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Abstract 
 
Halvadzic, S. 2015. Ethics in Archaeology: Treatment of human remains with 
comparisons between Sweden and the US. BA thesis in archaeology. Linnaeus 
University.  
 
The main aim in this thesis is to analyse how ethical dilemmas concerning human 
remains are created within the subject of archaeology and how they are processed and 
handled. Additionally there will be four actual cases presented within this study that 
will contribute to the illustration of how previous situations of this sort has been dealt 
with and the analysis of these cases will affirm how it has affected the lives and work of 
people today. The cases presented will be Soejvengeelle, the remains from Rounala, the 
Kennewick man and the La Jolla remains, and there will also be comparisons made 
between Sweden and the US. Furthermore the primary method of collecting empirical 
data is based on the hermeneutical perspective and the theories used for the study are 
deontology and utilitarianism. The analysis introduces the subject of who should 
rightfully own cultural heritage. Different groups are discussed and the reasons why, 
such as the foundations for our identity and the rights to claim our ancestors and 
practice religious beliefs. Thereafter the archaeologists work is presented and how 
ethical dilemmas affect this work and prevents further information from being gained 
and shared with the world. Finally the differences between Sweden and the US are 
compared where weaknesses and strengths are highlighted. In conclusion there must be 
balance between the public and the archaeologists. Neither can truly function without 
the other and it is important to be respectful and understanding on this matter. There is 
also no one, perfect method of handling these situations which means that neither 
Sweden nor the US are superior in any aspect.     
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1 Inledning 
 
I ett klassrum på universitetet i La Crosse, USA under våren 2015 diskuterade studenter 
arkeologins plats i samhället. De engagerade i ämnet visste säkerligen arkeologins värde 
för människorna idag, men hur mycket av den vetskapen sprider sig egentligen till 
allmänheten? Det som idag kan sammanfattas av tiden jag spenderade i USA är att 
arkeologin och människor i nutiden har ett beroende av varandra. Arkeologi som 
utforskar det förflutna och skapar historia, kan berätta för oss var vi kom ifrån och hur 
vi tog oss dit vi är idag i våra liv. Dock kan inte ämnet heller existera utan människor 
som är villiga att utforska det dåtida. Våra professorer presenterade därför de olika sätt 
på vilka arkeologin vidrör våra vardagliga liv, och genom det insåg vi att det ibland 
kunde uppstå konflikter.  
 
Utifrån dessa diskussioner väcktes mitt intresse för att undersöka i vilken skepnad dessa 
konflikter tog form. De etiska aspekterna som ibland kunde hindra arkeologernas arbete 
uppstod självklart av en orsak, men vad och varför? Det blev senare även ett självmant 
beslut att begränsa studien till de etiska dilemman som berörde mänskliga kvarlevor. 
Anledningen var att just denna aspekten kunde skapa så heta diskussioner bland både 
professionella inom yrket samt den publika massan.  
 
Balansen mellan ett arbete som främst behandlar mänsklighetens dåtida liv och rörelse 
och nutidens intressen och behov är mycket svår att uppnå. Det existerar ett intresse för 
både arkeologi och historia bland allmänheten idag, men det finns även aspekter inom 
arbetet som enligt många går ”över gränsen” och kan resultera i mer skada än nytta. Är 
det då forskarnas och arkeologernas uppgift att få omvärlden att förstå det ovärderliga 
som ny eller ytterligare information kan bidra med eller är det omvärldens rätt att säga 
stopp när arbetet börjar gå för långt?  
 
På grund av detta så finns det inget självklart svar på hur man ska hantera dilemman av 
denna sort. Olika människor har olika lösningar och det har även olika länder. I Sverige 
kan man anse att problemet nästan är obefintligt på grund av att det inte talas mycket 
om dessa situationer. USA, som har en relativt ung historia har under de senaste 
århundradena upptäckt sin egna identitet och börjat realisera sina åsikter och rättigheter 
i samhället. Med detta uppstår även situationer där människor kan uttrycka sin oenighet 
angående beslut som ska fattas. Likaså har vi dessa människor och specifika fall i 
Sverige där diskussioner och oenighet uppkommer. Det är dessa faktorer och även 
jämförelser mellan länder som kommer upplysas och analyseras i detta arbete med hjälp 
av både fallstudier och fördjupande information.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur etiska dilemman uppstår inom arkeologin och 
hur de hanteras. Riktiga fallstudier kommer att användas för att visa hur tidigare 
situationer har bearbetas och resultaten av studierna kommer analyseras för att förstå 
hur de påverkar människors liv och arbete idag. Resultaten används sedan för att 
jämföra förhållanden i Sverige och USA. De huvudsakliga frågeställningarna är 
följande:  
 
 
- Vilka faktorer kan urskiljas som gör mänskliga kvarlevor i arkeologin till en etisk 
fråga? 
 
- Hur påverkar etiska aspekter arkeologers arbete kring mänskliga kvarlevor? 

 
- Vilka skillnader kan ses i hur man i Sverige respektive USA hanterar dessa dilemman? 
 
 
1.2 Avgränsning  
 
Geografiskt har jag valt att avgränsa mig till Sverige och USA. Separata regler för 
mindre stater eller områden kommer inte att tas upp, utan främst de förordningar som 
gäller nationellt. Kronologiskt kommer arbetet att tillbakablicka på 1900-talet för att få 
en djupare förståelse för hur både arkeologin och den etiska aspekten inom ämnet har 
utvecklats över tid. Kronologiskt fokus ligger på mitten och slutet av 1900-talet fram till 
idag.  
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2 Bakgrund 
 

Bakgrunden för detta arbete kommer att behandla etikens frågor genom arkeologins 
historia och även arkeologins förmedling och prioritering med jämförelser mellan 
Sverige och USA. Återförandet av föremål, s.k. repatriering, är också en stark punkt 
som kommer att diskuteras och definieras. I sammanhanget kommer några kända namn 
att belysas och organisationer beskrivas.  
 
Till en början kan begreppet repatriering förklaras. Repatriering har blivit en allt 
vanligare term som betyder återförandet av något. Det kan röra sig om krigsbyten, 
mänskliga kvarlevor (humanosteologiskt material) eller föremål av symboliskt eller 
religiöst värde. Ordet i sig kommer från engelskans repatriation och används mer och 
mer i samband med olika diskussioner runt om i världen som behandlar frågan. Det kan 
t.ex. vara som i fallet med den grekiska Parthenonfrisen på British museum där frågan 
rörde sig mellan en nationalstat och ett museum. Men det kan också vara mellan 
ursprungsbefolkningar och museer eller nationalstater. Det sistnämna är något som ofta 
lett till konflikter i USA. I Sverige har inte termen använts lika frekvent, men även här 
finns fall där ansökan om återförande av historiskt material kommit upp (Sametinget 
2015a).  

 
2.1 Behandlingen av etiska frågor i arkeologins historia 
 
För att det arkeologiska arbetet ska förmedlas bra så krävs att arkeologerna överblickar 
alla aspekter inom ämnet. Teori, metod, praktik och tolkning har alla en social kontext 
som inte får glömmas (Phillips & Ross 2014: 27). Vidare är etik något som aldrig bör 
separeras från arkeologi. Trots att arkeologin grundas på våra relationer till det förflutna 
så är det idag något som blivit en starkt multikulturell eller ”publik” disciplin. Man 
menar att själva disciplinen blivit som obligatoriska riktlinjer för de professionella inom 
arkeologisk verksamhet. Dock utvecklades inte detta etiska tänkandet för särskilt länge 
sedan. Inom arkeologin har fokus skiftat över tid, från att vissa tider varit riktat mot 
forskare och vetenskapsmän till att under andra tider inrikta sig på att underhålla 
allmänheten med vetenskapliga fakta (Gnecco & Lippert 2014: 1f). 
 
För att kort beskriva en sådan tid så hade man på 1700-talet i USA baserat sina 
spekulationer kring ursprungsbefolkningen på icke-vetenskapliga gissningar där man 
vägrade att tro att de få och ”vilda” indianerna kunde ha legat bakom skapandet av de 
tusentals jordhögar (eng. "mounds") som hade hittats runtom i landet. Man teoretiserade 
om att egyptier eller t.o.m. folket från Atlantis hade byggt dem, och man sökte ett svar 
som skulle vara så häpnadsväckande och otroligt som möjligt (Crouthamel 2013). Detta 
var den s.k. Spekulativa fasen under arkeologin då man eftersökte större och mer 
iögonfallande fynd och lämningar som skulle imponera och underhålla de rika. Detta 
gjorde att man flera gånger valde att inte tro på den mest sannolika förklaringen, utan 
istället valde att styrka mer otroliga berättelser (Renfrew & Bahn 2012: 23ff). 
 
Sedan dess har arkeologin ytterligare förändrats genom åren. Det är dock under de 
senaste decennierna, runt 40 år tillbaka, som man först började applicera moraliska idéer 
på arbetet, och endast under de senaste 20 åren så blev det en aktuell fråga som skulle 
överblickas i samtliga fall (Gnecco 2014: 3). Tittar man återigen på USA så märkte man 
senare att den mer vetenskapliga metoden med insamlande av så mycket fakta som 
möjligt och in situ analyser gjorde att man fick en bredare bakgrund och större bild av 
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de olika lämningarnas historia. Med nya perspektiv följde även den s.k. antikvitetsakten 
1906 som förbjöd borttagning och förflyttande av arkeologiskt material från dess 
fyndplats utan forskningssyfte.  
 
Går man tillbaks till slutet av 1800-talet/ början av 1900-talet så var det några kända 
namn som förde både arkeologin och antropologin in i mer moderna banor. Bl.a. hade vi 
Knut Hjalmar Stolpe som levde mellan 1841 – 1905 och var en svensk etnograf, 
entomolog och arkeolog. Han studerade traditionella kulturer runt i världen genom 
etnografi, och gjorde en otrolig forskningsresa jorden runt åren 1883-1885 där han 
samlade in unika etnografiska material. Där hade de bl.a. funnit ett gravfält i Ancón som 
resulterade i att man kunnat skicka åttio kranier och fem mumier tillbaka till Stockholm 
där en av mumierna undersöktes med röntgenteknik, som förmodligen var första gången 
röntgenbilder använts av svenska arkeologer. Expeditionen som Stolpe genomförde 
genererade ett unikt forskningsmaterial. Han gav den etnografiska vetenskapen en tidig 
version av en typologisk utvecklingskedja och en möjlighet till relativ datering. På 
grund av detta blev Stolpe en föregångsfigur inom internationell etnografisk forskning 
och i Sverige blev han senare klassad som den svenska etnografins fader. Dock bör det 
också nämnas att han, för sin tid, hade en väldigt ”modern” syn på ras, kultur och 
civilisation (Erikson u.å.). 
 

 
Figur 1. Knut Hjalmar Stolpe. 
 u.å. Foto från Riksarkivet.  
 
En annan viktig person i sammanhanget var Franz Boas. Boas levde mellan 1858 – 
1942 och ses idag som en av den moderna antropologins grundare och fadern till 
amerikansk antropologi. Han var känd för att ha varit väldigt strikt med den 
vetenskapliga aspekten i arbetet. Forskare, menade han, bör hålla sig till det 
vetenskapliga och trots att han ansåg att alla hade rätt till att ha sina egna personliga 
eller politiska åsikter så var han bestämt emot allt annat som skulle kunna riskera den 
fakta som kom från de vetenskapliga studierna. Med denna attityd lyckades han påverka 
stora delar inom både fysisk antropologi och arkeologi med sina idéer om bl.a. kulturell 
relativism, historisk partikularitet och olika vetenskapliga metoder för fältarbete. Hans 
eget fältarbete inkluderade flera inhemska folkgrupper, men han uppmuntrade även 
andra att studera och samla in så mycket information som möjligt om många olika 
stammar, speciellt för de amerikanska indianerna och oceaniska öborna (Lesser 2004: 
1ff). 
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Figur 2. Franz Boas. u.å.  
Foto från Encyclopedia.    
 
2.1.1 USA och NAGPRA 
 
Båda dessa forskare förde studerandet av kulturer och deras historier vidare, vilket 
gjorde att man också fortsatte att ytterligare utforska den etiska aspekten inom 
arkeologin vid den senare delen av 1900-talet. I USA år 1960 tillsatte Society for 
American Archaeology (SAA) en etik- och standardkommitté som skulle undersöka 
behovet av professionella standarder och regler för etik inom arbetet, vilket gjorde att 
man ställde större krav på hårdare utbildning för framtida arkeologer, för att få ett mer 
professionellt system. Tio år senare hade marknaden för historiska föremål ökat och 
illegala byten blev allt vanliga på grund av plundrare och privata samlare. Arkeologers 
engagerande i bevarandet av dessa föremål ledde till att man tog till laglig hjälp och 
skapade UNESCO konventionen från 1970 som USA accepterade och som förbjöd 
import, export och byten av kulturella gods (Colwell-Chanthaphonh et al. 2011: 6ff).  
 
För att vidare hejda plundring och försäljning av artefakter så insåg man att allmänheten 
behövde utbildas om hur viktigt det var att bevara sitt kulturarv, vilket gjorde att man 
mot slutet av 1980-talet alltmer började uppskatta allmänhetens intresse för arkeologi 
och historia. Detta involverande av fler människor ledde dock till att man fick många 
fler åsikter om behandlandet av det kulturella arvet och att man insåg att inte ens 
arkeologerna alltid bör ta alla beslut angående ett arv som rörde så många fler. 
Resultatet av detta blev att man 1986 skapade WAC (World Archaeological Congress), 
vars syfte bl.a. var att representera de människor som påverkades av arkeologi, inte bara 
de som arbetade med det (McDavid & Brock 2014: 161ff).  
 
