporten. Gruppen AFFA, finns inte 
längre och man har heller inte gjort en ny, alla var överens om denna punkt. Anledningen till 
den upplöstes tror man har varit att de som var med och startade gruppen antingen bytte 
inriktning inom polisen eller gick i pension. Gruppen är numera omgjord och ersatt av GMP 
(Gärningsmannaprofilen) där inriktningen numera istället ligger på den psykologiska delen 
och inte den arkeologiska, säger kriminalteknikern Johan Bruun. 
 

Skulle ni kunna tänka er samarbeta med den här undersökningsmetoden när det gäller 

nedgrävda döda människor inom en mordutredning?  

 
Cecilia Ring uttalar sig på följande vis: Rent undersökningsmässigt kan man tänka sig hjälpa 
till med inmätning, metalldetektor, C-14 metoden med mera. Arkeologerna kan ta 
fosfatprover men inte göra en analys. Hon tar även upp att hon personligen inte har arbetat 
mycket med nedgrävda människor och vet heller inte exakt hur de forensiska arkeologerna 
arbetar utifrån detta, men hon är ändå öppen för undersökningsmetoden. Cecilia tror även att 
undersökningsmetodiken skulle kunna fungera. Det hela handlar om att ta hjälp om varandras 
kunskaper. Hon tycker att detta skulle vara ett utmärkt tillfälle att jobba ihop samt även att 
utveckla metoderna ihop. Framför allt metodutvecklingen tror Cecilia att det skulle kunna 
vara nyttigt.  
 



 13 

Eftersom Ulf Celin redan deltagit vid flera forensisk arkeologiska undersökningar framför allt 
på Balkan, så tycker han att det för tillfället inte är aktuellt att arbeta med denna metod. Detta 
menar han för sin egen del och inte med polisen i Sverige. 
 
Osteologen, Rita Larje svarar följande: ”eftersom hon numera är pensionär, är hon glad att ha 
varit med från början och startat AFFA-gruppen. Det var ett givande och lärorikt samarbete 
som gav nyttig inblick in den polisära sidan. Jag skulle gärna vilja utnyttja mina forensiska 
kunskaper när jag får möjlighet”, säger Rita Larje. 
 
Elisabeth Iregren svarar att hon gärna skulle kunna tänka sig att arbeta med denna metod. Hon 
är även villig att undervisa studenter så att de är väl förberedda både arkeologiskt, osteologisk 
och etiskt att medverka i sådant arbete. Det forensiska arbetet rör en annorlunda beskrivning 
av det arkeologiska innehållet. Forensiska arkeologer kommer inte bara i kontakt med döda 
människor utan även med de sörjande och dess rättigheter men också deras religiösa och 
kulturella normer som skall tänkas över om huruvida man hanterar en sådan situation.  Därför 
menar Iregren att det etiska är en viktig del i det hela. De flesta offer som påträffas är 
försvunna på ett onaturligt sätt, där de flesta i många fall påträffas på ett motbjudande sätt, 
ofta olika inslag av förkroppsliganden och plåga. Här måste arkeologer lära sig att känna igen 
bevis av sådant fel som görs med hjälp av återhämtning och analys (Hunter & Cox 2005: 213-
214). 
Kriminalteknikern, Johan Bruun svarar även han att han skulle kunna tänka sig att bidra med 
denna undersökningsmetod. ”Kan man bidra med kunskap så tycker jag att man ska gör det, 
men det är ändå tillfälligheten som gör att man hittar något”, säger Johan Bruun. 
 

Skulle ni kunna tänka er att samarbeta med en arkeolog respektive polis vid t ex mär man 

behöver ta hjälp att analysera döda människor inom en mordutredning? 

 
Samtliga svarade ja på denna fråga, kan man bidra med kunskap så ställer de upp! 
Enligt arkeologen, Cecilia Ring så ställer hon gärna upp att samarbeta med polisen om de blir 
tillkallade. Men det beror även på hur långt förruttnelsen av den döda personen har gått 
eftersom arkeologer inte är vana vid kroppar i förruttnelse därför att det mesta på kroppen 
som man gräver upp redan är förruttnat. Skelettet är vanligen det enda som återstår av 
kvarlevan. 
 

Diverse personers tolkningar till varför forensiska arkeologi inte är lika stor i Sverige som 

den är i USA och i England. 

 
Enligt kriminalteknikern Johan Bruun, tror han att orsakerna delvis beror på att polisen i 
Sverige har ett annat sätt att jobba på till skillnad från utlandet. I andra länder när man ska 
utföra en forensisk arkeologisk undersökning består systemet av att en person leder 
undersökningen. Medan i Sverige är det två kriminaltekniker som åker ut tillsammans, vilket 
är betydligt större ansvar samtidigt som det även finns både för och nackdelar inom detta. 
Därför menar Johan Brun att man inte riktigt kan säga att det direkt handlar om forensisk 
arkeologi som polisen sysslar med i Sverige utan att det istället ingår mer av det 
kriminaltekniska än av det arkeologiska. Eftersom arkeologer är experter på kulturarv, är 
deras viktiga uppgift inom den kriminaltekniska (forensiska arkeologin) att se till att polisen 
inte går in för djupt i de arkeologiska lagren så att kulturarvet inte förstörs (Intervju: 
Kriminalteknikern, Johan Bruun 2007-12-12). 
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Enligt den forensiske arkeologen Ulf Celin så tror han att den svenska polismyndighetens 
uppbyggnad är en svårighet för utvecklingen av forensisk arkeologi. ”Sverige har lite drygt 
tjugo polismyndigheter som är i det närmaste helt autonoma”, menar Ulf Celin. 
 
