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Abstract 
 

In theory, a facial reconstruction can sound quite easy. There are handbooks that describe the 
process step by step and for the untrained eye all skulls look almost the same. However, this is 
not the case. Every skull has it´s unique shape and proportions which make up our significant 
variations in our faces. It is what make us distinguishable from one another. The work of a 
forensic artist combine science and art in the fields of archeology and anthropology with 
forensic methods. This paper will take you through the journey, beginning with the history 
with the development of the early science to our modern techniques in forensic cases. It will 
include case files of modern forensic facial reconstruction and reconstructions of famous 
people that has been done throughout the years. The analyze and discussion will focus on the 
problematic aspect of recreating a face for a human and the use of reconstruction in museums 
and if it´s a reliable enough to use in forensic police work.   
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1. Inledning 

Intresset för ansiktsrekonstruktioner började redan innan universitetsstudierna men det var 
först vid b-uppsatsen som jag förstod att det ligger mycket arbete bakom innan själva 
skulpteringen börjar. I min tidigare uppsats började jag med att lära mig om hela processen 
från början till slut och även vilka metoder som en forensisk konstnär använder sig av i en 
rekonstruktion. Konstnärsyrket har lockat och jag har länge letat efter en chans att få 
kombinera det med ett arbete som kan bidra till vetenskapen. Att få arbeta som forensisk 
konstnär är en dröm som jag hoppas kan bli till verklighet så småningom. Eftersom det är ett 
stort intresse och något som blir ett alltmer populärt komplement till utställningar världen 
över, så hoppas jag att nå mitt mål genom att skriva min kandidatuppsats inom ämnet. 

För många kan det vara svårt att navigera i djungeln av alla vetenskapliga discipliner och 
termer. Forensisk antropologi är gren som sträcker sig över flera andra ämnen; antropologi, 
arkeologi, osteologi och forensiskt arbete. Forensiskt arbete eller kriminalteknik handlar om 
att analysera mänskliga kvarlevor och få reda på hur människa har dött. Det görs genom att 
studera dennes kvarlevor, könstillhörighet, ålder, längd. Även patologier, trauman och diet tas 
med i beräkningen och utifrån det går det att skapa en biologisk profil. Antropologi är läran 
om människans evolution och sociala och kulturella strukturer. Sammanfattningsvis innebär 
forensisk antropologi att gamla kvarlevor studeras genom att tillämpa modern teknik för att 
förstå en händelse eller en människas livsöde. Det är en disciplin där naturvetenskap möter 
humanvetenskap (Blau & Ubelaker. 2009:21–22). Då ansiktsrekonstruktioner går under 
forensisk antropologi är även det ett tvärvetenskapligt ämne. Kombinationen av vetenskap 
och konst och är ett etablerat verktyg som används inom museiverksamhet för att förmedla en 
historia men agerar även som en teknik inom polisen för att kunna identifiera avlidna 
individer (Glassman et al, 1989:223). 

1.1. Teori och metod 
Underlaget består av litteraturstudier som behandlar tidigare forskning d.v.s. 
metodutvecklingen som skett under åren och exempel på moderna ansiktsrekonstruktioner i 
antropologi och forensisk verksamhet. Analysen kommer bestå utav kända rekonstruktioner 
av historiska personer och ett brottsfall där två av metoderna har tillämpats. I diskussionen 
kommer frågor som rör etiken kring mänskliga kvarlevor och deras roll i utställningar samt 
rekonstruktioner i polisens forensiska arbete att diskuteras. Teorin är att det går att se de yttre 
attributen genom att studera skelettet och på så sätt kunna identifiera en person utifrån det 
resultatet som framställs. Detta förutsätter dock att individerna som undersöks inte genomgått 
någon form av modifikation som påverkar ben eller muskler.  

1.2. Syfte 
Ansiktsrekonstruktioner används allt mer i museiutställningar men frågan är till vilket 
ändamål. Är det för att det tillför något inom forskningen? Har det ett mervärde eller är det 
endast till för att ge människor en visuell bild av historien och ett knep för att locka fler 
besökare? Det finns invändningar, att resultatet endast är en tolkning och inte baseras på fakta 
och en del är kritiska till rekonstruktioner av människor och att ge individen ett ”nytt ansikte”. 
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Det har aldrig förts någon mer ingående diskussion om de etiska aspekterna och hur vi 
människor omedvetet eller medvetet har en bild av hur en viss individ bör se ut. På vilket sätt 
kan detta undvikas? Bör man rekonstruera individer som kan ge DNA-analyser och därmed få 
korrekt hårfärg, ögonfärg, hudfärg etc.? Inom polisväsendet och den forensiska konstnärens 
arbete är förarbetet med att göra en osteologisk analys av yttersta vikt. DNA-prover som kan 
bestämma hårfärg, ögonfärg och härkomst är en betydande del för att kunna utföra en 
ansiktsrekonstruktion som leder till identifikation. Även här spelar etiken en stor roll. Att ha 
respekt för individen men också de anhöriga. Ansiktsrekonstruktioner kräver kunskap om 
både ansiktets anatomi och skulptering. Syftet med uppsatsen är att belysa ämnet och väga 
fördelar mot nackdelar och på ett objektivt sätt besvara mina frågeställningar. 

 

1.3. Frågeställningar 
• Är ansiktsrekonstruktioner en lämplig metod att använda inom det forensiska 

polisarbetet? 
 
• Är det etiskt rätt att ställa ut rekonstruktioner på museum?  
 
• Vilka vetenskapliga resultat kan en rekonstruktion bidra med?  

1.4. Källmaterial och avgränsning 
Källmaterial utgörs av böcker, vetenskapliga artiklar, avhandlingar och nyhetsartiklar. Genom 
att använda nyligen publicerade artiklar och avhandlingar inom ämnet finns det större chans 
att utvinna mer information och ge en mer nyanserad bild. Böcker som publicerats är från 
1990-talet och framåt men ger en grundlig bakgrundshistorik till ämnet. För att kunna föra en 
diskussion kommer jag att bearbeta forskningshistoriken, bland annat metoder och ge en bild 
av ansiktets yttre attribut och hur de skapas från det underliggande skelettet. Min studie 
kommer inte att gå in på modifierade kroppar men kommer i viss mån beröra 
sjukliga/naturliga förändringar som kan synas i ansiktet. 
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2. Forskningshistorik 

2.1. Metodutveckling 
Metodutvecklingen inom ansiktsrekonstruktioner har genomgått tre stadier. Den första 
baserades på konstnärlig skicklighet och kännedom om ansiktets anatomi, den så kallade 
ryska metoden. Redan under sekelskiftet hade vetenskapsmän börjat att studera avlidna 
individer för att få ut exakta vävnadsmått att följa. I praktiken innebar det att vassa nålar 
fördes in på olika punkter mellan hud och skalle. Senare nyttjades andra instrument så som 
ultraljud och röntgen (Prag & Neave, 1999:14–16, Tyrell 1997:653). Ämnet debatterades 
flitigt mellan forskare under det tidiga 1900-talet och vissa menade att det inte var en 
tillräckligt pålitlig metod och rent av omöjligt att rekonstruera ett ansikte. En av dessa var 
Heinrich von Eggeling, professor i fysiologi, som utförde en rekonstruktion med hjälp av två 
skulptörer, som jobbade med samma individ oberoende av varandra. Resultatet blev två helt 
olika individer. De kunde heller inte se några likheter med foton från originalet, den avlidne 
individen. Det visade sig senare att ingen av skulptörerna hade använt de mått som de fick 
tilldelade. De hade skulpterat musklerna och gjort sin egen tolkning. Von Eggeling ansåg 
också att det gick att avgöra en individs etniska tillhörighet med hjälp av 
ansiktsrekonstruktioner, något som forskarna inom de rasbiologiska instituten gärna använde i 
sin propaganda och ämnet fick dåligt rykte (Prag & Neave, 1999:16–17). 