Vid det här laget var etiken på god väg att hitta en permanent plats inom det 
arkeologiska fältet. Dock fanns också flera problem man inte hade tagit upp. Många 
inom verksamheten frågade sig vart arkeologi skulle ledas om det började bli beroende 
av allas åsikter och inte längre prioriterade det akademiska. Samtidigt fanns flera 
folkgrupper som ända in på 1990-talet ansåg att det etiska inom arkeologin fortfarande 
hade flera luckor. Hit hörde bl.a. NAGPRA (Colwell-Chanthaphonh et al. 2011: 5ff).  
 
NAGPRA, som står för Native American Graves and Protection and Repatriation Act, 
är en lag som tillkom 1990 och som talar för USA:s ursprungsbefolknings rättigheter. 
Lagen slår fast att respektfull behandling, repatriering och allmän hantering av 
indianska kvarlevor, begravningsföremål, heliga föremål och andra kulturella föremål är 
ett beslut som endast det gällande folket kan ta. Lagen ska även öka beskyddet av 
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indianska begravningsplatser och verka för en försiktig hantering vid eventuell 
förflyttning av olika lämningar.  
 
Detta skydd har sedan 1990-talet använts frekvent och det har uppkommit flera 
arkeologiska fall där man konsulterat berörda människor för att ta större beslut 
angående specifika fynd. Denna utveckling som främst påverkar USA har också setts 
som bra exempel för andra stamkulturer runtom i världen (McManamon 2000).  

 
2.1.2 Sverige och Sametinget  

 
Tittar man på Sverige så märker man snabbt att det arkeologiska ”samhället” var 
betydligt mindre i jämförelse. På grund av detta har inte heller Sverige som land behövt 
genomgå lika stora förändringar med tanke på befolkningsstorleken, resurserna och de 
olika kulturerna. En annan faktor som kan ha bidragit att man inte hamnade i så stora 
konflikter är Sveriges demokratiska tradition och att man hållit en viss grad av 
försiktighet mot andra människor (Karlsson 2004: 13ff). Samtidigt har självklart även 
svensk arkeologi olika åsikter och synpunkter på flera frågor. Bl.a. så har det varit stor 
kontrovers kring Samerna i hela Skandinavien. Sin historia och rätten att räkna sig som 
ursprungsbefolkning är något de varit tvungna att försvara och kämpa för, något som 
ännu idag kan ske.  
 
Går man till 1900-talets början hade mycket av den arkeologiska forskningen utvecklats 
snabbt. Arkeologer kunde välja att arbeta inom fyra huvudriktningar: den kronologiska, 
kulturhistoriska/etnografiska, bebyggelsearkeologiska och den historiskt arkeologiska. 
Precis innan detta skede hade man ägnat mycket tid åt att klassificera olika skelett från 
olika kulturer för att kunna gruppera människor och undersöka eventuella skillnader. 
Detta växte sedan och blev till en egen gren av rasforskning, vilket ledde till starten av 
det svenska rasbiologiska institutet i Uppsala 1922. Man mätte då bl.a. skallar och hela 
skelett från främst den samiska befolkningen, men även mindre öbor och några svenska. 
Rasbiologin utvecklades till en ideologi som blev nödvändig för att ge underliggande 
rasism ett vetenskapligt alibi. Man skrev även i artiklar och liknande att dessa typer av 
undersökningar skulle gynna samiska människor och andra inblandade grupper. På 
grund av detta fanns inte stora protester mot forskningen på denna tid. Dock började 
man senare ifrågasätta idéerna bakom agerandet, men det tog lång tid innan man 
officiellt tog upp frågan om nödvändigheten bakom handlingarna.  
 
Det Etnografiska museet i Stockholm, som tidigare varit platsen där man lagrat flera av 
de lämningar som undersökts som en del i rasforskningen, överlämnade hela sin 
samiska samling till det samiska museet Ájtte år 1988. Sammanlagt fanns där ungefär 
600 föremål. Dock tillhör samlingen fortfarande Etnografiska museet (Edbom 2005).  
 
År 1993 gjordes stora framsteg i och med att Riksdagen beslutade att inrätta 
Sametinget, som är en statlig myndighet som arbetar med att bevaka frågor som rör 
samisk kultur i Sverige. Det är en blandning av statlig förvaltningsmyndighet och 
folkvalt parlament som arbetar under regeringen. Ledningen utses dock inte av 
regeringen utan av det samiska folket (Sametinget 2015b).  
 
Tinget ger det samiska folket en chans att medverka i den svenska politiken. Men trots 
detta finns det ingen enskild lag eller förordning som hanterar repatriering av 
kulturföremål till ursprungsbefolkningar. Det finns en kulturmiljölag (SFS 1988:1188) 
som behandlar skyddet av förflyttandet och återlämnandet av vissa kulturföremål. Detta 
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gäller dock bara föremål som olagligen flyttades efter den 31 december 1994 från en 
stat som var medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsrådet. Däremot gick Sverige år 
2003 med i UNESCO konventionen från 1970 som förbjuder illegal handel med 
kulturföremål (Edbom 2005).  
 
2.2 Arkeologin och förmedlingen av arkeologiska resultat i Sverige och 
USA 
 
För att få en bättre insikt över ämnet etik inom arkeologi kan det vara bra att förklara 
arkeologins roll i samhället och hur den används. I Cornelius Holtorfs bok From 
Stonehenge to Las Vegas: Archaeology as Popular Culture diskuteras de olika 
användningarna för Arkeologi och var vi kan se den. Det första man kan konstatera är 
att vi idag har ett väldigt integrerat samhälle där vetenskap och populärkultur kan gå 
hand i hand. Vi omger oss av olika representationer av arkeologi, där vi bl.a. ser det i 
filmer, läser om det i böcker och tidningar, studerar det eller upplever det på plats eller 
utställningar (Holtorf 2005:1). 
 
Tittar man på Sveriges upplägg för arkeologisk verksamhet så har man bl.a. som mål att 
stärka funktionaliteten i det uppdragsarkeologiska systemet och man vill även uppnå en 
kostnadseffektiv verksamhet. Hur effektiva dessa mål kommer att bli kan man spekulera 
kring. Däremot, när man jämför Sverige ur ett internationellt perspektiv så har den 
svenska uppdragsarkeologin god måluppfyllelse med resultat av hög vetenskaplig 
kvalitet. Till skillnad från andra länders mer detaljerade dokumentationer har Sverige en 
utgångspunkt inom arkeologin som både är problematiserande och forskningsinriktad. 
Att ha så tydliga prioriteringar över sina forskningsfrågor gör det lättare att kontrollera 
vad som behöver undersökas som i sin tur gör att kostnaderna hålls nere. Däremot kan 
man även notera att allt större resurser håller på att föras över från arkeologiskt arbete 
till administration, vilket gör att man frågar sig om resurserna prioriteras rätt.     
 
För att man ska kunna bedöma prioriteringar inom arkeologiska undersökningar och ge 
förslag på eventuella förändringar så är det Riksantikvarieämbetet som bör initiera och 
genomföra fördjupade utvärderingar. Däremot så görs även analyser av kvaliteten på 
arkeologiska undersökningar. Här gäller det istället att följa upp på 
förfrågningsunderlag/undersökningsplaner, göra utvärdering av arkeologins 
samhällsnytta och kvaliteten i forskningsresultat. Systemet som utarbetas för att 
kontrollera arkeologins prioriteringar måste vara väl fungerande med bra kvalitet utan 
att göra kostnaden orimlig. I Sverige har uppdragsarkeologin en årlig omsättning på 
ungefär 300 miljoner kronor, vilket gör den till en relativt liten bransch/marknad. 
Däremot så kan den mindre verksamheten ta som initiativ att analysera och organisera 
de olika områdena inom arbetet som bör prioriteras (Riksantikvarieämbetet 2012).  
 
När man överblickar hur USA hanterar sin arkeologi märker man genast skillnader. Ett 
mycket större land som är uppdelat i stater där de flesta har egna regelverk i frågan 
komplicerar idén om ett gemensamt system för verksamheten. Det man också märker 
snabbt är att i olika rapporter (Getting the future right: Washington state Historic 
preservation plan 2014 – 2019, The Goals and Accomplishments of the Federal 
Archeology Program, The National strategy for federal archaeology) prioriterar man 
bevarandet av historiska lämningar, men framförallt förmedlingen av information till 
allmänheten. I rapporten för en femårig planering över arkeologi och historiskt 
förvarande hade man tre mål: 
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1. Det första tog upp ökandet av aktiv kontakt mellan olika områden/stater och deras 
historiska platser. Alltså skulle man skapa ett tydligare nätverk mellan områden för att 
kunna öka intresse och turism inom den kulturella sektorn. Här nämndes även att man 
hoppades ekonomin skulle växa i samband med ett starkare partnerskap.  
 
2. Det andra målet riktades också mot allmänheten, där man ville att allmänhetens 
deltagande i bevarandet av historia och tillgång till information skulle öka. Man menade 
då att framtidens arbete inom historia/arkeologi var starkt beroende av det aktiva 
deltagandet och stödet från människor i samhället. Man vill därför ge lättare tillgång till 
arbetets information och även utveckla utbildningen av samhället inom dessa ämnen.  
 
3. Det sista målet var att stärka det utarbetade systemet och planeringsprocessen för 
uppdrag och förbättra beslutsstrategin för hanteringen av kulturella och historiska 
resurser (Washington State 2013).  
 
Även i den nationella rapporten över arkeologisk strategi hade man fyra likartade mål: 
Bevara och skydda arkeologiska lämningar på plats, konservera arkeologiska samlingar 
och arkiv, använda och förmedla arkeologiska undersökningsresultat och öka 
förmedlingen och deltagandet i publik arkeologi (McManamon 2003). 
Dock nämndes här inte den ekonomiska aspekten för arbetet. Man blev istället hänvisad 
till de olika fonder där man kunde ansöka om medel för arkeologiskt arbete, som W.F 
Albright Institute of Archaeological Research, American Association of University 
Women (AAUW), The American Council of Learned Societies (ACLS), American 
Councils for International Education, The American Philosophical Society (APS) o.s.v. 
(The Wenner-Gren Foundation 2002).  
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3 Metod  
 
Till detta arbete har jag valt att använda mig av kritiska förhållningssätt för att granska 
materialet som behandlar etiska dilemman inom arkeologin i både Sverige och USA. 
Den specifika metoden är kvalitativ forskning som grundas i en hermeneutisk 
vetenskapssyn. Jag har tidigare arbetat med kvalitativa metoder och inför det nuvarande 
arbetet ansåg jag denna metod vara lämplig att återanvända, bl.a. på grund av att jag 
kommer använda mig av fallstudier som tar upp liknande konflikter i både Sverige och 
USA. Dessa kommer jag senare jämföra och jag kommer även växelvis att använda mig 
av empirisk datainsamling och sociala analyser. 
 
Det hermeneutiska perspektivet innebär att man fokuserar på hur vi förstår information, 
snarare än vad vi förstår. Man ska sträva efter att identifiera villkoren och tankarna 
bakom resultaten vi framställer. Inom ämnet arkeologi kan detta perspektiv innebära att 
man försöker ta reda på vilka förhållanden det är som kan ge oss möjligheten att förstå 
forntida samhällen (Smith 2004: 48f). I boken Handbok i kvalitativ analys diskuteras 
olika inriktningar inom hermeneutiken där bl.a. existentiellt inriktad hermeneutik tar 
upp syftet att förstå författaren bakom texter, vilket i detta arbete kommer att rikta in sig 
på att förstå personerna som är involverade inom etikarkeologiska frågor såsom 
arkeologer, forskare, eventuella rättsaktivister och inhemska grupper. Målet kommer 
vara att ta reda på vad deras motivation är och vilka implikationer det kan få på deras liv 
eller arbete. En annan inriktning är den allmänna tolkningsläran som kan användas 
oavsett vilket empiriskt datamaterial man samlat in. Syftet med detta är att förstå 
budskapet i information där man inte bara ser helheten på fakta, utan använder sig utav 
de separata delarna som bygger upp helheten och försöker skapa en djupare förståelse 
(Fejes et al. 2014: 62ff). Förenklat innebär det att mycket bakgrundsinformation 
används för att se hur utvecklingen har skett inom arkeologin och etiken. Utöver detta 
kommer separata delar nämnas, exempelvis samhällets påverkan och röst, men även 
individens påverkan och röst. Förhoppningen är att i slutändan summera alla 
”pusselbitar” och få en bredare helhet.  
 
En poäng med hermeneutiken är att avstå från generalisering och istället betona det 
unika som finns i varje aspekt eller fråga. På grund av detta är studier av kontext något 
som alltid görs inom metoden och med mycket variation är det även omöjligt att ha en 
enda korrekt tolkning i en fråga (Renfrew & Bahn 2012: 44). Dock bör man även titta 
på metodens reliabilitet och validitet för att förstå arbetssättet man intar. Använder man 
då hermeneutikens utgångspunkt i att tolka människans och samhällets tankar bakom 
handlingarna, istället för handlingarna i sig, innebär det att man försöker förstå 
människor såsom människan förstår sig själv, och genom detta blottlägger man någons 
livskontext. För forskare eller arkeologer kan problem då uppstå genom att ens egen 
livskontext kommer i vägen och resultaten från analyser och undersökningar blir som 
konsekvens styrda av detta. Man måste undvika att applicera sina egna värderingar och 
fördomar på arbetet och sträva efter att hålla sig objektiv. 
 