Enligt osteologen Rita Larje (var med och startade den AFFA gruppen) så kunde hon inte 
direkt svara på det men hon trodde att det kanske hade att göra med att det inte är så mycket 
annat en fråga om resurser. ”Dessutom sätter nog svenska lagstiftningen käppar i hjulet, vilket 
gör att vi kan t ex inte göra fältförsök på döda människor som man kan i USA” (Intervju: 
Osteologen, Rita Larje 2007-12-26). 
 
Istället menar Elisabeth Iregren (osteolog) att i Sverige har osteologin och arkeologin det 
närmaste samarbete, vilket de inte är i de övriga nordiska länderna. Där har man en närmare 
anknytning till medicin. ”Jag vet inte så mycket om den tidiga utvecklingen inom forensisk 
arkeologi. Det är möjligt att osteologins långa avstånd till medicin i Sverige ligger oss i fatet. 
I många länder är det dock förekomsten av många mord, jämförelse mot USA och flera 
etniska grupper som ska särskiljas som bidragit till antropologins utveckling. I andra länder är 
det massmord, inbördeskrig med mera som bidragit intresse för detta och att medel ställts till 
förfogande för arbetet” (Intervju: osteologen Elisabeth Iregren, Lunds universitet 2007-12-
12).  
 
Elisabeth nämner även ett par exempel på detta där hon bland annat tar upp om de litauiska 
medicinare/antropologer, som undersökte gravar utanför ett fängelse i Vilnius. ”Där arbetade 
spanska antropologer med offer från spanska inbördeskriget, men också med avrättade från 
strider eller övergrepp i Guatemala i Mellanamerika. Finska rättsmedicinare har varit de mest 
aktiva att medverka vid utgrävning och identifiering av offer i massmord. I Helsingfors är en 
osteologiutbildad anställd som polistekniker” (Intervju: Elisabeth Iregren 2007-12-12). 
 

Har forensisk arkeologi en framtid i Sverige? 

 
Efter att ha läst den litteratur som jag använde mig av samt intervjuerna har jag kommit fram 
till följande saker. Med tanke på att den forensiska arkeologin inte verkar lika stor här i 
Sverige som den är i USA och i England verkar chansen till dess framtid väldigt vag enligt 
min mening. Detta blev resultatet av samtliga personer som deltog i intervjun.  
 
Arkeologen Cecilia Ring svarar på följande vis: ”frågan är om det finns behov av den 
forensiska arkeologin i Sverige. Inom Sveriges gränser är det väldigt begränsat. Arkeologer 
åker utomlands för att delta i utgrävningar av massgravar t ex Balkan, Irak och Rwanda. Hon 
tycker att det vore intressant att arbeta med kriminalteknikerna eftersom det påminner om 
samma uppgifter.”  
 
Medan kriminalteknikern Johan Bruun tycker på följande vis:  
”I Sverige sker mellan 120-130 mord/år, vilket gör att kriminaltekniken behövs allt mer 
framför allt inom den forensiska arkeologin. Det vanligaste är att kriminaltekniker blir 
tillkallade utomlands för att delta i utgrävningar av massgravar, som är en slags forensisk 
arkeologi. Här är det vanligast att rättsläkaren samt arkeologen leder fallet. Spåren ligger på 
en arkeologisk utgrävningsplan, vilket är en del i den forensiska arkeologin. 
Brandplatsundersökningar är ett exempel som går att jämföra med den forensiska arkeologin. 
Här liknar undersökningar av bränder mycket en arkeologisk utgrävning, men det är bara 
kriminaltekniker i detta fall som utreder det hela när det gäller brandplatser. 
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Den forensiske arkeologen Ulf Celin tycker att eller rättare sagt hoppas att forensiska 
arkeologiska undersökningar kommer att behövas allt mer i framtiden. Han tycker att 
”metodiken behövs för att göra brottsplatsundersökningen mer kompletta”.  
 
 
7. DISKUSSION 
 
Jag har i denna uppsats inriktat mig på att kunna besvara frågan om vad forensisk arkeologi 
kan tänkas vara, vilken undersökningsmetodik man har använt sig av när man ska lösa ett 
mord inom respektive områden: arkeologi, kriminalteknik, osteologi samt rättsläkare. 
Dessutom har jag även gjort en jämförelse mellan de olika professionaliteterna inom den 
forensiska arkeologin eftersom jag ville veta hur arbetsfördelningen ser ut och om det finns 
några större skillnader i arbetsmetodiken.  
Jag har även besvarat frågan om det fanns någon grupp i Sverige som hade forskat inom 
forensisk arkeologi. Men även också om den forensiska arkeologin är lika stor här i Sverige så 
som den är i England och i USA. 
Problemet med min uppsats har varit att jag hade önskat att jag hade använt mig av flera 
källor. Anledningen till att det blev så få tryckta källor som jag använt mig av var dels att 
materialet till uppsatsen inte var lätt att få tag på men också att det inte finns så många böcker 
om detta ämne i Sverige. Resultatet är att uppsatsen kom att bli en aning kortare än vad jag 
hade förväntat mig.   
 