Den ryska paleotologen, Mikhail Gerasimov, började studera ämnet 
ansiktsrekonstruktioner under 1920-talet. Han utvecklade sin egen metod med hjälp av den 
forskning som gjorts tidigare. Utförandet började med att han utgick från varje enskild 
individs muskulatur och räknade ut var de tunnaste delarna satt som inte behövde ändras. 
Varje muskel skulpterades enligt storlek och form efter muskelfästena. Genom att studera 
skallen kunde alla delar av ansiktet få sitt distinkta utseende (Verzé, 2009:8–9). Gerasimov 
hävdade också att halsen var en viktig del för att kunna utforma öronen (Taylor, 2001:341–
342). Gerasimovs metod användes och upptill 150 forensiska fall kunde lösas med hjälp av 
tekniken. Problematiken var dock att metoden krävde expertis inom både anatomi och 
skulptering, vilket även gjorde processen tidskrävande och därmed kostsam (Verzé, 2009:8–
9).  

Sökandet efter en mer effektiv metod började där mer exakta mått började användas. Det 
var början på den amerikanska metoden som utvecklades av två antropologer Wilton M. 
Krogman och Clyde Snow samt konstnären Betty Pat Gatliff (Taylor, 2001:342). Ämnet fick 
ett uppsving 1946 då Krogman utförde en rekonstruktion 1946 från en nyss avliden individ 
(Wilkinson, 2004:52). Han använde beräkningarna för vävnadsdjupet och anlitade en skicklig 
skulptör. Deras samarbete involverade en skalle från ursprungsbefolkningen i Amerika. Då 
kraniet var skadat och endast ena halvan av ansiktet var intakt utfördes en 
”spegelbildsrekonstruktion” för att få ett helt ansikte. Resultatet blev så pass bra att man 
kunde identifiera individen. Krogman publicerade senare, The Skeleton in Forensic Medicine, 
där han föreslog att tekniken borde användas i polisens forensiska arbete för att identifiera 
personer. Trots det fanns det fortfarande ett visst motstånd och det sades vara rent omöjligt att 
rekonstruera ett ansikte av endast en skalle (Taylor, 2001:342, Alexis et al, 2012:71–72).  

Skillnaden mellan den ryska metoden och den amerikanska metoden var att istället för att 
skulptera varje muskel använda markörer för vävnadsdjupen. Detta genom att lägga remsor av 
lera i rätt tjocklek på skallen för att bygga upp ett ansikte (Kähler 2003:2–3). En ledande 
forskare inom ämnet är den forensiska konstnären Karen T. Taylor som i sin bok, Forensic 
Art and Illustration, ger en stor inblick i det forensiska samarbetet med polisen, vilka metoder 
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som används, hur de utförs men även hur kriminaltekniker/konstärer bemöter anhöriga till den 
drabbade personen (Taylor 2001:509–510). Taylor är även en av de ledande forensiska 
konstnärerna som ägnat sig åt att utveckla metoden än mer tillsammans med den brittiska 
konstnären Richard Neave och den tyske antropologen Richard Helmer. Deras arbete gav den 
så kallade The Manchester Method som är en kombination av den ryska - och den 
amerikanska metoden. Förutom att applicera måtten som utgår ifrån kön och härkomst, 
studeras även muskelfästen för att konstruera varje muskel storleksmässigt. Efter det första 
steget byggs huden upp lager för lager tills individen fått ett ansikte (Taylor, 2001:344, Verzé, 
2009:9–10, Wilkinson, 2004:157–199). En ansiktsrekonstruktion utgår ifrån 21 punkter för 
vävnadsdjup. Tabeller har utformats efter kön och de tre största etniska grupperna, européer, 
afrikaner och asiater (Wilkinson, 2004:69–70).  

Utöver indelningen av kön och härkomst finns även mått för smal, normal och överviktig 
(Taylor, 2001:350). Tyvärr finns det trots det en viss problematik med ansiktsrekonstruktioner 
inom polisens forensiska arbete och arbetet med att identifiera individer. En artikel från 2007 
(Starbuck & Ward 2007), förtäljer om hur en rekonstruktion av samma individ genomfördes i 
de tre ovan nämnda kategorierna; smal, normal och överviktig. En testgrupp fick se resultatet 
och hälften av de tillfrågade menade att den smala individen och den överviktiga var två helt 
olika individer. Undersökningen visar att en persons hälsostatus i hög grad kan påverka ett 
resultat och ge en felaktig identifikation (Starbuck, Ward, 2007:130–135, Yaşar Işcan, 
1981:10–11). Under 1990-talet och 2000-talet har fler verktyg så som datorn och 
digitaliserade 3D-bilder gett rekonstruktioner ett uppsving. Redan 1992 publicerades en 
artikel i Journal of Forensic Science av Douglas Ubelaker och Gene O´Donnel vid FBI som 
förespråkade datorn som ett effektivt redskap (Verzé, 2009:9). Några år tidigare hade det 
utvecklats ett program som baserades på ett system för cranial plastkirurgi där färdiga mått 
fanns att tillgå i en databas utarbetad på flera personer med olika härkomst. Genom att 
använda datorprogram, anpassade för ändamålet, kunde rekonstruktionerna utföras snabbare 
och billigare. Trots att det baserade sig på exakta mått fanns det vissa problem. Dilemmat som 
uppstod var att flera detaljer försvann då programmen inte tillät någon mänsklig påverkan 
alls, allt fanns redan förprogrammerat i databasen. Även om det går att identifiera en person 
med en digitaliserad 3D rekonstruktion är den manuella metoden att föredra om man vill ha 
ett mer levande och realistiskt utseende (Stavrianos et al, 2011:80–81, (Verzé, 2009:10).  