Ett annat problem som kan uppstå med både hermeneutiken och den kvalitativa 
metoden är, att trots att man strävar efter det unika inom varje fråga eller kontext så kan 
människor endast förstå det som på något vis är universellt gemensamt. Vi kan vara 
objektiva, men endast på ett sätt som vi kan förstå. Alltså finns det ingen garanti att vi 
verkligen kan sätta oss in i andra människors liv och verkligen förstå dem som de 
förstår sig själva (Olsen 2003: 94f).  
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4 Teori  
 

För att tolka resultaten bestämde jag mig för att använda mig av två teoretiska 
referensramar. Dessa grundar sig på handlingsutilitarismens perspektiv samt det 
deontologiska perspektivet. Båda teorierna skapades för att försöka definiera och 
representera moraliska principer, dock symboliserar de etiken på två skilda sätt. 
 
4.1. Utilitarism  
 
Utilitarismen, även kallad konsekventialism, baseras på idén att det inte finns någon 
moralisk handling eller regel som på förbestämda villkor är vare sig rätt eller fel. Det 
som avgör en handlings moraliska avsikt är istället beroende på hur mycket resultatet av 
aktionerna gynnar människor och vad som gynnar så många människor som möjligt. En 
utilitarist ser alltså inte moralitet som själva målet, utan endast tillvägagången till det 
bästa möjliga resultatet för det största möjliga antalet (Moreland u.å: 3f). Inom 
perspektivet finns även två olika synsätt: handlingsutilitarism och regelutilitarism. För 
att kort förklara de olika termerna kan man säga att en handlingsutilitarist hade kunnat 
utföra en omoralisk handling om det tillfört ett resultat som i slutändan gynnat 
människor på ett bättre sätt. En regelutilitarist hade dock inte kunnat utföra den 
omoraliska handlingen på grund av att handlingen i sig hade varit ”fel” och därför gått 
emot perspektivet (Scarre 1996: 126f).  
 
Synsättet jag valt att fokusera på är handlingsutilitarism för att jag anser att det tillför ett 
passande perspektiv till den sida av det etiska ämnet som jag undersöker. Liksom 
utilitarismen har sin negation har även etiken inom arkeologi sin motsvarighet. Det 
många forskare och arkeologer hoppas kunna utveckla med sitt arbete är vår kunskap 
om världen och det förflutna som skapade oss. Dock uppstår det ibland konsekvenser 
relaterade till arbetet som berör andra människors liv på ett sätt som inte gynnar dem. I 
dessa situationer blir handlingsutilitarism en möjlig variabel där man måste överväga 
vilket utfall som blir mest fördelaktigt.  
 
Fördelarna med just handlingsutilitarismen är att den observerar varje unikt fall efter 
dess egna villkor, istället för att ha förbestämda regler för vad som är rätt och fel, som 
flera andra moraliska teorier. Att överskrida sina rättigheter kan i slutändan eventuellt 
ge någon ny information eller skapa något som kan hjälpa människor i framtiden. Trots 
att den ursprungliga handlingen betraktades som moraliskt fel så kan det i specifika fall 
varit den enda metoden som hade producerat just det resultatet. 
 
Dock bör man även tillstå att teorin inte är felfri. Det som ofta kritiseras inom 
utilitarismen är de handlingar som visar ibland visar fullständig brist på moraliskt 
tänkande. Är man exempelvis medveten om att man kan utvinna ovärderlig information 
som kan hjälpa en stor mängd människor, genom att ignorera en mindre mängd 
människors rättigheter eller liv, står utilitarismen positivt bakom idén att personen i 
fråga ska tänka på den ovärderliga informationen först, även om resultatet av 
handlingen kan visa sig förödande för den mindre gruppen. 
 
Sammanfattningsvis är denna teori mer komplex än vad man kan ana, inte minst 
omöjlig att förstå om man inte tar tre grundprinciper i beaktning:  
 
1. Vad som räknas som rätt eller fel/bra eller dåligt.  
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2. Vems/vilkas (individers eller gruppers) behov ska man prioritera.  
 
3. Blir handlingar, regler o.s.v. rätt eller fel genom deras faktiska konsekvenser (de 
resultat som produceras av våra beslut) eller genom deras förutsebara konsekvenser 
(resultaten vi tror kommer ske baserat på bevisen vi har) (Nathanson 2014).   
 
4.2. Deontologi  
 
Det andra perspektivet som ska användas är deontologi, som ibland kallas för 
konsekventialismens/utilitarismens motsats. Deontologi är ett synsätt som ofta har 
förknippats med religion på grund av dess strikta principer, som bland annat baseras på 
naturlig moralisk lag och intuition från det egna förnuftet. Perspektivets syfte är att 
alltid se alla moraliska handlingar som en plikt och skyldighet mot världen, andra 
människor och sig själv som individ. Förenklat så förblir alla ”felaktiga” handlingar 
som att ljuga, stjäla eller bryta ett löfte alltid felaktiga. Enligt deontologin så finns det 
inga undantag som kan ursäkta liknande misstag, oavsett om resultatet av handlingen 
hade kunnat gynna människor på något vis (Moreland u.å: 3f). 
Liksom med utilitarismen så valde jag att använda deontologi för att jag ansåg att det 
kunde ge arbetet en djupare bredd från ett klarare perspektiv. Detta är dock, som 
tidigare nämnt, en nära motsats till den första teorin, vilket är precis det syfte jag hoppas 
denna teori ska kunna bidra med. Utilitarismen hade ett synsätt där det vid olika 
situationer gynnade många människor på ett bättre sätt genom att begå en ”felaktig” 
handling. Däremot beaktar man sällan de människor som då inte blir gynnade genom 
handlingen och istället får det sämre. I mitt arbete kommer jag även behandla de 
grupper eller människor som inte alltid står bakom arkeologernas beslut. Deras åsikter, 
känslor och vilja är annorlunda och deontologin kan ge ett passande perspektiv som 
talar för att alla människor har ett lika värde och att oavsett om det gynnar någon annan 
i slutändan så är en fel handling fortfarande fel.  
 
Detta är också en av de största fördelarna med deontologin. Det är inte människorna 
som egentligen är i fokus, utan handlingarna de utför. Även om det innebär att teorin 
inte beaktar specifika mänskliga aspekter som identitet, känslor, tankar o.s.v. så blir det 
per automatik att alla handlingar förblir likadana, oavsett vilka människor man syftar 
på. Genom detta finner man en typ av rättvisa där de ”mindre” grupperna eller den 
oskyldige hålls i åtanke.  
 
Trots det finns det även nackdelar som bör upplysas. Ett av de största problemen med 
detta perspektiv är just att bedömningen för rätt och fel inte förändras, oavsett situation. 
Skulle det exempelvis röra sig om en handling som under ordinära villkor hade ansetts 
vara fel, men som hade kunnat lösa en svår konflikt och hjälpa flera hundratals 
människor, så skulle deontologin trots det inte tillåta avvikelser. Denna handling hade 
dessutom kunnat vara något som en lögn eller ett brutet löfte. Men på grund av att teorin 
inte heller har någon ”gradmätning” av hur bra eller dåligt olika beslut är, så betraktar 
man t.ex. både ett mord och en lögn på samma skala (Alexander & Moore 2007).  
 
Slutligen kan man sammanfatta deontologin i tre principer: 
 
1. Handlingar bör utföras för pliktens skull. Det som gör dem rätt eller fel är den moral 
som naturligt finns bakom regler eller handlingar. Alltså är mord, lögner och brutna 
löften fel i sig och vi har en skyldighet att inte begå dem.  
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2. Andra människor bör betraktas som värdar för det moraliska målet. Förenklat innebär 
det att man aldrig ska se människor som medel för att uppnå något annat, eget mål. De 
ska istället ses som målet i sig och det är dem man ska ha i åtanke när man agerar.  
 
3. En moralisk princip är ett kategoriskt imperativ som ska vara universellt. Samma 
regler och standard för moral måste alltså vara densamma för alla människor i samma 
situation, det finns inga undantag (Moreland u.å: 3f).  
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5 Material  
 
Detta kapitel ska belysa fyra fall där arkeologiska undersökningar blivit orsak till 
diskussioner och konflikter i etiska sammanhang. Fallstudierna ska senare verka som 
hjälpmedel för att besvara uppsatsens olika frågeställningar.  
 
5.1 Rounala Kyrkogård 
 

 
Figur 3. Samiska kranier vid Lund universitet.  
2010. Foto: Jörgen Heikki.  

 
I Historiska museets mycket omfattande osteologiska samlingar finns tretton skallar, 
varav en från ett barn, där alla har märkts med beteckningen ”lappar”. Skallarna grävdes 
bland annat upp från kyrkogården i Rounala utanför Kiruna i början av 1900-talet. De 
överfördes senare från Anatomiska institutionen vid Uppsala universitet och fann tillslut 
plats på Historiska museet (Björkman 2009).  
 
Enligt historiska källor hade platsen i Rounala ursprungligen ett Lutheranskt kapell vid 
kyrkogården runt slutet av 1500-talet. Det finns väldigt lite information om områdets 
historia innan dess. År 2006 valde den samiska styrelsen för den Svenska Lutheranska 
Kyrkan att lägga fram ett krav angående repatriering och återbegravning av alla 
mänskliga, samiska kvarlevor som förvarades på svenska institutioner. Detta skulle 
fungera som ett försoningstillfälle mellan den svenska kyrkan och det samiska folket, 
vilket följdes år 2007 av ett förslag från det svensksamiska parlamentet angående 
återbördande och återbegravning (Aronsson 2013). 
 
Två år senare under 2009 lades kraven om återbegravning fram från det samiska 
parlamentet där de uttryckte den symboliska vikten av repatrieringsfrågan. Önskan var 
att allt samiskt skelettmaterial skulle begravas i individuella gravar och att de skulle få 
en värdig begravning i områdena de kom ifrån.  
 
Dock hade flera undersökningar utförts på materialet under denna tid och man hade fått 
preliminära resultat som pekade på att gravarna troligtvis var mycket äldre än man först 
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antagit. Undersökningarna visade att människorna från Rounala hade levt på 
medeltiden, vilket gjorde den samiska kyrkogården till den äldsta kända kyrkogården 
med kristna gravar i regionen. Man hade även upptäckt att det fanns fler mänskliga 
kvarlevor från Rounala, som tidigare hade tillhört Uppsala Universitets gamla 
anatomiska samling. Vidare undersökning var därför väldigt viktig enligt forskarna. 
Frågan är ännu inte löst och trots att diskussionerna fortfarande är aktiva, vet man inte 
vad som ska ske med skeletten (Ojala 2014: 181).  
 
5.2 Soejvengeelle graven  
 

 
Figur 4. Soejvengeelles grav. U.å. Hämtat från Spår från 10000år.  

 
Det som i Sverige räknas som det första officiella fallet där man återbegravde samiska 
kvarlevor är den s.k. Soejvengeelle-graven. Graven hittades vid Atoklinten i Tärna och 
grävdes ut 1950 av Ernst Manker som då arbetade för Nordiska Museet i Stockholm. 
Flera ben från graven fördes till museet i Stockholm för att analyseras och Manker hade 
själv utlovat i skrift att materialet skulle återföras till gravplatsen efter undersökningen 
(Ojala 2014: 180).  
 
Detta skedde dock inte, istället flyttades materialet från Etnografiska museet till 
Historiska museet 1973. År 1999 bestämde Tärnas sameförening Vadtejen Saemiej Sijte 
att skriva en förfrågan till Historiska museet om att återlämna benen för återbegravning. 
På grund av Mankers tidigare löfte angående skelettets repatriering beslutade Historiska 
museet ett år efter sameföreningens brev att återlämna benen. I beslutet stod det även att 
vidare undersökning skulle utföras innan repatriering kunde vara möjligt, vilket utfördes 
2001. Västerbottens museum som stod bakom utförandet upptäckte att graven var ifrån 
1400-talet vilket var mycket äldre än man primärt hade antagit. Man insåg också genom 
att analysera de tillhörande fynden, att platsen flera gånger hade förändrat utseende och 
plockats om.  
 
Länsstyrelsen i Västerbotten beslutade till slut i oktober 2002 att undersökningen skulle 
avslutas och återförandet av material skulle ske. Återbegravningen genomfördes den 11 
oktober 2002 och länsstyrelsens beslut innefattade även att graven skulle återställas i sitt 
ursprungliga skick. Detta var bl.a. möjligt genom att använda Mankers beskrivning från 
1950 och från undersökningen som gjordes 2001. Skelettet, som återbegravdes med alla 
fynd inkluderade, lades på ett renskinn i en nytillverkad ackja. Under detta hade björkris 
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och näver placerats och även över hade materialet täckts av näver, skifferhällar, jord och 
torv (Harlin 2008: 197).     
 
5.3 Kennewickmannen  
 

 
Figur 5. A clay facial reconstruction of Kennewick Man. 2015. Foto: Amanda  
Danning, Brittney Tatchell & Smithsonian Institute. 
 