Likheter och skillnader mellan ”arkeologi” och ”forensiska arkeologi” 

 

Efter att ha skrivit om forensisk arkeologi i denna uppsats har jag kommit fram till att den 
forensiska arkeologin inte har mycket att göra med den vanliga arkeologin utan mer med den 
kriminaltekniska. Den här sortens av arkeologi används mer inom brottsplats för att utreda 
brott. Undersökningen baseras på forensisk arkeologisk vetenskapsmetodik, som tar plats vid 
brottsplatsen så snart polisen gräver och mäter in sina fynd och det är då den forensiska 
arkeologin tar formen. I och med de olika tillvägagångssätten som man använder sig av och 
olika tekniska medel gör att den forensiska arkeologin inriktar sig mer åt det polisära än åt det 
vanliga arkeologiska hållet. Den forensiska arkeologin är en sammansättning av 
undersökningsmetoder som spelar en viktig roll i hur man ser det hela utifrån en 
brottsplatsundersökning. Det som skiljer arkeologens synsätt utifrån kriminalteknikerna är att 
arkeologerna har ett helt annorlunda sätt som de utgår från hur man tolkar kvarlevan. 
Kriminalteknikerna använder sig utav arkeologens hjälpmetoder, deras synsätt hur man ska 
tolka den döde samt hur man går tillväga när man gräver i groparna. Det är med hjälp av 
arkeologens speciella utgrävningskunskaper som de är mycket användbara inom den 
kriminaltekniska delen. 
Den forensiska arkeologin har utvecklat kunskapen om kemiska och biologiska processer som 
är involverade i material vilket är önskvärd för både den forensiska arkeologin och det 
arkeologiska bevarandet. Forensisk arkeologi studerar och tolkar spåren av saker som är 
begravda i jorden för att förklara mönstren av de hittade bevisen. Här har den arkeologiska 
konservatorn som uppgift att studera samma process för att stoppa förstörelsen av 
arkeologiska artefakter. För att kunna identifiera en individ används olika spår som bevis t ex. 
finger avtryck, hår, DNA, färg fläckar etc. vilket är mycket användbart inom upprätthållandet 
av lag och andra myndigheter (Refererat: http://en.wikipedia.org/wiki/Forensic_archaeology). 
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Skillnaden mellan en ”traditionell” arkeologisk, osteologisk undersökning och en 

brottsplatsundersökning (forensisk undersökning) 

 
Enligt den forensiske arkeologen Ulf Celin så förklarar han på följande vis vad skillnaderna är 
genom hans erfarenheter i Bosnien. Han menar att skillnaden är strikt juridiskt lagda, dvs. att 
domaren uppfattar åklagarens bevis som entydig från den vetenskapliga utgångspunkten. 
Denna tolkning gäller bara tills en annan är mer trolig. Man ska i en domstol kunna förklara 
och verifiera alla steg tagna och de insamlade bevisen ska inte gå att ifrågasätta eller 
omkullkasta. Med hjälp av en dokumentation, obduktion, DNA, fingeravtryck, hår, 
färgfläckar etc. är detta mycket viktigt i utredningen att bevisa vem den skyldige är. 
Metoderna (den arkeologiska hanteringen) är identiskt. Det finns inte utrymme för alternativa 
tolkningar, menar Ulf Celin. Detta är mycket viktigt. Kravet på juridisk entydighet, eftersom 
det sällan är förenligt med humanistisk vetenskap. Bortsett från enkel fakta så beror allt på 
tolkningar, som påverkas av många faktorer, bl.a. samtidens värderingar. Detta tyder på att 
forensisk arkeologi inte är en vetenskap men en arkeologisk undersökningsteknik tillämpad i 
ett polisiärt sammanhang. Om den skall vara en vetenskap, så måste den forensiske 
arkeologen få göra tolkningar av materialet, även alternativa sådana, om entydighet inte råder, 
menar Ulf Celin. 
 