2.2. Ansiktets skelett och mjukvävnad 
Ett ansikte i sig kan se symmetriskt ut när vi ser oss själva i spegeln eller när vi står öga mot 
öga med en person. Något som har blivit populärt bland media och med fotografering är att ta 
ett foto på ett ansikte, dela bilden i två och skapa en spegelvänd kopia för att sedan sätt ihop 
med den likadana halvan, två höger-halvor och två vänster-halvor. Resultatet blir oftast att det 
ser ut som två helt olika individer. Detta beror på att våra ansikten inte är helt symmetriska 
trots att vi inte kan se skillnaden med blotta ögat. Tricket är ingen ny företeelse. Mikhail 
Gerasimov använde sig av denna metoden för att få en större förståelse om hur mjukvävnaden 
ligger i förhållande till skelettet. Han kom fram till att asymmetrin är det som skapar våra 
distinkta karaktärsdrag och gör oss olika utseendemässigt. En del personer har dock väldigt 
symmetriska ansikten och åtminstone en av de två manipulerade bilderna kan se ut som 
originalet (Wilkinson, 2009:94). Ansiktsformen ger även en person sitt unika utseende och 
delas in i fyra kategorier; runt, ovalt, fyrkantigt och triangulärt. De olika formerna bestäms 
utifrån det transversella valvet och konturen av underkäken (mandibulae) (Wilkinson, 
2009:102).  

Som konstnär är det viktigt att tänka på helhetsbilden och den biologiska profilen bör 
stämma överens med resultatet. Ett exempel är trauma eller patologier som över lång tid har 
ändrat skelettets struktur eller påverkat musklerna på något sätt att det går att se enbart genom 
att analysera kranium och eventuella muskelfästen, ett exempel på detta är Fibrös displasi 
(Socialstyrelsen 2017:2). 
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2.3.1. Näsa 
Näsan är ständigt i fokus då den är placerad i ansiktets mitt. Den är också i centrum för 
forskningen som gjorts över åren. His (1895), Birkner (1907) och Virchow (1912) studerade 
näsans variation, storlek och längd och mjukvävnad i förhållande till etnisk tillhörighet. 1918 
gjorde Adolph H. Schultz även en analys av broskets uppbyggnad över näsbenet med hjälp av 
8 avlidna européer och 23 afrikaner. Slutsatsen var att höjden och bredden stämde överens 
med de underliggande benen, spina nasalis och natura internasalis. Han fann också att 
punkterna på de vuxna låg under spina nasalis och hos nyfödda över. Med åldern växer näsan 
som alla andra ben och mjukvävnaden blir alltmer utsträckt på grund av tyngdlagen 
(Wilkinson, 2009:105). Schultz såg också att näsans bredd alltid var större än näshålan. 
Européer hade ca 10 mm, afrikaner 15 mm. Andra studier visade liknande resultat 
(Wilkinson, 2009:103). Han hävdade att näsan visade stor skillnad mellan européer och 
afrikaner och att raserna skiljde sig åt. Européernas medellängd på septum mätte 4,75 mm 
medan afrikanernas låg på 2.6 mm (Wilkinson, 2009:104). Under 1960-talet studerade 
Glanville form och framskjutningen på 165 afrikaner och 167 européer och att utskjutande 
drag ökade med bred och kort näsa. Enligt Glanville fanns även en korrelation mellan näsans 
höjd och längden på kranium. I sin tur korrelerade näsans bredd med avståndet mellan de övre 
hörntänderna. Det räcker dock inte med att studera näsan för att göra en korrekt bedömning. 
Gerasimov menade att de kringliggande benen; ögonbrynsbåge, ögon, överkäke och kindben 
måste tas med i beräkningen (Wilkinson, 2009:104).  

Under 1980-talet gjordes fler analyser och undersökningar med röntgen mellan män och 
kvinnor. I detta fallet påverkades näsans höjd och längd med åren hos männen mer än hos 
kvinnorna. Det fanns också en indikation på att framträdande näsor har tunnare vävnad än 
korta och breda. Efter att näsan studerats och flera analyser gjorts kunde en metod utvecklas i 
2D för att rekonstruera näsan (Wilkinson, 2009:106). Flera tekniker har kommit och gått men 
det senaste tillskottet är Lebedinskayas metod (Se Fig. 1) som använder en bild av skallen i 
profil. Två linjer läggs på bilden i anslutning till näsan, linje A representerar punkten där de 
två övre näsbenen börjar mellan ögonbrynen i en lodrät linje rakt ner mot överkäken 
(maxilla). Linje B är parallell med A och representerar den yttersta punkten för näsbenet. 
Därefter dras fyra till sex linjer vågrätt med ett visst mått. Mätningen sker från B-linjens bas 
och samma mått (vävnadsmått utifrån individens etniska tillhörighet) används och mäts från 
föregående punkt till sista strecket. Genom att följa punkterna kan näsans profil bestämmas 
(Wilkinson, 2009:109–110).  
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                              Fig. 1. Lebedinskay´s metod. Sex punkter visar hur näsan kan  
                                rekonstrueras (Wilkinson, 2004:109). 

2.3.2. Ögon 
Ögonen är en av de viktigaste delarna i ett ansikte och gör det levande. Deras position 
studerades under tidigt 1900-tal och forskarna kom fram till att de satt i anslutning till yttre 
ögonvrån (malar tubercle) och den inre tårkanalen. En av dessa forskare var Whitnall, 
analyserade ca 2000 kranium från olika etniska grupper för att hitta den yttre ögonvrån, men i 
undersökningen kunde han endast hitta de yttre i 4.5 procent av de 2000 skallarna. Under 
1980-talet studerades ligamenten vid malar tubercle och de kom fram till att tårsäcken 
förlängs med 10 procent mellan åldrarna 12 och 25. Med åldern blir den också lika mycket 
kortare från medelåldern upp till gammal ålder. Precis som resten av huden påverkas även 
ögonlocken men däremot fortsätter ögonen att vara i samma position hela livet (Wilkinson, 
2009:110). På 1990-talet hävdade Wolff att ögongloberna mätte ca 24 mm i anteroposterior 
hos vuxna. Männens mått låg på 24.6 mm och kvinnorna hade en diameter på 23.9 mm. 
Skillnad mellan de etniska grupperna gick inte att urskilja. Gerasimov var dock av en annan 
mening och påstod att européer hade de största ögonen, afrikaner, mellan och asiater de 
minsta. Deras ögonhålor skulle även de ha skilt sig åt, afrikanerna hade enligt Gerasimov de 
minsta ögonhålorna, européerna mellan och asiater de största. Därför gick det inte avgöra 
ögonens storlek med hjälp av ögonhålorna (Wilkinson, 2009:112).  
 

 

2.3.3. Mun 
Precis som med ögonen och näsans utseende kan även läpparna bestämmas utifrån vissa mått 
och skelettet. Under 1950-talet hävdade Broadbent och Mathews (1957) att överläppens och 
underläppens amorbåge låg i linje med den mediala kanten på ögonens iris. Under 1970-talet 
utgick Gerasimov ifrån tänderna för att avgöra läpparnas position. Tjockleken på läpparna 
avgjordes av hur pass utskjutande tänderna (dentes) var, d.v.s. framtänderna på överkäke 
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(maxilla) och underkäke (mandibulae). Små och raka tänder skulle ha gett individen mindre 
utstående och smalare läppar och större tänder med överbett mer framtränade och tjockare 
läppar. Gerasimov menade också att höjden på dentes (incisive) i mitten skulle ge en 
indikation på den tjockaste delen av läppen. Trots detta förklarade han att variation förekom, 
främst beroende på ålder men också etnisk tillhörighet. Munnens form kan bestämmas utifrån 
käken och hur tändernas bett ser ut (Wilkinson, 2009:114–115). 