Sommaren 1996 fann två studenter en mänsklig skalle liggandes vid en flod i 
Kennewick, Washington. Efter att ha tillkallat polis som vidare kontaktade coronern 
Floyd Johnson och arkeologen James Chatters tog man tillvara på ett fullständigt skelett 
som sedan skulle undersökas. Kraniet som analyserades först bedömdes vara gammalt, 
men bar inte de karakteristiska dragen som ofta återfanns hos den amerikanska 
ursprungsbefolkningen. På grund av detta antogs att skelettet inte var så gammalt som 
resultaten senare visade, vilket visade sig vara runt 8500 år (Thomas 2000: XIXff).  
 
Redan hösten samma år gjorde en grupp på fem ursprungsamerikanska stammar anspråk 
på kvarlevorna med resonemanget att de var skyddade av NAGPRA-akten som var en 
federal lag. Vid denna tid överfördes också Kennewickmannens ben från Benton 
kommun till The U.S. Army Corps of Engineers (USACE). USACE samtyckte med de 
fem stammarnas resonemang och publicerade en anmälan med avsikt för repatriering. 
Beslutet fick flera forskare att be USACE om tillåtelse att undersöka skelettet och 
uttrycka sitt missnöje över repatrieringsavsikten. Dock blev forskarnas begäran nekad. 
Kort efter detta publicerade USACE en andra anmälan med avsikt att förflytta 
kvarlevorna till de fem stammarna, vilket skulle ske efter en trettio dagars vänteperiod 
då andra rättsökande fick en chans att lägga fram eventuella argument angående fallet. 
Tillfället togs i akt när en grupp antropologer framställde ett klagomål till USA:s 
magisterdomstol i Oregon för att hindra USACE från att repatriera benen och få 
ytterligare tid att undersöka dem. Deras främsta argument handlade om att det ännu inte 
fanns konkreta bevis för att skelettet tillhörde ursprungsbefolkningen. Under de följande 
månaderna lades fler förslag fram från andra folkgrupper som påstod sig ha rätten till 
kvarlevorna, samtidigt som USACE återkallade sitt beslut att repatriera benen till 
stammarna.   
 
År 1998 anklagades USACE för att inte ha vidtagit lämpliga försiktighetsåtgärder för att 
bevara benen och domstolen beordrade att skelettet skulle flyttas till en ny anläggning 
och att forskarna involverade i fallet skulle få tillåtelse att undersöka dem. Samma år 
bestämde en federal domare att Kennewickmannen istället skulle flyttas till Thomas 
Burke Memorial Washington State Museum vid universitetet i Seattle för 
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säkerhetsbevarande. Mindre tester tilläts nu utföras på benen och resultaten av dessa 
visar att Kennewickmannen var 9300 år gammal, vilket enligt lagen (som säger att alla 
som dött på kontinenten för mer än 500 år sedan utgör ursprungsbefolkning) gör att han 
räknas som ursprungsbefolkning. DOI (Department of Interior) som arbetat med dessa 
tester, bad domstolen om sex ytterligare månader för undersökning av kvarlevorna. 
DNA-tester utfördes, vilket dock visade sig svårare än man trott på grund av benens 
mineraliserade nivå, och undersökningen avslutas.  
 
År 2002 bestämde USA:s magistrat John Jelderks att benen tillslut skulle överlämnas 
till den grupp forskare som ursprungligen gjort motanmälan till de fem stammarna. 
Jelderks uttryckte att skeletten inte hade bevis för att tillhöra ursprungsbefolkningen och 
kunde därför inte falla under NAGPRA:s rättigheter. Följderna av detta blev att 
materialet istället sågs som arkeologiskt bevis och borde studeras fullständigt för att 
gynna nationens intresse. Ett år senare gick flera ursprungsstammar dock samman och 
gjorde en motanmälan som domstolen för överklaganden beviljade, vilket resulterade i 
att fallet sattes i ”status quo”, vilket förhindrade fallets progression tills nya uppgifter 
kunde användas.  
 
Sedan detta har bl.a. NAGPRA ändrat sina lagar där de nu istället uttrycker att alla som 
är och en gång kunnat definieras som ursprungsbefolkning/indian faller under 
NAGPRAS jurisdiktion (Burke et al. 2008: 26ff). Dock förvaras benen fortfarande på 
Burke-museet, där undersökningarna fortsätter. Den senaste nyheten kom i september 
2015 när man efter flera tester, bl.a. gjorda av internationella grupper, kunde visa att 
Kennewickmannen var mer genetiskt relaterad till den indianska befolkningen än någon 
annan levande grupp. Detta gjorde att många både inom olika stammar, men även bland 
flera forskare, nu återigen vill återföra benen för att begravas. För att denna process ska 
kunna ske snabbare har bl.a. USA:s senator Patty Murray infört ett lagförslag som ska 
repatriera skelettet direkt till stammarna. Dock finns det fortfarande forskare som anser 
att en ”second opinion” angående de genetiska resultatet behövs och att man bör utföra 
ytterligare ett DNA-test. Detta innebär att frågan förblir ouppklarad (Berger 2015).   
 
5.4 Kvarlevorna från La Jolla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. The La Jolla skeletons. 2011. Foto:  
Jan Austin, Santa Monica Community College. 
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På platsen där man idag hittar San Diegos universitet fann man år 1976 två skelett som 
vid datering visade sig vara runt 9000 år gamla, vilket gör dem till de äldsta skeletten 
hittills funna i Amerika. Kvarlevorna, som är förvånansvärt bra bevarade, ansågs bli en 
mycket viktig källa för att förstå den tidigaste befolkningens historia (Thanawala 2012).   
 
Skeletten som fått benämningen ”La Jolla-kvarlevorna” förvarades i San Diegos 
universitet och sedan 2009 har universitetets styrelse försökt återbörda dem till den 
lokala indianstammen, Kumeyaay, som bett om att få återbegrava benen. Dock instämde 
inte alla på universitetet i detta beslut. Flera forskare ansåg att kvarlevorna behövde 
undersökas ytterligare och att man inte kunde veta med säkerhet om de tillhörde 
ursprungsbefolkningen i USA. De menade även att med den nyare teknologin man har 
tillgång till idag så kan man utvinna mer information än vad man någonsin haft 
möjlighet till tidigare (Killgrove 2011).  
  
År 2012 godkände en federal domstol i San Fransisco en tillfällig order som hindrade 
San Diegos universitet från att repatriera de 9000 år gamla benen. Anmälan kom från tre 
professorer på universitet som ville hålla kvar kvarlevorna i forskningssyfte. Denna 
handling besvarades dock snabbt från medlemmar av Kumeyaaystammen när de 
lämnade in en egen anmälan där de krävde att skeletten skulle återföras (Gibbons 
2012a).  
 
Endast några få dagar senare bestämde San Diego universitetet att kvarhålla benen tills 
man kunde lösa anmälan som stod aktivt mellan universitetets styrelse och de tre 
professorerna. Domstolen godkände förslaget om att säkert bevara skeletten innan man 
återlämnade dem (Gibbons 2012b). År 2014 fastställde en federal överklagandedomstol 
beslutet att avvisa de tre professorernas anmälan. Distriktsdomaren som var tillsatt i 
fallet konkluderade att indianstammarna var ”oumbärliga parter” i tvisten, vilket även 
bekräftades av en domarpanel från den 9:e amerikanska överklagandedomstolen 
(Littlefield 2014).  
 
Den sista domen kom i september 2014 när distriktsdomstolen avgjorde att 
Kumeyaaystammen vann fallet angående repatriationen av de mänskliga kvarlevorna. 
Skeletten kommer nu att överlämnas till stammarna, dock betyder inte det att fallet är 
helt avslutat. Målsägarna från universitetet kan fortfarande välja att ta fallet ända upp till 
högsta domstolen och ompröva frågan där. Kumeyaayas lagliga medel menar däremot 
att det med största sannolikhet inte är ett fall som högsta domstolen kommer anta, det 
värsta som kan ske är att själva återbegravningen av skeletten kan uppehållas (Sauberan 
2014).  
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6 Analys  
 

6.1 Faktorerna som gör mänskliga kvarlevor i arkeologin till etiska 
frågor 
 
6.1.1 Det kulturella arvets ägare  
 
Då tvister inom arkeologin uppstår är det viktigt att förstå de parter som är involverade i 
konflikterna. En fråga som frekvent uppkommer i samband med detta är vem som 
egentligen har rätten till kulturarvet. När diskussioner som berör mänskliga kvarlevor 
tas upp används ofta argument om var kvarlevorna hör hemma och ”vem” de tillhör.  
 
I en artikel av Kalliopi Fouseki (2009) diskuteras termen ”possessiv individualism”. 
Innebörden kan sammanfattas som att individer är drivna av motsatta perspektiv när det 
gäller kultur och arv. Det ena beskrivs som den eviga konsumenten/förbrukaren och den 
andra som individen som utvecklar sitt eget ”jag”. Bägge perspektivens gemensamma 
princip, ”Jag äger, därför är jag” syftar alltså på att ägandet och rätten till vissa ting kan 
agera som symbol för en individuell eller kollektiv identitet. Fouseki menar vidare att 
det finns ett behov hos människor att bekräfta sin identitet genom arv och historia, och 
på grund av detta göra anspråk på ting av kulturellt och historiskt sammanhang (Fouseki 
2009: 48f).  
 
Författaren James O. Young (2006) menar att när det gäller kulturer och ägandet av 
historiskt material så finns det fyra grupper som ofta nämns som möjliga kandidater. De 
första två möjligheterna är individuella personer och kulturer. De resterande grupper 
som kan räknas som rättmätiga ägare är ”mänskligheten som helhet” och institutioner 
som t.ex. museer. När det berör individuella personer som potentiella ägare är det sällan 
att dessa människor anses vara passande för ”titeln”. Anledningen är att såvida 
materialet eller föremålen inte tillhörde en tidigare förfader och gick i arv så finns det 
inga argument för att något ovärderligt bör tillhöra en individ. Vidare så förväntas det 
att materialet också är väl omhändertaget och befinner sig i en miljö som bäst kan 
bevara något av historiskt värde. Det är sällan vardagliga personer har tillgång till den 
utrustning som kan krävas och därför finns det få positiva anledningar för individer att 
räknas som ägandekandidater.  
 
Young nämner också kort möjligheten för en nation att betrakta sig som kandidat, men 
uttrycker snabbt att det är en väldigt svårhanterlig kategori. Det har funnits fall där man 
ansett att ett specifikt föremål bör tillhöra en nation på grund av att det starkt 
symboliserar landet eller folket i fråga och att det hade varit olämpligt att föras till andra 
platser. Trots detta resonemang inser man också att om nationer alltid hade varit de 
rättmätiga ägarna hade det inneburit att varje skärva keramik och varje material hade 
varit tvunget att repatrieras till dess ”ursprungliga” land. Det hade blivit en nästintill 
omöjlig uppgift och hade inte gynnat många människor i slutändan. På liknande sätt kan 
också kulturer vara svårhanterliga. Young håller sig delvis sympatisk till kulturernas 
rättigheter, och menar att i flera fall, som med Kennewickmannen, relaterar 
människorna till materialet i fråga och det kan bli en grav förolämpning att ignorera 
deras åsikter (Young 2006: 15ff). 
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Specifikt när det rör sig om mänskliga kvarlevor poängterar Louis Guassac, en medlem 
i Kumeyaaystammens kulturella repatriationskommittee, att det inte är oviktiga föremål 
det handlar om, utan riktiga människor och deras arv. Vidare menar han att man inte 
borde behandla folk som objekt, oavsett om de är döda eller levande, utan att man måste 
respektera dem (Thanawala 2012).  
 
Trots att liknande åsikter existerar bland större grupper så kan man inte agera efter det 
resonemanget. Flera av de lämningar och kvarlevor som det debatteras om idag var en 
gång enskilda människor och de började inte sina liv i ”färdiga” kulturer. Istället 
utvecklades de över tid och flera människor migrerade också till andra platser. På grund 
av detta kan man inte säga att dagens kulturer nödvändigtvis är desamma som deras 
förfäders var för hundratals år sedan och det är då ingen självklarhet att dagens 
människor är de rättmätiga arvtagarna.  
 
Med hänsyn till att de flesta potentiella ägargrupperna kan presentera argument till 
varför de är de lämpligaste kandidaterna så måste man fråga sig vem som bör gynnas. I 
Youngs artikel favoriseras det största antalet människor. Alltså bör historiskt material 
vara tillgängligt för så många människor som möjligt. Ser man frågan ur ett större 
perspektiv kan det anses att trots nationalitet eller religion så är vi i grunden människor 
och därför bör det vara mänsklighetens arv. Detta synsätt är mindre possessivt, men inte 
så funktionellt på grund av att det fortfarande blir en fråga om var materialet bör hållas. 
Tar man istället specifika platser i beaktning kan man använda sig av den sista 
ägargruppen, alltså institutioner. Platser som museer och skolor kan bidra till att ge 
information till större antal människor. Även här kan det uppstå frågor om vilken 
institution som bör väljas och varför en plats är lämpligare än en annan, men de olika 
kandidatgrupperna borde hållas i åtanke och på grund av att det inte finns ett simpelt 
svar till frågan får man applicera olika resonemang till varje enskilt fall (Young 2006: 
16ff). 
 
6.1.2 Identitet inom kultur och mänsklighet  
 
Som framgått ovan drivs vi till att göra anspråk på arv för att bekräfta våra identiteter 
(Fouseki 2009: 48f). Detta är en av de mest återkommande anledningarna som dyker 
upp när man diskuterar varför etiska problem ibland uppstår inom arkeologin.  
 