De arkeologiska bevisen kan endast användas som bevis i en domstol om man kan inse att 
dem hör till och är rätt sorts bevis till brottet. I ett brottsfall leder detta till att man tar in den 
skyldige till rättvisa. Skillnaderna mellan disciplinerna inom arkeologi och rättsväsendet är att 
båda bryr sig om att rekonstruktuera händelsen från början till slut. Detta är självklart inom 
arkeologin men kanske mindre självklart för rättsväsendet vars praktiska problem ligger 
involverade i en undersökning inom fakta av en händelse. Genom att man behandlar vilka 
lagar hänvisas till i så är utsträckningen ett fynd av faktum. Den andra skillnaden mellan 
dessa är att båda discipliner är mottagliga för jämförbara vetenskapliga processer och 
metoder, där var och en blir inblandad att samla fakta, vilket avskiljer sig från den dithörande 
verkligheten, som inte hör dit. Som exempel på detta kan man nämna analysering av logiska 
tankegångar och ritningens avslutning. I varje disciplin blir det tillräckliga beviset en kritisk 
översättning där dess värde fastställs enligt den accepterande och objektiva normen. Forensisk 
arkeologi är relativt en ny vetenskapsgren. Nyckeln till dess betydelse är att den är juridisk 
lagd. Den juridiska delen består i stort sett av de arkeologiska bevisen, vilket kan visa på 
bevis till ämnen rörande i brotts eller inom artig fall. Skillnaden mellan dessa två är att vid 
brottsfall ligger intresset i åtalandet av brottslingen. Däremot i ett vanligt fall ligger intresset 
huvudsakligen i kämpandet mellan personer och staten (Hunter & Cox 2005: 177). Inom den 
juridiska delen används de realistiska bevisen för att återuppta händelsen eller knyta an till ett 
objekt eller en person. Medan inom den arkeologiska delen används de realistiska bevisen för 
att förstå uppförandet av den mänskliga populationen och dess relation med en annan (Hunter 
1997:157).  
Enligt kriminalteknikern Johan Bruun så menar han att arbetssättet är rätt så likt det 
arkeologiska. Skillnaderna är inte så stora där man söker olika spår, moderna spår. En 
arkeologs betydelse inom forensisk arkeologi är att de kan fastställa dödstiden. Medan en 
kriminaltekniker letar efter moderna spår, t ex avbrutna grenar, spår efter något fordon, 
avbrutna grenar, allt som kan leda till att man löser ett brott. Tillvägagångssätt är rätt så likt en 
arkeologisk undersökning. Mycket av deras teknik påminner hur man kartlägger arbetssättet. 
En osteolog har sina speciella kunskaper, bland annat för att fastställa kön, dödsfall och 
fysiska sjukdomar. 
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Den stora skillnaden mellan den osteologiska undersökningen och den forensiska 
arkeologiska är att det skiljer sig enormt mycket i tidsaspekten, där tusentals år jämför med  
t.ex. tiden då mordet inträffade. Undersökningen måste i båda fallen vara objektiv och 
detaljerat grundlig om man ska kunna säkra de spår som finns. I fallet arkeologi vill man 
kunna läsa av förhistorien. I forensisk arkeologi gäller det att lösa frågan om vad som orsakat 
dödsfallet. Här kommer också den andra skillnaden. Den forensiska undersökningens slutmål 
är en säker individidentifiering. Men naturligtvis är det osteologen som gör benbestämningen, 

rättsläkaren gör eventuella obduktioner och kriminalpolisen tar hand om ”fynden” (RPS 
Rapport: 49). Här använder sig både en kriminaltekniker och en arkeolog av deras kunskaper. 
Polisen tar hjälp av arkeologer eftersom de är speciella på utgrävningsmetoden, vilket hjälper 
polisen i deras utredningsarbete. Osteologen Rita Larje menar att arbetssättet mellan de olika 
professionaliteterna är ett intimt samarbete, som består av olika fackkunskaper. 
 
När man ska hantera skelett skiljer sig inte den arkeologiska utgrävningsmetoden vid fynd av 
förhistoriska gravar. Istället söker arkeologen efter och dokumenterar spår av en aktivitet i 
forntiden. Medan den Forensiska arkeologin studerar en aktivitet som skett i nutid. ”På 
samma sätt som vid en arkeologisk utgrävning strävar man efter att frilägga så stor del som 
möjligt, dokumentera benens läge och först sedan detta är gjort påbörja insamlandet av 
benen”(RPS Rapport 1996:49). 
 
Det som gör att den forensiska arkeologin är ensam i sitt slag är bland annat: att den skiljer sig 
från den normala arkeologin under några punkter. En av dessa är att platsen är mer komplex 
gjord beroende av den nutida polisen, medan forntida arkeologiska platser ibland kan vara 
komplexa så är den forensiska arkeologin alltid komplex. På forntida platser är relevanta lager 
vanligtvis fullkomligt begravda. Medan en forensisk plats nästan alltid inkluderar den 
existerande markytan, vilket gör att kvarlevan kan ha spritt sig över ett stort markområde. 
Forensiskt bevis är mycket mer bredare än de artefakter som räknas vara typiska för en 
arkeolog. Möjligheterna att man hittar laddade vapen är mer vanligare på en forensisk 
arkeologisk plats. Arkeologer inom detta område måste hålla fast vid rättsliga bevis, för att 
försäkra sig att alla saker och prov kan vara inräknade för att skyddas tills de är officiellt 
frisläppta till polisen eller andra experter. Alla metoder, procedurer, noteringar och fynd kan 
eventuellt bli ifrågasatt i domstolen, därför är det viktigt att göra en ordentlig dokumentation 
(Navrocki 1996:1-9). 
 