J.L Angel (1978), ansåg att underläppen började precis under incisivernas kronor och att 
munnens hörn låg i anslutning till främre kindtand 1 (premolar 1) och hörntänderna (canine). 
Tjockleken kunde enligt Angel också bestämmas av huruvida individen hade överbett, 
kindernas muskler och etnisk bakgrund. Gatliff och Clyde Snow gjorde 1979 en undersökning 
där de placerade munnens hörn i linje med hjälp av ögonen och pupillens position och den 
bredaste punkten av käken. 1986 placerade Wilton M. Krogman och M Yasar Iscan, hörnen i 
linje med pupillens mittpunkt. Caroline Wilkinson analyserade 2003, munnens bredd, måttet 
mellan ögonen och ögonvitan i förhållande till munnen på 96 unga vuxna individer. Patty 
Gatliff kom fram till att munnens bredd kunde avgöras genom att utgå ifrån ögonvitan 
oberoende av kön och etnisk tillhörighet. Tjockleken på läpparna avgjordes med hjälp av 
måttet på tandkött på maxilla och mandibulae. Studien från 2003 visar att det finns ett 
samband mellan överläppens tjocklek och överkäkens tandhöjd, underläppens tjocklek och 
underkäkens tandhöjd. Därmed skulle tjockleken på båda läpparna tillsammans korrelera med 
över- och underkäkens totala tandhöjd (se Fig. 2) (Wilkinson, 2009:116–117). 
 
Måtten för tjocklek finns framtagna för européer och asiater från indiska subkontinenten. 
 
Europèer: 
 
Överläpp tjocklek = 0.4 + 0.6 x, tandhöjd, överkäke (maxilla) 
Underläpp tjocklek = 5.5 + 0.4 x, tandhöjd, underkäke (mandibulae) 
 
Asiater (indiska subkontinenten): 
 
Överläpp tjocklek = 3.4 + 0.4 x, tandhöjd, överkäke (maxilla) 
Överläpp tjocklek = 6 + 0.5 x, tandhöjd underkäke (mandibulae) 
 

 

 
                                  Fig. 2. Mun, tänderna korrelerar med läpparnas tjocklek 
                                     (Wilkinson, 2004:117).  
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3. Material 

3.1. Forensisk arkeologi och antropologi i USA 
De två senaste decennierna har utvecklingen som rör det medicinska och juridiska inom det 
forensiska fältet gått framåt. Det har blivit en etablerad disciplin som fått mycket 
uppmärksamhet i både vetenskapliga artiklar och i media. Antropologin och arkeologin har 
lagt mycket fokus på samtidsarkeologi utöver människans förhistoria. Antropologens och 
arkeologens roll har ändrats från att tolka och identifiera individer till att bidra med kunskap 
till polisens forensiska styrka. Ansiktsrekonstruktioner är ett användbart medel då kvarlevor 
är brända eller har blivit illa tilltygade på grund av antingen våld eller naturliga faktorer. 
Deras roll är att assistera kriminalteknikerna när deras metoder brister. Detta inkluderar att 
göra en biologisk profil på offret, d.v.s. könsbedöma, åldersbedöma och beräkna individens 
längd och utröna dennes etniska ursprung. Analysen består utöver det att fastställa individens 
hälsostatus genom att studera patologier och eventuella trauma på kroppen (Hunter & Cox, 
2005:159). 

AAAS, American Association for the Advancement of Science tog sin början 1984 med 
Eric Strover då han ledde ett team kriminaltekniker från AAAS under utgrävningen av en 
massgrav i Argentina. Deras arbete lade grunden för det genetiska biblioteket, National 
Genetic Data Bank, som gett forskarna möjligheten att utveckla forskningen för mtDNA, där 
DNA från döda individer jämförs med levande för att avgöra släktskap (Hunter & Cox, 
2005:159). I USA har även de rättsliga frågorna som rör det forensiska arbetet expanderat och 
frågor som rör mänskliga rättigheter ur ett globalt perspektiv har diskuterats. Det är en ständig 
balansgång där det vetenskapliga och metodiska möter teori och etik. Som forensisk 
antropolog/arkeolog är det då viktigt att ha de båda delarna i åtanke och samtidigt klara av att 
hantera de situationer där protokoll och metoder måste följas enligt de föreskrifter som finns. 
Trots detta kan det uppstå kritiska lägen där man får göra en avvägning för att kunna göra alla 
inblandade parter nöjda utan att förlora den information som finns om individen (Hunter & 
Cox, 2005:160).  

Identifikationen av individer i USA baserar sig på visuella bevis t.ex. id-handlingar, 
personliga tillhörigheter eller ögonvittnen. Det är först när dessa saker inte går att finna som 
antropologen/arkeologen eller andra experter så som osteologer eller odontologer kommer in i 
arbetet. Ett exempel kan vara då kvarlevorna är hårt åtgångna som vid flygplanshaverier, 
bombningar och naturkatastrofer, men även om det rör sig om brott eller misstanke om brott. 
Under sådana omständigheter krävs objektiva vetenskapliga metoder för identifikation som 
till exempel fingeravtryck, röntgen, tandkort och DNA. Om inte någon av dessa 
tillvägagångssätt går att använda kontaktas antropolog/arkeolog för att göra en biologisk 
profil som kan leda till att offret identifieras av anhöriga. En alltmer omtalad metod som 
förlitar sig till stor del av det visuella intrycket är ansiktsrekonstruktioner som har visat sig 
vara ett pålitligt verktyg för att lösa forensiska fall, nya som gamla (Hunter & Cox, 2005:169–
170). 

3.2. Forensisk arkeologi och antropologi i England 
I det forensiska sammanhanget lades grunden till ett samarbete mellan antropologer och 
kriminaltekniker 1935 i samband med Ruxton-fallet där en läkare misstänktes för att ha dödat 
sin fru och barnflickan i familjen. I detta fallet användes fotoöverlagring för att identifiera 
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individerna, vilket innebär att ett negativ (foto) av skallarna användes för att sedan läggas i 
rätt vinkel och storlek över ett vanligt fotografi av kvinnorna taget före döden (ante mortem). 
Det blev ett lyckat resultat och kom att bli genombrott i det forensiska polisarbetet (Taylor, 
2001:478). Även om yrket som forensisk antropolog är etablerat har det funnits få fall i 
England där ett samarbete har behövts. Det har ofta skett sporadiskt och utspritt över hela 
landet. I England finns ca 30 forensiska antropologer som alla har en bakgrund i medicin eller 
som osteologer. Till skillnad från kriminalteknikern är antropologer/arkeologer intresserade 
av kontexten där individen befinner sig. Upptagandet av kvarlevorna är minst lika viktig som 
analysen i laboratoriet och om antropologen/arkeologen är med under analysen skiljer sig från 
fall till fall. Som i USA kan en antropolog/arkeolog bidra med expertkunskap inom sitt 
område och agera som vittne under utredning (Blau & Ubelaker, 2009:31–32,34). 