I boken ”De osynliga identiteterna: Kulturell identitet och arkeologi” (2002) skriver 
Bozena Werbart om minoritetskulturer och hur flera av dessa utnyttjades och 
missanvändes ända fram till slutet av 1900-talet. Tar man samerna som ett exempel 
nämner Werbart hur man innan 1980-talet konstant försökte urskilja samisk kultur från 
majoritetssamhället. Principen var att de mindre eller ”svagare” folkgrupperna alltid 
tvingades att tas bort, assimileras eller anpassas till majoritetsgruppen.  Det man istället 
på flera håll kan se idag är människor som, trots deras ”minoritetsstatus”, värnar om sitt 
ursprung, sina förfäder och allt det som utmärker dem som folkslag eller kultur – alltså 
sin identitet. På grund av detta är bl.a. material från det förflutna så viktigt, för att det 
symboliserar traditioner och händelser som håller denna identitet vid liv (Werbart 2002: 
131ff).  
 
Angående historiskt material har främst det svenska sametinget varit väldigt aktiva i 
arbete kring repatriering. Diskussioner kring samiska kvarlevor och betydelsen av att de 
åter får vila i sina gravar får inte underskattas. Enligt kulturen är begravningar en 
speciell händelse där man hedrar den döde med sin närvaro och ger personerna ett 
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värdigt avslut. Detta sker genom att man samlar släkt och anhöriga som bevittnar 
begravningsakter och minnestunder i flera timmar. Det är ingenting man skyndar på och 
har därför stor betydelse. Soejvengeelle var ett sådant fall där återföringen och 
begravningen av ett skelett så gammalt och omtalat blev en symbol för samernas 
återvunna rättigheter och respekt (Sametinget 2015a). 
 
Behovet av att bekräfta sin identitet behöver dock inte endast vara för den egna 
personens skull. I fallet med Rounalas kvarlevor uttryckte Sametingets 
styrelseordförande Sara Larsson att återförandet av skeletten innebär ett erkännande av 
de felaktiga handlingar och övergrepp som tidigare begåtts. Makten återtas, man ger 
urfolken sin upprättelse och rollen som offer behöver inte längre leva kvar. Man 
returnerar något som idag räknas som en fundamentalt mänsklig rättighet. En annan 
individ med liknande åsikter är aktivisten Maxida Märak. Hon menar att ingen frivilligt 
skulle ge bort sina döda familjemedlemmar eller släktingar till forskning och museer, 
vilket likställer hanterandet av Rounalas kvarlevor med gravskändning. Vidare anser 
Märak att trots att de människor som en gång var begravda inte längre har direkta 
anhöriga, så är det samiska synsättet byggt ur respekt mot sina förfäder och att de bör 
återlämnas till sitt eget folk (Lindstrand 2001). Detta är alltså ett exempel på kulturell 
identitet som föds ur solidariteten individer känner mot andra likasinnade människor.     
  
Använder man istället Kennewickmannen som exempel finns det ytterligare ett annat 
perspektiv som härstammar ur identiteten, nämligen religion. I flera fall kan religion 
representera ett eget argument, liksom identiteten. Beträffande denna fråga överlappar 
däremot de båda ämnena varandra och kan istället beskrivas som ett perspektiv. I 
artikeln ”Human remains should be reburied” skriver författaren och Umatillaindianen 
Armand Minthorn att hans stam lärde sig från sina förfäder den religiösa tro som bör 
tillämpas i hanterandet av de döda. Att respektera personer när de är avlidna likväl som 
när de var levande är en självklarhet, samtidigt som man aldrig bör störa den dödes frid 
genom att gräva upp deras kvarlevor. För amerikanska indianer har tron en stark närvaro 
inom kulturen. Den talar mycket för vad som är rätt eller fel och den bär med sig långa 
historier om de förfäder som praktiserade religionen och förde den vidare. Enligt 
Minthorn svarar även detta på en av de mest återkommande argumentet emot 
återförandet av kvarlevor. Forskare menar att indianerna förstör bevisen för sin egen 
historia genom att inte tillåta studerandet av Kennewickmannen. Men som författaren 
själv beskriver det så vet redan indianerna sin historia. Den förs vidare till de nya 
generationerna genom förfäderna och genom den religiösa praktiken. Det är så man vet 
vem man är och var man kommer ifrån (Minthorn 2008: 42f).  
 
Vidare kan man också se med både fall som Kennewickmannen och kvarlevorna från 
La Jolla att repatrieringsfrågan och känslan för identitet inte alltid förhåller sig till 
stammar och minoritetsgrupper. Författaren Thomas King uttrycker att det finns 
fördelar med att låta forskningen av dessa kvarlevor fortsätta, men att det inte är rätt att 
ignorera andra perspektiv på grund av det. Han ifrågasätter om det hade varit 
acceptabelt att helt enkelt inte tro på indianernas religion, vilket hade inneburit att de 
döda inte kunnat vara medvetna eller oroa sig om vad som händer deras ben. Scenariot 
är orealistiskt, men visar hur man inte heller kan strunta i religionens perspektiv. 
Fortsättningsvis menar han att många av de döda själva utövade någon form av religion 
och i flera fall var de respektfullt begravda innan de grävdes upp igen. Alltså kan det 
redan med detta anses vara en respektlös handling att studera uppgrävda kvarlevor 
(King 2008: 49).  
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6.2 Etiska aspekters påverkan på arkeologers arbete kring mänskliga 
kvarlevor 
 
Att negligera människors åsikter eller rättigheter kan skapa stor missämja mellan 
grupper och det kan även skada den säkerhet och tillit som individer ska kunna känna 
mot sitt samhälle och sina medmänniskor. Dock är konflikter sällan så enkla att lösa. 
Det finns självklart anledningar till varför de inte kan lösas snabbt och det finns alltid 
förluster eller nackdelar oavsett vilken ”sida” som vinner tvisten. När etiska frågor 
dyker upp inom arkeologin påverkar detta följaktligen också arbetet som utförs av 
forskare och arkeologer.   
  
Något som tidigare nämndes i detta arbete var hur den svenska arkeologin i början av 
1900-talet utvecklade sina rasideologier i forskningens namn. Det var något som främst 
skedde i samband med samiska kvarlevor och lämningar, och bl.a. så var skeletten från 
Rounalas kyrkogård ett tydligt exempel på detta. Skallarna från skeletten var det man 
spekulerade mycket kring när det gällde att utmärka de olika fysiska karaktärsdragen 
hos olika folkslag. Det svenska folket, som tillhörde det germanska ursprunget, 
utmärktes av avlånga skallar som skulle ge mer plats åt de bakre loberna, vilket ansågs 
tyda på en högre nivå av hjärnaktivitet. Samerna tillhörde däremot de ”kortskalliga” 
grupperna och skillnader som dessa fungerade som en metod för att renodla de olika 
raserna (Hagerman 2006: 335f).  
 
Idag används däremot inte kvarlevor på samma sätt. Forskning som bedrivs på 
mänskligt skelett kallas osteologi, mer specifikt humanosteologi. Studerandet av ben 
används inte längre för att bevisa människors över- eller underlägsenhet, däremot 
existerar specifika karaktärsdrag som kan avslöja genetisk härkomst. På kraniet kan det 
t.ex. synas på formen av ögonhåligheterna och näsbenen. Vidare kan man också titta på 
formen av käken och brynbågarna för att få en aning om det är kvarlevorna från en man 
eller kvinna (Brace et al. 2008: 153ff). Denna typ av information kan alltså vara 
användbar för att bedöma framtida kvarlevor och kunna veta vilka fysiska skillnader 
som finns mellan olika folkslag. Dessa skillnader kan även ge information om vilket 
slags liv de forntida människorna levde. Forskare återskapar detaljer som eventuellt kan 
ge nutida människor en bredare historia om sitt eget ursprung. Detta är också en av de 
största nackdelarna med repatrieringen av kvarlevor angående fall som både Rounala 
och Soejvengeelle. Enligt flera arkeologer som bl.a. Carl-Gösta Ojala lämnar man ifrån 
sig ansvaret för den samiska historien. Risken blir att samernas historia då helt skrivs ut 
ur den svenska (Ojala 2010). 
 
Anders Björklund som arbetar på Etnografiska museet i Stockholm uttrycker att 
repatriering kan ha flera innebörder. Intellektuell repatriering är ett exempel som kan 
innebära att man återför och förmedlar kunskap om vissa ursprungsbefolkningar. Även 
den tidigare chefen för Historiska museet och nuvarande riksantikvarie, Lars Amréus, 
betonar vikten av att ett nationellt museum har möjligheten att visa upp de olika delarna 
av den svenska historien, där också den samiska historien tillhör. Amréus menar också 
att det kan bli problematiskt om man skulle återlämna allt material utan diskussion som 
reglerna för NAGPRA i USA egentligen konstaterar. I fall som med samerna kan man 
inte alltid fastställa vilka material som är norrländska och vilka som är samiska bl.a. på 
grund av att människorna förr förflyttade sig från plats till plats (Björkman 2009). 
 
Att veta var de dåtida människorna levde geografiskt och till vilka platser de flyttade är 
ett annat viktigt moment i undersökningarna av kvarlevor. Att se människors 
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migrationsmönster kan åstadkommas genom att studera DNA och stabila isotoper 
(Linderholm 2008). Under de senaste 30 åren har studier expanderat kraftigt och man 
kan idag få mer information än någonsin tidigare. Det man vet är att migration förekom 
ofta, bl.a. på grund av klimatförändringar eller utveckling av metoder för att skaffa föda 
och förbättra levnadsvillkor. Genom analyser av DNA och isotoper från arkeologiskt 
material kan man specificera var dessa flyttningar skedde från och till. I flera fall kan 
arkeologer finna ytterligare material utöver själva skelettet. Det kan vara korn eller frön 
som fastnat i kvarlevornas tänder, eller mikrofossiler som pollen eller skelettrester från 
små djur som var kvar på tyger eller annat material när personen dog. Vissa av dessa 
ämnen kan endast hittas på specifika platser i olika länder. Självklart så analyseras även 
benen från människor för att få optimal fakta om migrationsmönster. Genom att göra 
mtDNA och Y-kromosomanalyser kan man jämföra med olika organismer och se vilka 
av dessa som går att finna på skelettet.  
 
Anledningen till varför migrationsmönster är så viktiga är på grund av att det kan ge oss 
en insikt i varifrån olika folkgrupper härstammade. Att människor bosatte sig i grupper 
var det som sedan bildade kultur och det kan även bidra till mänsklighetens historia där 
vi bättre kan förstå oss själva och var vi alla kom ifrån (Horsburgh & Matisoo-Smith 
2012: 109ff). I både fallet med La Jollas kvarlevor och Kennewickmannen var detta en 
av de primära anledningarna till varför forskare inte var säkra på om kvarlevorna var 
från indianskt ursprung. Materialet som fanns tillsammans med benen från La Jolla 
stämde inte helt överens med de lokala indianstammarnas traditioner eller tillgångar. 
Detta indikerade att personerna hade migrerat från andra platser, dock visste man inte 
exakt varifrån. På samma sätt kunde benen också avslöja frekventa sjukdomar eller 
åkommor som de dåtida människorna kunde haft. Mary Lyn Salvador som arbetar som 
direktör för Phoebe A. Hearst Museum of Archaeology uttryckte i en artikel att 
kvarlevorna från La Jolla kunde vara viktiga möjligheter för forskare att bättre förstå 
dåtida åkommor och mediciner. Information som även kunde vara användbar för 
indiansamhällena och ge dem bättre insikt i eventuella sjukdomar som fortfarande kan 
vara vanliga, exempelvis diabetes (Thanawala 2012).  
 
Jämför man La Jolla-fallet och Kennewickmannen så uppmärksammades inte 
sjukdomar lika kraftigt med Kennewickmannen. Dock var man inte säker på att denne 
var indian och därför fokuserade man mer på ursprung och ålder. Efter att man bedömde 
La Jollas kvarlevor som de äldsta människorna av indianskt ursprung blev det en 
oväntad upptäckt när arkeologerna insåg att Kennewick var äldre. Vidare hade skelettet 
och specifikt kraniet väldigt specifika fysiska karaktärsdrag som inte liknade de särdrag 
som idag är typiska hos indianer. Det fanns också tecken på att han hade rört sig till 
olika platser, vilket fick arkeologer att undra varifrån han kom och vilket folk han 
ursprungligen tillhörde. Efter att Kennewick förvarats på Burke Museet i Washington i 
19 år finns det fortfarande många olösta frågor kring kvarlevorna (Hamilton 2008: 
128ff). 
 