Varför ska man använda sig av arkeologer? Svaret på detta är för att en forensisk arkeolog 
behövs i fyra stycken olika områden. För att lokalisera begravda eller gömda kvarlevor, 
samlandet av kvarlevan och artefakterna som är utspridda över marken, utgrävning av 
begravda kvarlevor och artefakter, noteringar av miljön som används sedan i analys, 
kvarlevan av entomologer, botaniker och av andra specialister (Navrocki 1996: 3-6). 
 
Att redan nu dra en slutsats om den forensiska arkeologin kommer ha en framtid i Sverige är 
för tillfället svårt att säga. Orsaken till detta verkar bero på av flera skäl framför allt att antalet 
mordoffer inte är lika högt i Sverige som det är i USA och i England, men också för att när 
gärningsmannen dödar någon så är det sällan att de begraver offret utan snarare att man lägger 
kroppen i en säck och kastar den någonstans i skogen. Dessutom har det även att göra med det 
ekonomiska, där utgifterna samt forskningen inte är låga. Men däremot kan jag hålla med om 
Ulf Celin att metodiken skulle behövas för att göra brottsplatsundersökningarna mer 
kompletta. Detta visar på att skickliga fältarkeologer kan tillföra metoder och andra 
arkeologer kan tillföra diskussion av alternativa tolkningar av vad som har hänt på 
brottsplatsen. Det här systemet skulle gynna myndigheten men framför allt polisen vilket 
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skulle kunna lösa de flesta olösta mordfall. Den enda framtid som den forensiska arkeologin 
än så länge verkar ha är att samarbeta med olika myndigheter framför allt i utlandet där man 
hjälper till vid utgrävningar av massgravar.  
 
Ett exempel på där arkeologer tar hjälp utav kriminaltekniker är platsen Uppåkra. 
  
Uppåkra är en järnåldersbosättnng som är Sydsveriges största, fyndrikaste och mest 
långvariga bosättning. Platsen är från århundradet f. Kr. till cirka 1000 e.Kr. Med hjälp av 
analys har man kunnat konstatera att fynden som påträffats vid platsen har haft ett högt 
utvecklat lokalt hantverk men även som handelsutbyte med stora delar av Europa. Vid platsen 
Uppåkra har man påträffat flera lämningar efter hus som t ex kult hus.  
 
Under sommaren 2007 började man att undersöka Uppåkraplatsen. Här samarbetade 
arkeologer men också kriminaltekniker för att kunna bidra med sin hjälp i undersökningen.  
 
Vid platsen undersökte man ett eldhärjat hus, vilket man antog var en olyckshändelse 
eftersom det fanns mycket som tydde på att de omkomna personerna som man påträffade 
under utgrävningen kunde ha varit instängda i huset redan innan branden började. Man tror att 
branden kan ha börjat i samband med ett anfall från kungen. Denna teori har man utgått efter 
de isländska sagorna som berättar om hur man gjorde sig av med sina rivaler genom att 
bränna dem inne. Vid utgrävningen har man påträffat ytterligare två byggnader där bland 
annat ett tjugotal skelettdelar ingick samt keramik, ben och glas. Man tror att platsen skulle 
kunna ha varit en rituellplats där även människor offer kan tänkas ha förekommit.  
 
Vid delar av undersökningen av platsen fick arkeologerna ta hjälp av kriminalteknikerna. 
Bland annat använde man sig utav en polishund som är tränad i att spåra lik. Vid 
undersökningen av platsen fick hunden gå runt i schakten och markera på den plats där 
arkeologerna förväntade sig att finna resten av den person som brann inne för 1600 år sedan. 
 
Enlig kriminalteknikerns synpunkt på orsaken till branden, var att huset var ojämnt skadat 
vilket gjorde att branden spred sig snabbare. Husets tak som troligen var tillverkat av halm 
eller vass medförde att elden hastigt övertändes och trängde in. Kriminalteknikerns uppgift 
var att efter man frilagt brandhuset göra mätningar av platsen samt registrering och 
dokumentering av huslämningarnas alla delar. Det som skiljer en arkeolog från en 
kriminaltekniker är delvis de infallsvinklar som man använder sig utav i undersökningen.  
 
Samarbetet mellan kriminalteknikern och arkeologerna vid Uppåkra har handlat om olika 
teorier angående brandens förlopp och på vilket sätt byggnaden kan ha skadats av i elden. 
Med hjälp av kriminalteknikerna har arkeologerna kunnat tolka och pussla ihop de olika 
delarna av huslämningarna. I undersökningen av brandhuset påträffade man tre människor 
samt ett 20-tal skelettdelar av både djur och människor. Enligt kriminalteknikerna så tyckte de 
att de var märkligt att så pass många omkom i branden. Istället menar man att det kunde ha 
förekommit en form av våldshandlingar i samband med branden. Man tror även att de 
omkomna personerna kan ha varit döda redan innan det började brinna eller att dem blev 
instängda i branden eller att huset skulle ha kunnat sättas i brand i samband med ett överfall.  
 