De forensiska organisationerna är många, GIFA är huvudorganisationen och verkar som 
forensisk databas där forensiska antropologer och arkeologer finns registrerade. Inforce är en 
av dessa där de tar sin an fall inom England men också i övriga världen. De behandlar olika 
fall, allt från nutida forensiska ouppklarade brott och massgravar i samtida kontexter till 
tillvaratagande och identifiering i katastrofer (Blau & Ubelaker, 2009:32–33). Det finns även 
utbildningar där fokus ligger på forensisk antropologi/arkeologi, bland annat Birminghams 
universitet, Cranfield och Dundee i Skottland som utbildar forensiska konstnärer.  
Universiteten bedriver även forskning och assisterar i en del forensiska fall (Blau & Ubelaker, 
2009:32). 

3.3. Forensiska metoder 

3.3.1. Forensisk analys – steg för steg 
Analysen börjar med att bygga en biologisk profil, det görs oftast genom att studera de 
morfologiska skillnader som förekommer. Om det inte går att avgöra på det sättet används 
metriska metoder (Hunter & Cox, 2005:160–166). Nästa fas inom det forensiska arbetet är att 
undersöka individens hälsa genom att studera eventuella patologier och trauma som kan vara 
bevis i en utredning. Indelningen sker enligt de forensiska termer som är Peri-mortem (innan 
döden inträffar), Ante-mortem (tiden runt döden inträffar/dödsögonblicket) och Post-mortem 
(efter att döden inträffat). Det krävs att en forensisk antropolog kan se skillnad på skador som 
inträffat under dessa tre faser för att kunna ge en korrekt bild av händelseförloppet. Trauma 
kan orsakas av yttre faktorer som i första hand kan se ut som våld orsakat av en förövare och 
tvärtom. Andra ord som används i rapportskrivning är ”trubbigt våld” (slag/krosskador etc), 
”skarpt våld” (sticksår etc.) och ”penetrerande våld” som till exempel skjutskador och 
fragmenteringsskador (Hunter & Cox, 2005:166–168).  

 

3.3.2. Fotoöverlagring 
Fotoöverlagring tillhör kategorien 2D-teknik och innebär att en forensisk konstnär utgår ifrån 
två foton på individen, ett taget peri-mortem och det andra post-mortem. För att metoden ska 
fungera behöver kvarlevorna vara intakta, åtminstone kranium, då huvudsyftet är att kunna 
identifiera individen och ge eventuella anhöriga ett avslut. Tekniken utvecklades under 
Ruxton-fallet 1935 av professor John Glaister Jr som identifierade kropparna i utredningen. 
Genom att använda något så simpelt som ett ljusbord och två olika bilder, ett foto taget (Peri-
mortem) och en röntgenbild av skallarna, som lades över varandra i samma vinkel och skala, 
kunde en identifiering ske. Trots detta fick inte metoden något större genomslag förrän 1942 
då ett liknande fall dök upp. I de båda fallen användes fingeravtryck och andra 
identifikationstekniker, dessa var dock bristfälliga och istället användes överlagring som gav 
resultat (Taylor, 2001:478). Tekniken har genomgått tre utvecklingsfaser och under den första 
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användes diabildsprojektorer och overheads. I den andra fasen användes videoteknik och den 
tredje som används idag är datorprogram (Aulsebrook, 1995:102). 

 

3.3.3. Post-Mortem porträtt 
Metoden är en etablerad teknik inom polisarbetet och används ofta vid både självmord, mord, 
naturliga dödsorsaker men även i trafikolyckor och katastrofer där identifiering kan bli 
problematisk. Avsikten är att underlätta identifieringen för närstående om offret drabbats av 
någon form av trauma. Postmortem porträtt indelas i två olika grupper, nummer ett innefattar 
oidentifierade individer vars brottsfoton är olämpliga att visa på grund av olika anledningar 
och den andra gruppen omfattar oidentifierade personer som varit begravda och som det 
endast finns peri-mortem fotografier av. Metoden bygger på ett samarbete mellan polis och 
forensisk konstnär och utvecklades under 1980-talet av Karen T. Taylor, en amerikansk 
forensisk konstnär. (Taylor, 2001:303–304).  

Tekniken tillhör även den 2D-metoderna och det första steget är att utgå ifrån skallens 
konturer i verklig skala, frontalt och lateralt. För det används oftast röntgenbilder och 
projektorer. Skalan har stor betydelse för att måtten på vävnadsdjupen ska stämma överens. 
Nästa steg är att sätta ut markörerna för vävnadsdjupet men alla är inte nödvändiga då en del 
inte syns som, som i arbetet med 3D. Vanligtvis görs porträttet i frontal vy för att sedan 
färdigställa ansiktet från sidan (lateralt). På grund av att många av markörerna” försvinner” 
valde Taylor att utveckla metoden, det gjordes genom att sätta fast markörerna på skallen 
innan fotograferingen och tecknandet. 1987 började Taylor lära ut sin teknik till studenter som 
utbildades vid FBI i Quantico, Virginia (Taylor, 2001:369).  

 

3.3.4. 3D i lera 
Att utföra en ansiktsrekonstruktion i lera är ett omfattande arbete som tar tid och kräver en hel 
del kunskap. Innan själva arbetet med att skulptera behövs det avgöras vilken av de olika 
skulpteringsmetoderna som lämpar sig för det specifika fallet (Kennedy & Foxhall, 2016:57–
63). Skallen är ömtålig och går lätt sönder, det betyder att om det finns skador på kraniet 
måste dessa repareras och ersättas. Med hjälp av resterande kraniet går det att uppskatta hur 
de har sett ut. Ett exempel är att spegelvända den halvan av ansiktet som finns kvar och få ett 
helt proportionerligt ansikte (Wilkinson & Neave, 2001:233–234). Saknar individen tänder 
måste även dessa ersättas för att underlätta skulpterandet av läpparna (Taylor, 2001:327–328). 
Eventuella håligheter bör fyllas igen med vax eller lera och för att skydda näsbenets insida 
placeras bomull med en liten mängd lera för att hålla allt på plats. De tunna och ömtåliga 
kanterna vid ögonen får samma behandling och gör det lättare att avlägsna leran efter 
gipsavgjutningen. Att gjuta är numera något som är förlegat då det finns datorer som gör 
arbetet. Idag används ofta datorer och CT-scanner det digitalt kan göras en 3D-modell för att 
sedan tillverka en kopia i plast.  