En av de som anser att Kennewick fortfarande är en ouppklarad debatt är Douglas 
Owsley, ledaren för den fysiska antropologiska avdelningen i Smithsonian Museet. 
Owsley var en av tidigare personerna som undersökte Kennewick och enligt hans 
analyser så vet man fortfarande inte vilken folkgrupp eller kultur Kennewickmannen 
tillhört. Det man vet är att han var en resenär och all information som går att ta reda på 
om kvarlevorna kan gynna, inte bara indianer idag, utan hela mänskligheten (Berger 
2015).  
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6.3 Skillnader och likheter som kan ses i hanteringen av etiska 
aspekter i Sverige respektive USA  
 
Smithsonian Institutet i USA framställde en rapport där de inventerade alla 
indianstammars lämningar och kvarlevor som förvarats och hur många av dessa som 
hade repatrierats fram till år 2010. Institutet beräknade att från ”The American Indian 
Museum” fanns det ungefär 420 mänskliga kvarlevor, varav 390 hade repatrierats, 
29400 begravningsföremål där 8200 hade återlämnats och 1190 heliga och kulturella 
föremål, varav 1090 hade repatrierats. På ”The Natural History Museum” uppskattades 
att det fanns 5560 mänskliga kvarlevor, där 3940 hade lämnats tillbaka, 182820 
begravningsföremål av vilka 91360 återlämnats och 50 heliga och kulturella objekt, där 
alla 50 repatrierats. Sammanlagt för båda museerna återlämnades 4330 kvarlevor, alltså 
72% av alla tillgängliga. Även 99550 begravningsobjekt, vilket blir 47% och slutligen 
1140 heliga och kulturella föremål motsvarande 92%. Utöver detta har 
Smithsonianinstitutet också överlämnat några indianska objekt på grund av att de var 
olagligt beslagtagna. För att räknas som olagligt beslagtaget kan det vara något som inte 
har registrerats och godkänts av museer eller de tidigare ägarna. Mer specifikt så har 
The American Indian Museum repatrierat 30 sådana föremål och The Natural History 
Museum ungefär 19 (US Government Accountability Office 2011: 35).  
 
Sverige har gjort flera liknande inventeringar där det beräknades att det fanns omkring 
25000 samiska föremål, som räknades från både museer och hembygdsföreningar 
(Statens Historiska Museer 2009: 8ff). Problem uppstod däremot när man skickade 
frågan om inventeringar av mänskliga kvarlevor till samtliga museer i landet. Ett tiotal 
museer svarade på förfrågan, medan vissa institutioner, som Statens Historiska museer, 
inte registrerade samiskt skelettmaterial från Sverige, utan endast från Ryssland och 
Norge (Sametinget 2015a). Man hade även förvarat samlingarna efter olika kategorier, 
ibland olika ben för sig som flera skallar i ett område, utan att vara sammanförda med 
resten av skelettet. Andra institutioner uppgav att de inte kunde garantera om skeletten 
med historiska sammanhang kunde identifieras som ”samer” eller ”svenskar”. Det som 
var möjligt att fastställa var att man hade 12 skallar från Rounala och även 25-30 skelett 
från andra olika platser (Statens Historiska Museer 2009: 4ff). Utöver det fanns 
verksamheter som individuellt uppgav innehav av material. Ett exempel var Uppsala 
universitet som under 2010 inventerade 57 samiska kranier och sex samiska skelett. 
Man ansåg då i detta fall att man förmodligen inte skulle kunna hitta mer än en tredjedel 
av det potentiellt existerande materialet, på grund av att märkningarna som identifierade 
benen inte längre fanns på flera av kvarlevorna (TT 2010). 
 
När det gällde repatriering av samiskt material var det inget bestämt antal som räknades 
upp. Förutom Soejvengeelle-fallet där både skelettet och tillhörande föremål 
återbegravdes 2002 så har man inte repatrierat några specifika kvarlevor. Något som bör 
nämnas däremot är det statliga Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, 
också kallat DAUM. Arkivet behandlar en del av det samiska arvet som annars inte 
uppmärksammas på samma nivå som direkta kvarlevor, nämligen det immateriella 
kulturarvet. Verksamheten har varit aktiv sedan 1950-talet då det beslutades att ökad 
dokumentation skulle ske och för samerna innebar detta samlingar med ortnamn, 
folkminnen och bevarandet av deras originalspråk. Syftet var att bevara människors 
historia på ett vis som skulle utvidga den kunskapen som redan fanns sedan tidigare 
(Svenska Samernas Riksförbund 2013).  
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Mot slutet av 2013 beslutade Institutet för språk och folkminnen (ISOF) att man skulle 
omstrukturera verksamheten, vilket innebar att DAUM skulle läggas ner och arkiven 
istället skulle flyttas till Uppsala. Nyheterna om beslutet togs hårt och både 
människorna involverade i bevarandet samt det samiska folket ansåg att det skulle bli 
katastrofalt om tillgängligheten minskade (Bergkvist 2014). Efter ett års debatterande, 
bl.a. från de samiska föreningarna, bestämdes det att större delen av samlingarna skulle 
bli kvar. De förflyttades istället till Umeå stadsarkivs lokaler och det enda som flyttas 
till Uppsala är de olika ljudinspelningarna som ska digitaliseras och efter det kan även 
de möjligen återvända och bli kvar i Umeå (Svensson 2014).  
 
Myndigheterna i Sverige som ger tillstånd till förflyttning av föremål är bl.a. 
Nationalmuseet, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Nordiska museet och Kungliga 
biblioteket. Föremålen bedöms efter hur betydelsefulla eller unika de är, deras 
representativitet för äldre kulturer och deras vetenskapliga, historiska och konstnärliga 
betydelse. Vidare så har även museerna regler de måste förhålla sig till i behandlingen 
av olika material. Här finns den internationella museiföreningen ICOM (International 
Council of Museum). I ett dokument som diskuterar etiska föreskrifter finns även 
anvisningar för hur museer ska hantera materialet och behandla förfrågningar om 
repatriering. Bl.a. så står det:  
 

- Museerna ska vara beredda på att öppensinnat diskutera eventuell repatriering 
genom vetenskapliga och professionella principer.  

- Dessutom hantera och presentera dem med mycket respekt för att visa hänsyn 
mot människor (Edbom 2005: 20). 

 
Även i USA gäller ICOM där samma regler tillämpas av museer och deras personal. 
Utöver det finns olika anvisningar som bl.a. utgår från Smithsonian Institutet och gäller 
för andra statliga institut. Beslut i repatrieringsfall baseras på de rapporter som kommer 
från olika museer. Rapporterna kan variera i längd och komplexitet, vilket också avgör 
hur lång tid som kan vara nödvändig för att komplettera dem, där några tar upp till flera 
år. Detta följs sedan av förberedelser inför hanteringen av fallen, med användning av 
tillgänglig vetenskaplig och historisk dokumentation för att identifiera ursprunget av 
kvarlevor och föremål. Man ser därefter över informationen, överlägger med museet 
och eventuellt involverade indianstammar för att slutligen ta ett beslut. Om beslutet inte 
är godtagbart för inblandade partier, tas det upp i domstol.  
 
De lagar, avtal och organisationer som ofta används i samband med fall som tas högre 
upp i domstol är bl.a. ”World Archaeological Congress” (WAC), ”National Museums of 
the American Indian” (NMAI) och ”The Native American Graves Protection and 
Repatriation Act” (NAGPRA). WAC och NAGPRA har bl.a. kort diskuterats tidigare i 
denna uppsats (se: kap 2.1) medan NMAI är starkt sammanlänkat med Smithsonian 
Institutet där man satsade på att inventeringen, hanteringen och bemötandet av indianskt 
material skulle regleras. Av dessa tre anses än idag NAGPRA vara den mest aktiva 
faktorn i många fall. Några av deras viktigaste uppgifter är att förbättra processen i att 
identifiera geografiska och kulturella samband som finns till eventuella indianska 
kvarlevor och föremål och påskynda processen med att repatriera indianskt material. 
Om däremot materialet anses vara unikt vetenskapligt och fördelaktigt för USA, 
förväntas materialet återlämnas inte senare än 90 dagar efter datumet då den 
vetenskapliga analysen avslutats. Med hjälp av NAGPRA har man alltså kunnat öka 
skyddet av historiskt material och utformat nya etiska riktlinjer för museer (US 
Government Accountability Office 2011: 19ff).   
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NAGPRAs roll är en som spridit sig runt världen och även i Sverige har diskussioner 
skett angående dess arbete. Dock menar flera arkeologer att det inte är ett koncept som 
skulle fungera i Sverige. Arkeologen och Osteologen vid Lunds universitet, Liv Nilsson 
Stutz, har tillsammans med den tidigare arkeologidoktoranden i Uppsala, Carl-Gösta 
Ojala, kommenterat att lagarna har sina fördelar men att det skapar en kamp om 
äganderätten till det förflutna och att det eventuellt borde ses som en gemensam 
mänsklig historia (Björkman 2009). Direktören för mänsklig evolution och sociala 
förändringar i Arizona State University, Keith Kintigh, har liknande åsikter men 
uttrycker också att det nu inte finns någon balans genom att det allmänna och det 
vetenskapliga intresset inte har någon betydelse längre (Thanawala 2012).  
 
Trots det finns det flera fall både i USA och Sverige där föremål inte repatrierats. I USA 
har fem återkommande orsaker till detta fastställts:  
 

- Rätten till fortsatt existens: Vid fall där majoriteten av arkeologiskt material 
representerande en grupp eller individ har försvunnit eller förstörts anses det 
kvarvarande materialet vara ytterst viktigt att bevara. 

- Rätten till ordentlig konservering: I situationer där platsen för återföring av 
objekt och kvarlevor inte har den nödvändiga utrustningen eller tillräckliga 
resurser anses repatriering olämpligt.  

- Rätten till att bevara relevant historisk eller arkeologisk dokumentation: Om 
materialet uppfattas som vetenskapligt värdefullt anses det viktigt att bevara.  

- Rätten till offentlig tillgång: Gällande föremål och objekt som ses som mänskligt 
arv och kan bidra med kunskap till omvärlden.  

- Rätten till konsolidering när materialet är fragmenterat: Att återställa material 
och ge det syfte och mening för att representera det förflutna är ett sätt att visa 
respekt för vad som tidigare varit och sedan ha möjligheten att dela det med 
resten av världen (Bell & Cuno 2010).  

 
Detta kan jämföras med tre motsvarande orsaker som identifierats för Sveriges del:  
 

- Värderingar: Om materialet anses ha vetenskapligt värde och fungerar som källa 
till kunskap om historien så uppfattas det som olämpligt att återlämna.  

- Kunskapsförmedling: En annan anledning kan vara att objekten och kvarlevorna 
används för att sprida kunskap vidare i samhället, att berätta vilken roll de spelar 
idag också som historiskt material. De hjälper att forma identitet och etnicitet 
och breddar vår kunskap om vårt eget ursprung och utveckling.  

- Etnicitet: Det kan vara väldigt svårt att märka äldre arkeologiskt material med en 
etnisk tillhörighet. Etnicitet är en kulturell sida av mänskligheten som alltid 
utvecklas och förändras. Den arkeologiska, historiska och socialantropologiska 
forskningen anser mer idag än någonsin att identitetsbegrepp som ”samer” och 
”svenskar” inte kan appliceras på samma sätt i historiska sammanhang. Man bör 
räkna med att det också funnits andra grupper/kollektiva identiteter som inte 
längre finns idag (Statens Historiska Museer 2009: 4f).     
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7 Diskussion  
 
Resultaten som framkom av undersökningen var inte som jag hade förväntat mig och 
jag insåg också att mitt val av ämne ibland bar komplikationer jag inte var beredd på. 
Det första som visade sig vara annorlunda än förväntat var min valda metod. Det 
hermeneutiska perspektivets syfte är att sträva efter identifierandet av villkoren och 
tankarna bakom resultat som framställs samt analyser av hur vi förstår information, 
snarare än vad vi förstår. Detta blev svårare än förväntat när man som studerande inom 
arkeologi både sympatiserade med allmänheten och förstod vetenskapens resonemang. 
Nyckeln till perspektivet ska vara att begripa sig på andra människors situationer och 
resonemang. Det visade sig vara svårt när jag till en början konstant ändrade mina 
åsikter om vad jag ansåg var ”rätt” lösning till konflikterna mellan etiken och 
arkeologin. För att tillslut sedan hitta mitt eget synsätt i dilemmat fick jag först 
analysera de olika parterna som var involverade i ämnena.  
 
För att få en bättre insikt i samernas och ursprungsamerikanernas synsätt blev den 
huvudsakliga uppgiften att få så många åsikter och personliga perspektiv som möjligt. 
Något jag delvis upptäckte var att ”problemen” bl.a. var ett resultat av historiska 
handlingar. Den samiska historian blev starkt påverkad av den svenska arkeologin som 
på 1900-talet forskade för att utveckla sina rasideologiska tankar. Gravar från 
människor i alla åldrar blev utgrävda och det samiska folket från denna tid blev också 
behandlade som andraklassens invånare. Forskningen fortsatte sedan att göra samiska 
kvarlevor till exempel för att bevisa den ”självklara” underlägsenheten som kunde ses i 
jämförelse med det svenska folket. Att detta sedan präglade människors åsikter om 
arkeologin idag är inte förvånansvärt. Trots att jag starkt tror att arkeologin idag har helt 
andra mål som bär på goda avsikter kan man inte förneka eller glömma händelser som 
med största sannolikhet satt spår på dagens kultur. Som sametingets ordförande Sara 
Larsson påpekade så blir återlämnandet av det samiska materialet ett sätt att erkänna 
och offentliggöra den felaktiga behandlingen och övergreppen som samerna fick utstå 
(Lindstrand 2001). Detta kan tolkas som ett återvinnande av en kulturs historia, oavsett 
om det är positiva eller negativa händelser, är de sanning och det är en del av den 
kulturella identiteten. Därför blir fall som Soejvengeelle och Rounala så starka 
symboler för den frihet som tidigare inte fanns.  
 