Vid undersökningen av Uppåkra var arkeologernas uppgift att frilägga brandhuset, göra 
mätningar av platsen samt att registrera och dokumentera huslämningarnas alla delar. I och 
med utgrävningen av platsen har arkeologerna kommit fram till att Uppåkra kan ha fungerat 
som ett ekonomiskt, politiskt och religiöst maktcentrum. Man hittade flera lämningar efter hus 



 19 

och gårdar, vilka fått beteckningen kulthus eller ceremonihus. Man påträffade även rester av 
människa utan någon överkropp. Tolkningen av detta tror man kan vara när man försökte dra 
ut kvarlevorna av kroppen ur husresterna, men någon kroppsdel fastnade och överkroppen 
blev kvar under rasmassorna. Sammanlagt har arkeologerna kunnat konstatera att det var tre 
personer som föll offer för branden samt ytterligare ett tjugo tal skelettdelar från både 
människor och djur.  
Utgrävningen av Uppåkra är numera avslutad för säsongen, men fortfarande återstår mycket 
att gräva fram (Refererat efter http://www.uppakra.se/). 
 
Ett annat exempel på forensisk arkeologi är museet i London som förser speciallister inom 
den forensiska arkeologin. Detta för att de forensiska arkeologerna kan ge råd kring ett 
specifikt undersökningsområde. De kan även förse råd och tjänster åt polisen vid 
undersökningsfall samt hjälpa till att lösa fall inom exempelvis brandolyckor (refererat efter 
http://www.museumoflondonarchaeology.org.uk).   
 
Hur kommer det sig att den forensiska arkeologin inte är lika populär i Sverige som den är 

t.ex. i England och USA? 

 
Efter att ha läst den litteratur som jag använt mig av och genom den intervjun som jag gjorde 
mellan diverse personer, arkeolog, forensisk arkeolog, kriminaltekniker samt en osteolog har 
jag kommit fram till följande: 
 
Följande är ett referat efter en text av John Hunter (Hunter & Cox 2005:204-205) där han 
själv tar upp sina synpunkter på hur det kommer sig att den forensiska arkeologin är mycket 
större i USA och i UK.  
Hunter menar att det som har orsakat att den forensiska arkeologin kom att bli kärnpunkten 
både inom Storbritannien och inom andra länder är med hjälp av medians framställning av hur 
det forensiska arbetet går till i den juridiska verkligheten, samt även den omfattning till vilken 
de juridiska arkeologerna har ett ansvar till att ge behörighet och genom att presentera 
resultatet i deras arbete.  Hunter menar att dessa termer är några av de bakomliggande teman 
som kom att orsaka att den forensiska arkeologin men också även antropologin kom att bli 
fokus i både Storbritannien som någon annanstans. 
 
Anledningen till att den forensiska arkeologin inte är lika stor här i Sverige som den är i 
utlandet är dels för att jag tror att det handlar om att Sverige generellt ligger efter med 
anpassning och utnyttjande av traditionella metoder i nya miljöer. Men också att det handlar 
om antalet brott som begås i Sverige (i detta fall mord) där forensisk arkeologi kan komma till 
användning är relativt få. Vi har t ex tjäle i marken mellan tre till fyra månader om året vilket 
hindrar att man kan gräva ner mordoffer i Sverige. I jämförelse till andra länder är morden 
relativ få och av dessa är det bara enstaka fall som grävs ner.  
 
Osteologen Rita Larje menar att det hela handlar om frågan om resurser. Den svenska 
lagstiftningen sätter stopp för vissa tillvägagångssätt i undersökningen vilket gör att man 
exempelvis i Sverige inte kan göra fältförsök på döda människor som man kan i USA. Det 
man gör här är att man studerar hur nedgrävningen av ett lik kan ha sett ut. Detta görs genom 
försök med människolik som man behandlat på olika sätt t ex vid en nedgrävning, liggande i 
vatten etc. för att få kunskap om vad som händer med en död kropp över tid, så att man bättre 
kan värdera de tillstånd man mäter i brottsfall. Men detta tillvägagångssätt är inte tillåten i 
Sverige.  



 20 

Däremot har AFFA efter att ha fått i uppdrag Riksantikvarieämbetets Uppdragsverksamhet 
utfört en utgrävning i Odensala, norr om Märsta i Uppland, i samband med Arlanda banans 
projektering. Här hittade man en likkista som dateras till yngre stenålder, några fläckar med 
mörkfärgad jord, några fragment av brända och obrända ben samt delar av tänder. I och med 
detta har AFFA testat sig fram med en djurkropp för att lättare kunna studera 
förmultningsförloppet och med hjälp av detta mäta det frigjorda fosfatet. Händelseförloppet är 
i princip detsamma men det enda som skiljer en polisutredning från det arkeologiska fallet är 
att tidsskalan är en annan. I en polisutredning har endast kroppens mjuka delar förmultnat 
medan i det arkeologiska fallet har även skelettet förmultnat. Det resultat som man kom fram 
till var att ”redan efter en månad har fosfat frigjorts från mjukdelarna som ger en förhöjning 
motsvarande mer än tre gånger jordens naturliga fosfatinnehåll” (RPS RAPPORT 1996: 41-
43). 