Käken och resten av skallen gjuts i två separata delar då underkäken sitter fast med mjuk 
vävnad. För att återskapa mellanrummet som finns mellan leden används lera, bomull och 
lim. Konstnären bör även komma ihåg att käken ska var i vilande läge och skallen i anatomisk 
rätt position (Taylor, 2001:327–329, 332–334). Att ge käken ett avslappnat läge görs med 
hjälp av runda tandpetare på molarnernas ovansida eller att lägga lim på tändernas tuggyta. 
Medan torkningsprocessen fortlöper är det viktigt att allting står stadigt, det kan göras på olika 
sätt, antingen med en ring av lera eller en beanbag (Taylor, 2001:332–334). Därefter sker 
skulpteringen med någon av de metoder som finns, den vanligaste är den brittiska metoden 
(The Manchester method) då den är den nyaste. 
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3.3.5. 3D- dataprogram  
För att kunna arbeta snabbare i den digitaliserade världen har även rekonstruktionerna fått 
anpassa sig. Det mesta i samhället är idag digitaliserat och datorn kan i mångt och mycket 
ersätta de manuella metoderna. Program som utvecklats har gjort att ansiktsrekonstruktioner 
kan fortskrida och bli mer flexibla i sin process men i synnerhet ett billigare alternativ. I slutet 
av 1980 och 1990-talet började en metod för datorer utvecklas. J.P Moss och hans kollegor 
vid Londons Universitet tog fram ett program som först var tänkt till cranial plastkirurgi och 
bildade 3D ytor av ansiktsmått. Ytorna baserades på exakta mått och data vilket inte gjorde 
någon plats för mänskligt felande. Detta var något som var både positivt och negativt. I 
positiv bemärkelse gav det ett felfritt resultat baserat på den genomsnittliga måtten som fanns 
inprogrammerade. Det negativa var att systemet endast kunde innehålla ett visst maxantal 
förprogrammerade ansiktsdrag som var alltför beroende av de måtten på vävnadsdjup som 
fanns att tillgå (Verzé, 2009:10). För att lösa det problemet kom ett nytt program 1998, 
Volume Deformation. Till det användes magnetröntgen, det största dilemmat var att 
programmet valde ett ansikte som agerade exempel från databasen istället för att använda ett 
visst karaktärsdrag. Under 2000-talet har fler program utvecklats vilket kan ge en bättre bild. 
Dels för att programmen och datorerna kan lagra mer information på en mindre yta och för att 
nya metoder kan programmeras in lättare. De yttre karaktärsdragen som näsa, ögon och mun 
har också fått mer fokus och har kunnat utvecklats (Verzé, 2009:10). 

Förutom den osteologiska analysen måste skallen genomgå en scanning, det kan göras 
med hjälp av laser-videokamera, röntgen eller CT-scanning. Målet är att få med alla ytor och 
skapa en tydlig 3D-bild som det går att arbeta med. Markörer med exakta mått placeras ut på 
de 21 punkter som finns för att kunna skapa ett ansikte. Punkterna kan placeras ut både 
manuellt och digitalt, skillnaden är att det blir ett mer realistiskt ansikte manuellt. Nackdelen 
med det manuella sättet är att det är mer tidskrävande då de är svårare att gå tillbaka och 
ändra eventuella fel (Verzé, 2009:10). I programmet går det sedan att rotera skallen för att 
kunna lägga på de olika karaktärsdragen separat. Ansiktet genereras i trådmodell där färg och 
textur kan väljas i enlighet med den biologiska profil som gjorts innan (Stavrianos et al, 
2011:80–81). 

 

3.3.6. DNA och kemiska analyser 
Det senaste årtiondet har dna-forskningen som involverar mänskliga kvarlevor tagit fart. 
Antropologer/arkeologer såväl som kriminalteknikerna har stor nytta av DNA som leder 
information om ursprung och identifiering. Det finns olika typer av dna, nuDNA (kärndna) 
och mtDNA (mitokondriedna) och båda består av fördelar och nackdelar. Kärndna utvinns 
genom Short Tandem Repeats markörer (STR:s). Det är en snabb, billig och relativt pålitlig 
analysmetod och kan ge en exakthet, till exempel när en försvunnen person behöver 
identifieras. Det enda som behövs är ett hårstrå eller saliv för att kunna jämföra med resten av 
kvarlevorna. Ett sätt att göra det är att ta dna från familjemedlemmar, d.v.s. från modern eller 
fadern till personen då vi ärver 50 % av varje förälder.  

mtDNA ärvs endast via modern vilket gör att det går att följa en linj i släkttädet (Blau & 
Ubelaker, 2009: 322, 327). Oavsett om det gäller forensiska eller arkeologiska/antropologiska 
analyser finns det vissa ben som ger bättre effektiva prover. Lårbenet är ett av detta men om 
inte detta finns kan även resterande rörben vara till stor hjälp, det beror till stor del på benens 
densitet. Ett annat hårt material som inte bara morfologiskt kan ge svar om ålder är tänderna.  

I en analys från en massgrav i Bosnien visade det sig att tändernas hårda material gjorde 
att 90 % av genotyperna kunde analyseras (Blau & Ubelaker, 2009:324). Utöver etnisk 
tillhörighet och könsbestämning (Blau & Ubelaker, 2009:328–329) går det också att få fram 
hårfärg och ögonfärg. Det är en avgörande del i utförandet av ansiktsrekonstruktioner. Mycket 
kan utläsas från skelettet men de yttre dragen t. ex. ögonfärg, hud -och hårfärg går inte att 
avgöra utan DNA-analys. Att kunna identifiera en individ bygger främst på de yttre 
karaktärsdragen. Bara genom att ändra hårfärg kan en människa maskera sig och misstas för 
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en helt annan människa. Om hudfärg och ögon ändras blir det allt mer svårare för andra att 
identifiera individen. I arkeologiska/antropologiska sammanhang är det nödvändigt då 
huvudsyftet är att ge en så ”korrekt” bild som möjligt. 
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4. Analys 

4.1. Ansiktsrekonstruktioner i forensiska fall 
 

Under 1930-talet utvecklades en ny teknik i samband med ett fall som gjorde att polisen 
behövde utöka sina identifieringsmetoder. Fallet i fråga var angående Dr. Buck Ruxton och 
försvinnandet av hans fru, Isabella och barnflickan, Mary Rogerson. Han och hans fru Isabella 
hade ofta dispyter emellan sig som ofta kunde härledas till Bucks svartsjuka. Han anklagade 
ständigt sin fru för att vara otrogen. I familjen ingick även deras barnflicka som var i 20-
årsåldern. De båda kvinnorna försvann tillsynes spårlöst en dag i september i Lancaster, 
England. Hennes man blev förhörd och menade att Isabella lämnat honom för en annan man. 

Vid den skotska gränsen gjordes ca två veckor senare, en hemsk upptäckt. Polisen fann 
två huvuden och ca 70 olika paket med diverse kroppsdelar. Isabella och barnflickan hade 
försvunnit i mitten av september vilket gjorde att tidsspannet för fyndet av kvarlevorna 
stämde. Då kropparna var illa tilltygade av både mänsklig hand och av naturen självt gick det 
inte att med hjälp av fingeravtryck identifiera dem. Dessutom hade kropparna hittats i en flod 
som gjort att eventuella spår från gärningsmannen hade gått om intet. Det innebar att polisen 
behövde få fram en ny metod för att kunna lösa fallet. Undersökningen leddes av två 
professorer i forensisk medicin John Gleister och Sydney Smith och James Couper Brash, 
professor i anatomi. Individernas kranium röntgades och kriminalteknikerna stirrade sig 
blinda på fotot. De hade sina misstankar om vilka de två individerna var och tog fram flera 
foton på Isabella och Mary från när de var i livet (Taylor, 2001:19, Irish Times, 2016). 