Det kan relateras tillbaka till Kalliopi Fousekis argument om ”jag äger, därför är jag” 
(Fouseki 2009). Frågan bryts egentligen ner till ”vad” de olika föremålen eller 
materialen betyder för personen i fråga. För människor som samerna och indianerna är 
det en del av deras historia, förfäder och därför, indirekt, en del av dem själva. Tar man 
då fall som Kennewickmannen kan man förstå att trots dagens mer moderna och 
”rättvisa” synsätt på arkeologin så är det inte konstigt om människor fortfarande är 
misstänksamma mot vetenskapliga verksamheter. Trots att Kennewick anses vara en av 
de mest omtalade arkeologiska materialen i USA har konflikten fortfarande inte lösts 
efter 19 år. Få fall i historien tar 19 år att undersökas och även om museerna har rätten 
till att utföra sina tester tror jag det ytterligare skadar tilliten mellan indianerna och 
forskarna när man behåller kvarlevorna under en sådan lång period. Vidare så bör man 
ta Thomas Kings påpekan om vikten av människors religion i beaktning (King 2002). 
Rätten till att välja sin egen tro och inte bli kränkt för den är en mänsklig rättighet idag. 
För fall som både Kennewick och La Jolla där stammarna vill kunna begrava sina 
förfäder på rätt sätt kan det vara ovist att helt ignorera en sådan vädjan.  
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Den deontologiska teorin som jag delvis utgick ifrån i detta arbete står väldigt starkt 
bakom åsikter som alla människors lika rättigheter och jag tycker att det är viktigt att 
veta varför den idag räknas som en giltig teori, just för att den har bra argument och står 
bakom resonliga åsikter. Dock är ingen teori så perfekt att alla konflikter löser sig själva 
om man följer dem ordagrant. Deontologin kan också tolkas på ett extremt sätt där 
ingen ”dålig” handling är värd att utföras oavsett hur gynnsamt resultatet kan bli. Man 
måste därför minnas att även den arkeologiska aspekten har viktiga argument.  
 
Fortsätter man med Fousekis ”possessiva individualism” om vem som äger kulturarv så 
kan man också förstå varför forskare och arkeologer kämpar för att behålla materialet åt 
museer och skolor. Som arkeologen Liv Nilsson Stutz uttryckte så tillhör både samer 
och indianer i grunden människorasen och på ett vis är kvarlevornas arv alla människors 
arv (Björkman 2009). Detta är en åsikt som bra beskriver mitt andra teoretiska 
perspektiv. Som med deontologin så bör man se utilitarismen som ett seriöst tankesätt. 
Idén om att det som gynnar flest människor skulle vara bäst moraliskt har sina fördelar 
genom att bl.a. forskningens resultat skulle kunna gynna en majoritet av människor. 
Dagens osteologi har visat sig vara till nytta genom att ge oss information om det 
förflutna som hjälp människor förstå sin egen historia bättre. Genom att avslöja faktorer 
som kön, livsstil och härkomst kommer vi ett steg närmre den mänskliga utvecklingen 
som tagit oss till dagens moderna tid.      
 
Den informationen skulle vi aldrig ha tillgång till om inte arkeologerna utforskade 
människans tidiga liv. Detta synsätt är också något som till viss utsträckning gällde 
under 1800-1900-talet. I kapitel 2.1 i uppsatsen nämndes kort både Knut Hjalmar Stolpe 
som klassades som den svenska etnografins fader och gav en tidig version av en 
typologisk utvecklingskedja, samt Franz Boas som ses som den moderna antropologins 
grundare och fader till amerikansk antropologi. Bägge historiska ikoner arbetade med 
urinvånare och använde sig av deras kulturella material för att forska. Man kan 
spekulera kring var vi hade varit idag om de inte haft tillgång till sitt arbete på den 
tiden, och på så sätt märker man att genom historien har människan ibland gjort mindre 
positiva handlingar som senare lett till resultat som gynnat mänskligheten i stort. På 
samma sätt finns det också nackdelar med att ignorera den vetenskapliga faktorn. Som 
tidigare nämnt så är repatrieringen av t.ex. samiskt material ett sätt att erkänna det som 
verkligen hände och offentliggöra en del av den samiska historian. Men har man Carl-
Gösta Ojalas argument i åtanke så inser man att repatrieringen av allt samiskt material 
skulle innebära att den enda historiska kultur vi skulle kunna visa upp för allmänheten 
skulle vara den ”svenska”, utan samerna (Björkman 2009). Alltså kan man tolka 
repatrieringen som ett sätt att avlägsna sig från världshistorien. Även information som 
kunskap om sjukdomar och vanliga åkommor bland dagens människor skulle vi veta 
mindre om utan referenser från det dåtida, som exempelvis Mary Lyn Salvador 
påpekade angående La Jollas kvarlevor och eventuell fakta man kan ta reda på om bl.a. 
diabetes (Thanawala 2012). Genom detta kan man förstå utilitarismens perspektiv bättre 
och varför den är användbar. Samtidigt har vi också perspektiv som deontologin som 
påminner en om varför det finns mer än bara ett synsätt på samma frågor.   
 
Slutligen ser man skillnader och likheter mellan dessa aspekter i Sverige respektive 
USA. Börjar man med statistiken över antalet repatrierade föremål var jag delvis 
positivt överraskad över Smithsonianmuseets 72% av alla kvarlevor och även de 
kulturella föremålen som visade att 92% av hela inventariet hade repatrierats. Dock kan 
man fråga sig varför begravningsobjekten endast hade 47% och varför de inte 
prioriterats lika högt. Samtidigt när man ser på hur arkeologin hanteras i USA inser man 



  
 

28 

att det kan vara komplicerade processer på grund av att landet är uppdelat i stater vilket 
försvårar målet om ett gemensamt system för verksamheten. Ett annat mål USA hade 
för arkeologin var att man skulle försöka engagera allmänheten ytterligare i de olika 
aspekterna inom arbetet. Detta är till grunden ett bra mål, men kan också bli komplicerat 
då en del av den allmänheten är indianer, och hittills har det visat sig svårt i flera 
moment att få forskarna och stammarna att komma överens (Washington State 2013). 
Jämförs de resultaten med Sveriges statistik kan jag erkänna att jag blev besviken. Det 
fanns ett stort antal föremål och kvarlevor även här, men av dessa har endast ett fåtal 
repatrierats, där en av de enda repatrierade kvarlevorna var Soejvengeelle. Att flera av 
museerna dessutom inte hade utfört inventeringar av antalet samiska objekt som de 
begärts att göra tycker jag är ett tecken på respektlöshet och saknad hänsyn till andra 
människors synsätt. Självklart går det inte att jämföra Sverige och USA på ett enkelt 
sätt. Länderna styrs helt olika, och tar man Sverige som exempel måste man vara 
medveten om de mer begränsade resurserna och den mindre storleken på befolkningen. 
Samtidigt har Sverige aldrig varit benägen att skapa konflikter, i motsats till USA där 
man ofta tar sina fall till domstolar. Som tidigare nämnts så fanns det teorier att Sverige 
i genomsnitt är ett väldigt demokratiskt land som undviker konflikter när det är möjligt 
(Karlsson 2004: 13ff). Om detta stämmer eller inte kan jag inte avgöra, men det är bra 
att ha i åtanke.  
 
Sametinget är en aktiv verksamhet som arbetar under regeringen, men det har inte 
utarbetats någon lag som underlättar återförandet av material. Resultatet av detta blir att 
samernas framsteg blir väldigt små och processerna går väldigt långsamt. Jämförs det då 
med NAGPRA t.ex. så märks det även här att det finns komplikationer. Reglerna för 
NAGPRA är bl.a. att kvarlevor ska repatrieras senast 90 dagar efter avslutad 
undersökning. Vid fallet med Kennewickmannen har 19 år passerat sedan första 
undersökningen och analyser är ej längre tillåtna. Trots det har inte kvarlevorna 
återförts. Något Sverige och USA har gemensamt däremot är ICOM. ICOM som 
diskuterades tidigare satte regler för hur museer ska hantera diskussioner kring 
repatriering genom vetenskapliga och professionella principer, samt att man ska hantera 
och presentera materialen respektfullt (Edbom 2005). Det första målet att man 
öppensinnat ska kunna diskutera repatriering med allmänheten är något jag undrar över i 
Sveriges fall. Om museerna tidigare visat att de inte kan lyssna på samernas styrelse och 
deras begäran kan det på ett sätt tolkas som att de inte är förmögna till att ha 
öppensinnade konversationer.  
 
Slutligen finns det likheter mellan länderna som bör uppmärksammas och dessa 
kommer i formen av orsaker till varför man inte kan repatriera arkeologiskt material. 
USA och Sverige är likasinnade på dessa punkter. Sammanfattningsvis är föremål eller 
kvarlevor svåra att återlämna om de har stor betydelse för den mänskliga historien, 
alltså något som inte får förloras. Även när de anses vara ovärderliga kunskapsmässigt, 
bidrar med information som kan hjälpa flertalet människor, och när objekten kan spela 
en stor roll i att utbilda allmänheten bör det därför vara tillgängligt för publiken. Samt 
när materialet är ofullständigt undersökt och bör bevaras på professionella platser för 
säker förvaring och rätt hantering. Delvis är dessa resonemang vettiga och de kan även 
ses i de fall som tagits upp i denna uppsats. Dock har fallen fått väldigt olika (om 
tillfälliga) avslut. Soejvengeelle och La Jolla-kvarlevorna blev återförda på grund av att 
de hade undersökts och det var tydligt att de tillhörde samerna och indianstammarna. 
Men i fallen med Kennewickmannen och Rounala-skeletten är det fortfarande oklart då 
flera arkeologer anser att de kan berätta mycket, medan den berörda allmänheten vill 
kunna återbegrava dem.  
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8 Sammanfattning 
 
Jag har i denna uppsats inriktat mig på att kunna besvara frågorna om hur etiska 
dilemman uppstår inom arkeologin och hur de hanteras. För att få insikt om mitt ämne 
undersökte jag först hur etiken växte fram inom arkeologin. I Sverige var det bl.a. 
rasforskning som utfördes för att särskilja samer och svenskar, medan man i USA 
utforskade indianernas härkomst och försökte motbevisa deras arv för att visa att de var 
underlägsna vildar. Lagar som NAGPRA i USA och verksamheten Sametinget dök 
senare upp i slutet av 1990-talet för att ge en röst åt de förtryckta folken och ge dem en 
chans att få sina åsikter hörda. Det var även viktigt att se hur arkeologi förmedlades på 
respektive platser. Det mest övergripande i Sverige var den mindre budgeten och de 
planerade målen för verksamheten. USA hade fler resurser men svårare styre på grund 
av deras flera stater som hanterades olika.  
 
Metoden jag använde var hermeneutiken som syftar till att förstå resonemang bakom 
beslut och vilka processer som fanns bakom framtagningen av resultat. Två teoretiska 
perspektiv har diskuterats: deontologin som anser att en dålig gärning alltid är en dålig 
gärning oavsett konsekvenser, och utilitarismen som såg att det beslut som gynnade 
största antalet människor var det mest moraliska. Slutligen använde jag fallen 
Soejvengeelle, Rounala, Kennewickmannen samt La Jolla för att hjälpa mig i frågorna.  
 
I första frågan som gällde att urskilja faktorer som gjorde mänskliga kvarlevor i 
arkeologin till etiska frågor, kom jag fram till att det till huvuddelen var en fråga om 
vem som hade rätten att äga det kulturella arvet: var det folket direkt relaterat till 
materialet eller bör det delas med mänskligheten? Samtidigt spelade identitet en stor roll 
i frågan där man såg att identiteten som individ ibland härstammade från det kulturella 
och därför var det kulturella arvet så viktigt.  
 
För att helt svara på den första frågan var även den andra frågan viktig, nämligen hur 
etiska aspekter påverkade arkeologers arbete kring mänskliga kvarlevor. Svaret på detta 
kunde ses i den information man kunde få fram när man hade tillgång till arkeologiskt 
material. DNA och osteologi kunde ge information om kön, ålder, härkomst, livsstil, 
sjukdomar och andra viktiga faktorer som idag kan hjälpa oss människor. Det är även 
ett arv för hela mänskligheten som delvis borde informera omvärlden om vilka vi en 
gång var.    
 
Slutligen var sista frågan vilka skillnader som kunde ses i hur man hanterade de etiska 
dilemman i Sverige respektive USA, där det beräknades hur mycket som repatrierades i 
länderna och hur processerna gick till för att överväga återlämning av material. Sist var 
det etiska regler som gällde för museer och andra verksamheter och även orsaker till 
varför material inte kunde repatrieras. Inom detta var länderna lika.  
Sammanfattningsvis kan jag svara på mina frågor med att uttrycka att tillit mellan 
människor är essentiellt för att världen ska fungera på ett bra sätt och alla människor ska 
ha rätten till att känna sig säkra och respekterade. Samtidigt är arkeologin en nyttig 
verksamhet som kan gynna oss på flera vis, som när man ser hur långt vi kommit idag 
med vår kunskap och vårt arbete. Som jag tidigare nämnde i inledningen av arbetet så 
behöver människan arkeologi för att lära sig mer om sig själv, sitt ursprung och för att 
inte upprepa misstag från det förflutna. Men samtidigt kan inte arkeologi existera utan 
det allmänna intresset och det är därför viktigt att inte glömma människors åsikter och 
känslor. Det är ett svårt ämne att arbeta med, men man måste försöka hitta en balans 
mellan de två och se varje händelse som unik och bearbeta det efter de villkoren.  



  
 

30 

Referenser 
 
Tryckta Källor 
 
Brace, C.L., Brace, M.L., Seguchi, N. 2008. Exploring the Kennewick connection.                  
I: Burke, H., Lippert, D., Smith, C., Watkins, J., Zimmerman, L. (red.) Kennewick Man:  
Perspectives on the Ancient One. Walnut Creek. Left Coast Press Inc. 
 