Min slutsats om den forensiska arkeologin har någon framtid i Sverige har att göra med 
antalet mordoffer som inträffar. Vid undersökning av kulturhistoriska lager behövs 
arkeologerna för att de har den kunskapen om kulturarv som den svenska polisen saknar. 
Arkeologerna kan se till att kriminalteknikerna inte går in och förstör det kulturhistoriska 
lagret. Efter att ha läst en artikel Poliser lär av arkeologer, som handlar om att poliserna i 
framför allt Värmland skulle följa med arkeologerna för att bli bättre på att göra 
brottsplatsundersutredningar, kom min tolkning eller snarare svaret på min huvudfråga fram. 
Undersökningsmetodiken inom arkeologi och kriminalteknik är likartade t ex att kartlägga 
vad som hänt på en plats. Enligt Jonas Persson (chef för kriminaltekniska enheten i Värmland) 
så tror han att dagens poliser har mycket att lära av arkeologerna. Detta fick mig på andra 
tankar vilket gör att den forensiska arkeologin kan efter allt ha en framtid i Sverige. 
Arkeologin har kommit att vara till allt större nytta för samhället vilket gjort att den svenska 
polisen har allt mer tagit hjälp av arkeologerna i samband med utgrävningsundersökningar.  
 
Men det är inte bara den svenska polisen som tar hjälp av arkeologer vid ett fall. Efter att ha 
läst artikeln om Uppåkra visar det på att arkeologerna har använt sig av kriminalteknikerns 
hjälp. I samband av en undersökning av ett bränt hus tillkallade arkeologerna 
kriminalteknikerna för att få hjälp med att tolka hur många som dog och vad den exakta 
orsaken till branden var.  
 
 
8. SAMMANFATTNING 
 
Mitt syfte med denna uppsats är att belysa om den forensiska arkeologin har någon framtid i 
Sverige. För att jag skulle kunna besvara min huvudfråga fick jag ställa flera följd frågor vilka 
sedan skulle styrka svaren på huvudfrågan. Här har jag bland annat tagit upp vad forensisk 
arkeologi är, vilka undersökningsmetoder man använder sig av när man utreder ett mord 
utifrån den forensiska arkeologin, om det fanns någon undersökningsgrupp som sysslade med 
forensisk arkeologi i Sverige, skillnader mellan de olika professionaliteterna i 
brottplatsutredningar men också om den forensiska arkeologin är lika vanlig här i Sverige så 
som den är i England och i USA.   
 
Med hjälp av tidigare forskning och de olika forskningsmaterialen har jag belyst detta i min 
uppsats. Det jag har kommit fram till är att forensisk arkeologi (rättsarkeologi) bygger på 
tillämpning av traditionella arkeologiska principer och tekniker för rättsliga syften, framför 
allt vid brottsplats- och fyndplatsundersökningar. Här är följande professionaliteter 
involverade i undersökningen en kriminaltekniker, en osteolog, en arkeolog samt rättsläkare 
samarbetar för att utreda mord. Forensisk arkeologi är en metod som under de senaste 
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decennierna kommit att vara till allt större nytta för samhället. Metoden är hämtad från 
arkeologin som används av kriminalpolisen och rättsläkare. Ämnet forensisk arkeologi 
behandlar nedgrävda mordoffer vilka grävs upp av arkeologiska metoder för att kunna säkra 
bevisen i jakten på gärningsmannen. Samt rekonstruktioner utifrån kranier som hjälp vid 
identifieringen av den döde.  
 
Här behövs arkeologerna eftersom de har erfarenhet av utgrävningsmetodiken, osteologer för 
att de är expert på att analysera skelett framför allt när det gäller att fastställa kön, ålder, olika 
psykiska och fysiska sjukdomar respektive skador på kroppen. Rättsläkaren behövs för att de 
har sin kunskap inom obduktionen där de kan se hur länge en kropp har legat i skogen och 
vad dödsorsaken kan tänkas vara. Kriminalteknikern har sina tekniska kunskaper som är en 
fördel inom undersökningen. När ett mord inträffar är polisen först på plats vid brottsplatsen, 
deras uppgift är att spärra av området och i bästa fall så småningom gripa en eller flera 
misstänkta. Kriminalteknikerns uppgift här är att undersöka brottsplatsen så noggrant som 
möjligt. Här letar man efter ledtrådar som kan stärka bevis för var kroppen kan befinna sig i 
det fall att man inte hittat den. Med hjälp av undersökningsmetodiken som fotografi kan man 
studera och granska bevisen som i sin tur kan hjälpa för att bevisa om den misstänkte är 
skyldig eller inte. 
 
Den enda grupp som har forskat inom forensisk arkeologi i Sverige är AFFA. De bildades 
1991, efter att ha fått i uppdrag av polisstyrelsen att studera och i projektform, utveckla och 
överföra lämpliga delar av den arkeologiska undersökningstekniken avseende såväl metodik 
som utrustning till kriminaltekniken. Gruppen finns numera inte kvar efter att de som var 
involverade i gruppen fått annat att göra eller bytt inriktning på polisarbetet eller gått i 
pension. Numera är gruppen AFFA omgjord, istället heter den GMP (Gärningsmannaprofil- 
gruppen), vilka inriktar sig mera på psykologiska analyser. Det sista som hände med gruppen 
var att dem kom att bli en resurs under rikspolisstyrelsen.  
 