 De fick en idé där de kunde använda ett ljusbord och på det lade de röntgenbilden och ett 
nytaget foto av Isabella, antemortem. Fotona stämde överens och de kunde identifiera 
Isabella. Individ nummer två gick igenom samma procedur och kunde identifieras som Mary. 
Fallet blev det första att lösas med den nya metoden, fotoöverlagring. Fler bevis behövdes 
dock för att kunna fälla Dr. Buck Ruxton för mordet. Kroppsdelarna hade varit inslagna i 
tidningspapper när de fann brottsplatsen. En tidning som endast gavs ut i området där Ruxton 
bodde. Ruxton fälldes för morden och hängdes den 12 maj 1936 (Taylor, 2001:19, Irish 
Times, 2016). 

 

4.2. Ansiktsrekonstruktioner av historiska personer 

4.2.1. Tutankahmon 
Tutankahmon var en av de mest omtalade faraonerna från Egypten för 3300 år sen. Källor och 
datering visar att han dog ung, 19 år gammal. Hans grav upptäcktes 1922 av Howard Carter 
och utgrävningarna pågick till 1928. Många av de personer som var de första att öppna graven 
dog tidigt av olika orsaker vilket ledde till spekulationer om Tutankhamons förbannelse som 
sades drabba den som störde hans eviga vila. Detta efter de inskriptioner av magiska formler 
som finns i och runt graven, dessa ska ha agerat som skydd från inkräktare (Edwards, 1979: 
114–115, 132, 137). Tutankhamons tidiga död har även lett till en del berättelser om att hans 
närmaste ska ha konspirerat mot honom och att han ska ha blivit mördad på grund av politiska 
skäl. (Edwards, 1979:9–10). 

För att kartlägga hans liv skapade forskare en byst i 3D baserat på hans mumie. Hans 
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kranium genomgick CT-scanning och tillsammans med forensiska konstnärer från Frankrike, 
Egypten och USA ledde Zahi Hawass (egyptisk arkeolog) processen. Ca 1700 tvärsnittsbilder 
togs på hela mumien. Därefter arbetade det franska teamet med att skapa den första modellen. 
Den första modellen skapades av den forensiska konstnären Jean-Noël Vignal. Enligt sin 
analys kunde han konstatera att skallen tillhörde en man, mellan 18–20 år ålder med 
europeiska anletsdrag men även drag från Nordafrika, mellanöstern och Indien. Med hjälp av 
scanningen kunde Vignal och hans kollegor få fram måtten som behövdes för 
rekonstruktionen. Genom att studera underkäken (mandibulae) gick det att utröna munnens 
position, näsbenet gav en indikation för bredd och storlek för näsan. Även måttet på 
vävnadsdjupet kunde bestämmas och återges av teamet. Vignal skapade en plastkopia av 
skallen och med bakgrundsinformationen i åtanke kunde den forensiska konstnären Elisabeth 
Daynés börja skulptera fram Tutankhamons ansikte med lera. Teamen använde också de 
avbildningar, bland annat två träskulpturer, som fanns av faraon för att ge en så korrekt bild 
av Tutankhamon som möjligt. Kombinationen av osteologiska analyser med de porträtt som 
fanns gav dem möjligheten att få fram en detaljerad bild av hans ansikte.  

Ett blindtest utfördes också av det amerikanska teamet som inte hade fått någon 
information om vem individen i fråga var. Till en början var de tveksamma och skallen hade 
många drag som gav misstanke att det rörde sig om en kvinna, detta på grund av vissa 
feminina karaktärsdrag som gick att se på skallen. Efter ytterligare analyser bekräftades det 
dock att skallen tillhörde en ung man i tidiga 20 årsåldern med ett nordafrikanskt ursprung. 
Åldern avgjordes med hjälp av tandframbrott där visdomständerna ännu inte brutit fram men 
den etniska bakgrunden avgjordes till stor del genom att studera kranium och ansikte i 
förhållande till varandra. För ett tränat öga går det att utröna de karaktäreristiska dragen som 
skiljer de olika etniciteterna åt. Tutankhamons kranium var också mycket välbevarat till 
skillnad mot andra mumier. 

Den tredje rekonstruktionen gjordes av det egyptiska teamet. De hade all information om 
individen och gjorde även dem en rekonstruktion i lera med yttre karaktärsdragen tagna från 
forntida avbildningarna. Slutresultatet av de tre oberoende rekonstruktionerna visade stora 
likheter tack vare den empiriska data som tagits med i beräkningarna. Det finns även texter 
om Tutankhamon som beskriver hans utseende och stämmer bra överens med deras resultat. 
Några anletsdrag förblir dock mer av en gissning än ren fakta, det gäller till exempel former 
på öron, ögonfärg och hudfärg. Dessa är och förblir et mysterium (National Geographic, 
2005:1–2). 
                                                                            

4.2.2. Bockstensmannen 
Dagen innan midsommarafton 1936 hittades den individ som vi idag kallar Bockstensmannen 
i en torvmosse i Halland. De analyser som gjorts har visat att han dog någon gång mellan 
1350–1370. Dateringen skedde med hjälp av C14-metod och en analys som gjordes 1996 
visade två olika perioder, en 1270–1320 och den andra 1350–1390. Skelettet hade på grund av 
600 år i mossen en mörkbrun färg och var helt urkalkat. Arkeologerna ska också ha funnit 
enstaka fragment av vad de tror ska ha varit överläpp, hjärnan samt hår. Analysen visar att 
håret ska ha färgats rött av torven och att i livet ska individen ha varit mellanblond. Tack vare 
mossens skyddande egenskaper från bland annat solljus har just håret, vissa mjukdelar och en 
del av kläderna bevarats. Tyvärr har detta en mindre bra påverkan på tändernas emalj som 
under alla år har givit dem en svartbrun färg. Röntgen visade däremot att han inte lidit av 
varken tandlossning eller karies.  

Kraniet hade däremot flera stora hål på höger sida. Kroppslängdsberäkningen, 
könsbedömning och åldersberäkning visar att han var ca 172–173 cm lång och muskelfästena 
förtäljer om en ganska smal man i 25–30 års åldern. Senare ska osteologen Torbjörn 
Alhström, som utförde en undersökning 2006, ha funnit antydan till ”Dish”, en 
välfärdssjukdom som förknippas med en bra diet. Hans ålder ska även ha blivit något äldre 
och fått ett spann mellan 30–40 år. En åldersberäkning som gjordes av Nils-Gustaf Gejvall på 
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blygdbenet tyder på att åldern varit något lägre, mellan 27–25, till detta använde han Todd´s 
system. Skadorna på höger sida av kraniet har enligt professor Claes Lauritzen orsakats av 
någon form av yttre våld vilket har gjort att teorier kring Bockstensmannens död har 
uppkommit. Lauritzen menar att de tre skadorna ska ha varit orsaken till mannens död. Det 
första slaget mot underkäken och örat har troligen gjort så att han förlorat medvetandet och 
det sista och tredje slaget i bakhuvudet ska ha skett medan han låg ner därmed varit det som 
dödade honom. Torbjörn Alhström, osteolog, förkastar dock denna teori och menar att hålen 
uppkommit av naturliga skäl under alla år i mossen. Förutom Bockstensmannen själv så 
hittades också pålar av ek och björk med kroppen. Detta kan kopplas ihop med folktron som 
genomsyrade hela medeltiden. Att genomborra en kropp med träpålar var ett sätt att förhindra 
att de döda att gå igen och hemsöka de levande. Ekpålen gick genom ryggen och rakt igenom 
hjärtat, de andra två av björk, var belägna i ryggen ovanför höften. Det finns indikationer på 
att en fjärde ska ha funnits, denna skulle ha genomborrats mellan kläderna och marken. 
Pålarna av björk var 21 och 14 cm lång med en diameter på 4 cm. Ekpålen var dock större 
med en längd på 89 cm och en bredd på 4.5 cm. Den ska även ha varit något bearbetad och 
haft en spetsig ände och det finns tecken på att ekpålen ska ha ingått i en byggnad (Hallands 
Museum).  
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5. Diskussion 