Burke, H., Lippert, D., Smith, C., Watkins, J., Zimmerman, L. (red.) 2008. Kennewick 
Man: Perspectives on the Ancient One. Walnut Creek. Left Coast Press Inc. 
 
Colwell-Chanthaphonh, C., Hollowell, J., McGill, D. 2011. Ethics in action: Case 
studies in archaeological dilemmas. Washington. Society for American Archaeology. 
 
Fejes, A., Thornberg, R., Ahn, S., Back, C., Berterö, C. 2014. Handbok i kvalitativ 
analys. Stockholm. Liber. 
 
Fouseki, K. 2009. ”I own, therefore I am”: Conflating archaeology with heritage in 
Greece – A possessive individualism approach. Smith, L. & Waterton, E. Taking 
archaeology out of heritage. Newcastle. Cambridge Scholars Publishing.  
 
Gnecco, C & Lippert, D. 2014. Ethics and archaeological praxis. New York. Springer. 
 
Hagerman, M. 2006. Det rena landet: Om konsten att uppfinna sina förfäder. 
Stockholm. Prisma. 
 
Hamilton, M.D. 2008. Colonizing America: Paleoamericans in the New World. I: 
Burke, H., Lippert, D., Smith, C., Watkins, J., Zimmerman, L. (red.) Kennewick Man: 
Perspectives on the Ancient One. Walnut Creek. Left Coast Press Inc.  
 
Harlin, E. 2008. Repatriation as knowledge sharing: Returning the Sámi cultural 
heritage. I. Dahl, J. & Gabriel, M. (red.) Utimut: Past Heritage -- Future Partnerships, 
Discussions on Repatriation in the 21st Century. Köpenhamn. IWGIA.  
 
Holtorf, C. 2005. From Stonehenge to Las Vegas: Archaeology as popular culture. 
Walnut Creek. AltaMira Press.  
 
Horsburgh, K.A. & Matisoo-Smith, E. 2012. DNA for archaeologists. Walnut Creek. 
Left Coast Press Inc. 
 
Karlsson, H. 2004. Swedish archaeologists on ethics. Lindome. Bricoleur Press. 
 
King, T.F. 2008. The law is an ass: A perspective on the ancient one. I: Burke, H., 
Lippert, D., Smith, C., Watkins, J., Zimmerman, L. (red.)  Kennewick Man: 
Perspectives on the Ancient One. Walnut Creek. Left Coast Press Inc. 
 
Lesser, A. 2004. Franz Boas. I: Silverman, S. (red.) Totems and Teachers: Key Figures 
in the History of Anthropology. Walnut Creek. AltaMira Press 
 



  
 

31 

Linderholm, A. 2008. Migration in prehistory. DNA and stable isotope analyses of 
Swedish skeletal material. Theses and papers in Scientific Archaeology 10. Stockholm. 
 
McDavid, C. & Brock, T.P. 2014. The differing forms of public archaeology: where we 
have been, where we are now, and thoughts for the future. I: Gnecco, C. & Lippert, D. 
(red.) Ethics and archaeological praxis. New York. Springer.  
 
Minthorn, A. 2008. Human remains should be reburied. I: Burke, H., Lippert, D., Smith, 
C., Watkins, J., Zimmerman, L. (red.). Kennewick Man: Perspectives on the Ancient 
One. Walnut Creek. Left Coast Press Inc. 
 
Ojala, C-G. 2010. Arkeologisk etik och återförandefrågan – diskussioner i Sverige. 
Muinaistutkija. 
 
Ojala, C-G. 2014. East and West, North and South in Sápmi: Networks and Boundaries 
in Sámi Archaeology in Sweden. Helsinki. The Archaeological Society of Finland.  
 
Olsen, B. 2003. Från ting till text. Lund. Studentlitteratur AB.  
 
Phillips, C. & Ross, A. 2014. Both sides of the ditch: The ethics of narrating the past in 
the present. I: Gnecco, C. & Lippert, D. (red.) Ethics and archaeological praxis. New 
York. Springer. 
 
Renfrew, C. & Bahn, P. 2012. Archaeology: Theories, methods and practice. London. 
Thames and Hudson.  
 
Scarre, G. 1996. Utilitarianism. London & New York. Routledge.  
 
Smith, L. 2004. Archaeological theory and the politics of cultural heritage. Oxon & 
New York. Routledge. 
 
Thomas, D.H. 2000. Skull Wars: Kennewick Man, Archaeology, And The Battle For 
Native American Identity. New York. Basic Books. 
 
US Government Accountability Office. 2011. Smithsonian Institution: 
Much work still needed to identify and repatriate Indian human remains and objects. 
Washington.US GAO  
 
Werbart, B. 2002. De osynliga identiteterna: Kulturell identitet och arkeologi. Umeå. 
Umeå universitet, inst. för arkeologi och samiska studier. 
 
Young, J.O. 2006. Cultures and the ownership of archaeological finds. I: Scarre, C. & 
Scarre, G. (red.) The ethics of archaeology: Philosophical perspectives on 
archaeological practice. New York. Cambridge University Press. 
 
 
Elektroniska Källor 
 
 Alexander, L. & Moore, M. 2007. Deontological ethics. Stanford Encyclopedia of 
Philosophy. http://plato.stanford.edu/entries/ethics-deontological/. (Hämtad 2015-11-
21).   



  
 

32 

 
Aronsson, K. 2013. Reburial Ethics: The Neiden and Rounala Cases. Taylor & Francis 
Online. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00293652.2013.839578. (Hämtad 
2015-11-26).  
 
Bell, M. & Cuno, J. 2010. Who’s Right: Repatriation of Cultural Property. IIP Digital. 
http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/publication/2010/10/20101022140412aidan0.
7519953.html#axzz3tpiBgqwq. (Hämtad 2015-12-06). 
 
Berger, K. 2015. Kennewick Man: a never-ending nightmare for tribes. Crosscut: News 
of the Great Nearby. http://crosscut.com/2015/09/kennewick-man-a-never-ending-
nightmare-for-tribes/. (Hämtad 2015-11-27).  
 
Bergkvist, E. 2014. Stoppa flytten av samernas kulturarv söderut. Dagens Samhälle. 
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/stoppa-flytten-av-samernas-kulturarv-soederut-
12183. (Hämtad 2015-12-05).  
 
Björkman, J. 2009. Vålnadstvisten - ska de döda begravas eller studeras? Forskning & 
Framsteg. http://fof.se/tidning/2009/2/valnadstvisten-ska-de-doda-begravas-eller-
studeras. (Hämtad 2015-11-26).   
 
Crouthamel, S.J. 2013. Palomar College. Prehistoric cultures of North America. 
http://daphne.palomar.edu/ais130/Lectures/AmArchaeo.htm. (Hämtad 2015-10-26).  
 
Edbom, G. 2005. Samiskt kulturarv i samlingar: Rapport från ett projekt om 
återföringsfrågor gällande samiska föremål. Jokkmokk: Sametinget. 
https://www.sametinget.se/1930. (Hämtad 2015-10-28).   
 
Erikson, B.G. u.å. Knut Hjalmar Stolpe. Svenskt Biografiskt Lexikon. 
https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=20306#Arkivuppgifter. (Hämtad 
2015-10-26). 
 
Gibbons, A. 2012a. Ancient American Skeletons Safe From Reburial, But Only for the 
Moment. American Association for the Advancement of Science. 
http://news.sciencemag.org/2012/05/ancient-american-skeletons-safe-reburial-only-
moment. (Hämtad 2015-11-27). 
 
Gibbons, A. 2012b. Ancient Bones Won't Be Reburied Until California Lawsuit Settled. 
American Association for the Advancement of Science. 
http://news.sciencemag.org/education/2012/05/ancient-bones-wont-be-reburied-until-
california-lawsuit-settled. (Hämtad 2015-11-27).   
 
Killgrove, Kristina. 2011. Powered by Osteons. The 9,000-year-old La Jolla Fisherman 
and –woman. http://www.poweredbyosteons.org/2011/05/9000-year-old-la-jolla-
fishermen.html. (Hämtad 2015-11-27).  
 
Lindstrand, Å. 2001. Vem skulle frivilligt ge bort sina döda. Norrbottens-Kuriren. 
http://www.kuriren.nu/kultur/vem-skulle-frivilligt-ge-bort-sina-doda-5168072.aspx. 
(Hämtad 2015-12-1). 
 



  
 

33 

Littlefield, D. 2014. Lawsuit over ancient bones dismissed. The San Diego Union-
Tribune. http://www.sandiegouniontribune.com/news/2014/sep/13/lawsuit-ancient-
bones-dismissed/. (Hämtad 2015-11-27).  
 
McManamon, F.P. 2000. The Native American Graves Protection and Repatriation Act. 
National Park Service. http://www.nps.gov/archeology/tools/laws/NAGPRA.htm. 
(Hämtad 2015-10-28). 
 
McManamon, F.P. 2003. A National Strategy for Federal Archeology in the 21st 
Century. Washington. National Park Service. 
http://www.nps.gov/archeology/tools/NatComments.htm. (Hämtad 2015-10-30). 
 
Moreland, J.P. u.å. The euthanasia debate: Understanding the issues. Christian 
Research Institute. http://www.equip.org/article/ethics-theories-utilitarianism-vs-
deontological-ethics/. (hämtad 2015-11-21).  
 
Nathanson, S. 2014. Utilitarianism, act and rule. Internet Encyclopedia of Philosophy. 
http://www.iep.utm.edu/util-a-r/. (Hämtad 2015-11-21) 
 
Riksantikvarieämbetet. 2012. Verkställighetsföreskrifter för uppdragsarkeologi: 
Återrapportering av regeringsuppdrag. Stockholm. 
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/310/Rapp%202013_4.pdf?sequence=6. 
(Hämtad 2015-10-30). 
 
Sametinget. 2015a. Samiska mänskliga kvarlevor måste återbördas. 
https://www.sametinget.se/repatriering. (Hämtad 2015-10-26).  
 
Sametinget. 2015b. Varför finns Sametinget? https://www.sametinget.se/1042. (Hämtad 
2015-10-28).  
 
Sauberan, J. 2014. Kumeyaay Nation Wins Repatriation Case; Appeal Pending. Indian 
Country Today. http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2014/09/08/kumeyaay-
nation-wins-repatriation-case-appeal-pending-156782. (Hämtad 2015-11-27). 

Statens Historiska Museer. 2009. Överlåtelse av mänskliga kvarlevor i Statens 
historiska museers samlingar. Stockholm. 
http://shmm.se/Documents/rapport_remiss/Skrivelse_kvarlevor_2009_06_02.pdf. 
(Hämtad 2015-12-06).  

Svenska Samernas Riksförbund. 2013. Daum. Umeå. http://www.sapmi.se/daum.pdf. 
(2015-12-05). 
 
Svensson, A. 2014. Samlingar blir kvar i Lund och Umeå. Språktidningen. 
http://spraktidningen.se/om-tidningen. (Hämtad 2015-12-05). 
 
Thanawala, S. 2012. Native American Remains: Tribes And Researchers Clash Over 
Bones. Huffpost San Fransisco. http://www.huffingtonpost.com/2012/01/16/native-
american-remains_n_1209131.html. (Hämtad 2015-11-27).    
 
The Wenner-Gren Foundation. 2002. Other funding sources. 
http://www.wennergren.org/resources. (Hämtad 2015-10-30). 



  
 

34 

 
TT. 2010. 57 samiska kranier i Uppsala. Norrbottens-Kuriren. 
http://www.kuriren.nu/nyheter/?articleid=5398692. (Hämtad 2015-12-05). 
Washington State. 2013. Getting the future right: Washington State historic 
preservation plan 2014-2019. Washington. 
http://www.dahp.wa.gov/sites/default/files/FinalWAHistoricPreservationPlan2014_201
9wtableofcontentsnew_WithCOVER.pdf. (Hämtad 2015-10-30). 
 
 
Bildkällor  
 
Figur 1: Knut Hjalmar Stolpe (Fotografi). U.å. Riksarkivet. 
https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=20306. (Hämtad 2015-12-14). 
 
Figur 2: Franz Boas (Fotografi). U.å. Encyclopedia. 
http://www.encyclopedia.com/topic/Franz_Boas.aspx. (Hämtad 2015-12-14).    
 
Figur 3: Samiska kranier vid Lund universitet (Fotografi). 2010. Jörgen Heikki. SR 
Sámi radio. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=3621632. 
(Hämtad 2015-12-14).  
 
Figur 4: Soejvengeelles grav (Fotografi). U.å. Spår från 10000år. 
http://www.sparfran10000ar.se/sv/sparen-i-landskapet/fornlemningar-och-
fynd/fornlemningstyper/begravningsplats-enstaka.html. (Hämtad 2015-12-14). 
 
Figur 5: A clay facial reconstruction of Kennewick Man (Fotografi). 2015. Amanda 
Danning, Brittney Tatchell & Smithsonian Institute. The Huffington Post. 
http://www.huffingtonpost.com/2015/01/22/kennewick-man-dna-test_n_6516562.html. 
(Hämtad 2015-12-14).  
 
Figur 6: The La Jolla skeletons (Fotografi). 2011. Jan Austin, Santa Monica Community 
College. Wired. http://www.wired.com/2011/05/ucsd-skeleton-fight/. (Hämtad 2015-12-
14).  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



  
 

I 
 

 