Skillnaderna mellan de olika professionaliteterna emellan är att det skiljer sig enormt mycket i 
tidsaspekten, t ex tiden då mordet inträffade. Undersökningen måste i båda fallen vara korrekt 
och detaljerat grundlig om man ska kunna säkra de spår som finns. I fallet arkeologi vill man 
kunna läsa av vad som har hänt på platsen. I forensisk arkeologi gäller det att lösa frågan om 
vad som orsakat dödsfallet. Här kommer också den andra skillnaden. Den forensiska 
undersökningens slutmål är en säker individidentifiering. Men naturligtvis är det osteologen 
som gör benbestämningen, rättsläkaren gör eventuella obduktioner och kriminalpolisen tar 
hand om ”fynden”. 
 
De olika metoderna som man utgår från är bland annat, inmätning, olika elektromagnetiska 
instrument som spårar metall, fotografering där även flygfoto ingår, hunden (hjälper till att 
spåra kroppar), arkeologiska utgrävningsmetodiken, entomologin (kunskapen om insekter), 
osteologisk metodik samt rättsläkarens kunskaper inom obduktion, dödsorsak, psykiska eller 
fysiska orsaker som tyder på hur det kommer sig att offret dog.  
 
Orsaken till att den forensiska arkeologin inte är lika stor här i Sverige som den är i utlandet 
tror man har att göra med dels att antalet mord i Sverige inte är lika högt som det är i USA 
och i England. I Sverige är det heller inte vanligt att påträffa nedgrävda kroppar vilket är mer 
vanligare i utlandet. Enligt kriminalteknikern Johan Bruun är det sällan man påträffar kroppen 
nedgrävd. Andra orsaker är även arbetssättet som man arbetar på, där den svenska skiljer sig 
från utlandet. I andra länder består undersökningssystemet av att en person leder 
undersökningen medan i Sverige är det två kriminaltekniker som åker ut tillsammans, vilket 
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är betydligt större ansvar samtidigt som det även finns både för och nackdelar inom detta. Det 
har även att göra med den ekonomiska biten. Därför kan man heller inte riktigt säga att det 
handlar om forensisk arkeologisk undersökning som poliser i Sverige sysslar med utan mera 
en kriminalteknisk del. 
 
För tillfället är det svårt att dra en slutsats om den forensiska arkeologin kommer ha en 
framtid i Sverige. Orsaken till detta verkar bero på av flera skäl framför allt att antalet 
mordoffer inte är så högt i Sverige, men också för att kroppar grävs ner av gärningsmännen. 
Dessutom har det även att gör med ekonomin, där utgifterna samt forskningen inte är billiga 
för staten. Detta skulle gynna myndigheten men framför allt polisen vilket skulle kunna lösa 
fler olösta mordfall. Den enda framtid som den forensiska arkeologin än så länge verkar ha är 
att samarbeta med olika myndigheter framför allt i utlandet där man hjälper till vid 
utgrävningar av massgravar. Som det ser ut i dagens läge verkar de olika professionaliteterna 
inom den forensiska arkeologin att allt mer samarbeta ihop. Man använder sig helt enkelt av 
varandras kunskaper för att på så sätt kunna tillsammans lösa brott.  
Vi har exempelvis kunnat se detta vid platsen Uppåkra där arkeologer använt sig av 
kriminaltekniker för att kunna sätta den sista pusselbiten i sin tolkning. Polisen har använts sig 
utav många av de arkeologiska metoderna för att på så sätt kunna lättare förstå hur man går 
tillväga vid en utgrävning.  Ett sådant samarbete mellan de olika professionaliteterna verkar 
bli allt vanligare i dagens Sverige för att på så sätt komma i underfull med orsaken till ett 
brott.  
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Mall för intervjufrågorna:      Bilaga 1 
Arkeolog, forensisk arkeolog, Kriminaltekniker och osteolog 

 
 

1. Vad har ni för uppfattning om vad forensisk arkeologi är? 
 

2. Vad tycker ni är skillnaden på den forensiska undersökningen i jämförelse mot den 
kriminaltekniska undersökningen? 

 
3. Känner ni till RPS: RAPPORTEN 1 996:5, AFFA Forensisk arkeologi? 

 
4. Har det hänt något nytt sen man skrev RPS: Rapporten? 
 
5. Gruppen AFFA finns den fortfarande? 

 
6. Hur ser ni på professionaliteterna mellan de tre olika yrkena? (arkeolog, 

kriminaltekniker och en osteolog) 
 

7. Vilka metoder använder man sig utav när man utreder ett fall utifrån forensisk 
arkeologi? 

 
8. Hur kommer det sig att den forensiska arkeologin inte är lika stor här i Sverige så som 

den är i England och USA? 
 
9. Skulle ni kunna tänka er att arbeta med den här undersökningsmetoden inom forensisk 

arkeologi lite mer med i framtiden? Om ja, varför? Om nej, varför? 
 

10. Skulle ni ha glädje av att samarbeta med en arkeolog vid t ex när det gäller nedgrävda 
döda människor inom en mordutredning? 

 
11.  Tycker ni att forensisk arkeologi har någon framtid i Sverige? 

 

 

 