I min jakt på att försöka utröna de vetenskapliga och etiska aspekterna tog jag kontakt med 
Oscar Nilsson, mannen bakom modellerna av Bockstensmannen men även skapare av 
Solbergamannen och människorna som omkom med skeppet Vasa m.fl. Han är i nuläget 
Sveriges enda modellmakare och han får hela tiden nya beställningar av olika museum. Jag 
ville veta hur han ser på sitt arbete som forensisk konstnär. Hur mycket är fakta och hur 
mycket är tolkning?  

5.1. Intervju – Oscar Nilsson 
Fråga: Finns det tillräckligt med bakgrundsinformation om individerna du arbetar med, har 
DNA-prover gjorts för att fastställa ögonfärg, hårfärg och etnisk bakgrund. Om det är en egen 
tolkning hur ser du på det? 

 
”All bakgrundsinformation jag får tas fram i nära samarbete med osteologer, och i den mån 
det går vill jag alltid använda mig av DNA för att få reda på ögon-, hud- och hårfärg, så här 
kommer även genetiker in. Ca 90 % av de rekonstruktioner som jag haft på arbetsbordet den 
senaste tiden och de som ligger i pipeline, inom de närmaste två åren, har DNA-undersökts.  
Tyvärr blir resultatet av DNA-undersökningarna ibland att DNA:et inte är tillräckligt bra 
bevarat för att ge svar på färgfrågorna. Men man har då i allafall gjort vad man kunnat. Så 
ibland uppstår situationen att jag tillsammans med uppdragsgivaren/museets arkeologer får 
göra en gissning.  

Den blir alltid spekulativ. T. ex. baseras ju färgerna på ett generellt antagande om man ger 
ett skandinaviskt mesolitiskt fynd, en jägare/samlare, blå ögon, mörkt hår och mörk hud. Det 
är ju inte säkert att alla jägare/samlare i Skandinavien hade dessa färger, även om de DNA-
resultat som finns på andra fynd pekar mot dessa färger. Det optimala är om man lyckas ta 
fram just den här individens färger, inte göra gissningar utifrån grupper osv. Nu står vi ju 
också på trappsteget att DNA kan ta fram ett ansikte. Det här är något jag själv vill arbeta 
med, att tillsammans med genetiker kunna ta få fram "ansiktsrekonstruktioner 2.0.” 

 
Fråga: Är det etiskt rätt att ge någon ett nytt ansikte om vi inte är helt säker på ursprung, 
ögonfärg och hårfärg? 

 
”Den här frågan är svår och rymmer i stort sett hur många bottnar som helst. Drar man det till 
sin spets kan man fråga sig om det är etiskt rätt att överhuvudtaget forska på och spekulera 
kring människor som är avlidna och inte har någon talan. Frågan om det är rätt att ställa ut 
skelett i museer är ju också brännande het. Jag tänker att det beror på kontexten och syftet. Är 
syftet att vi kan få museibesökare och allmänhet att intressera sig för historia och arkeologi, 
och att man i sammanhanget kan lyfta fram alla delar som är spekulativa och vara beredd på 
att diskutera kring dem, då tycker jag att svaret är ja. Ökad kunskap och insikt om människan 
är tunga argument. En kuriös utvikning är att, enligt min erfarenhet, reagerar folk snarast 
positivt på de "felande procenten" (med det menar jag t.ex. en gissad hårfärg). Det är som om 
man vill ha kvar lite tolkningsmån, att det är positivt att det lämnas lite öppet utrymme för 
tolkningar. Kanske är det så att när den dagen kommer då DNA och ännu icke kända tekniker 
kan ta fram ett 100 % korrekt ansikte i alla detaljer, då kommer intresset för 
ansiktsrekonstruktioner att svalna?” 



 

  17 

5.2. Problematik i ett vetenskapligt syfte 
Med den problematik inom det vetenskapliga fältet som finns är den etiska frågan högst 
relevant. Förutom användandet av rekonstruktioner i utställningar så finns det dem som är 
skeptiska till att kalla det rekonstruktioner överhuvudtaget då namnet kan tyckas vara 
missvisande och ge en felaktig bild av ämnet. Ansiktsrekonstruktioner bygger till viss del på 
vetenskapliga data men tillåter i skapandeprocessen att vara en subjektiv tolkning från 
konstnär till konstnär. En annan tydligare term för ansiktsrekonstruktion skulle kunna vara 
ansiktstolkning eller som det heter på engelska facial approximation, som indikerar att det 
bygger på att tolka en individs karaktärsdrag för att kunna ge en bild på hur en människa kan 
ha sett ut. Facial approximation används i flera vetenskapliga artiklar men är inte en lika 
etablerad term som facial reconstruction. Ordet rekonstruktion ger allmänheten ett större 
intresse för ämnet och lockar mer folk än facial approximation som tyder på att det endast är 
en tolkning och inte en exakt avbild (Stephan, 2003:195).  

En del forskare har över åren dock varit mycket kritiska till att använda 
ansiktsrekonstruktioner i antropologisk forskning och i forensiskt arbete. En av dessa är 
Stephan som i sin artikel “Antropological facial reconstruction- recognizing the fallacies, 
unembracing the errors and realizing method limits” från 2003, där han tar upp flera brister 
som finns inom metoderna. Han lägger även fram bevis för att måtten för vävnadsdjupen som 
används i rekonstruktionerna är felaktiga men att de går att rätta till. Han menar att det skulle 
vara omöjligt för även den mest erfarna forensiska konstnär att återskapa ansiktet genom att 
studera muskelfästena då alla muskler inte fäster direkt på benet. Många av dem är ytliga 
muskler och fäster endast i mjukvävnaden bland annat risorious och orbicularis oris. 
Eftersom dessa muskler är omöjliga att återskapa finns det empirisk data att följa. Trots detta 
är det upp till konstnären att göra en subjektiv bedömning vilket inte klassas som vetenskap 
och därför blir ifrågasatt. Andra muskler som är problematiska är zygomaticus major och 
minor samt levator labii superiors, mentalis, depressor anguli oris då endast en av sidorna 
fäster i benet (Stephan, 2003:193–194).  

Ett annat problem är hur det går att avgöra de karaktäristiska dragen för munnen och dess 
form och tjocklek, näsans och ögonens form och storlek. I jämförelse för hur mycket litteratur 
som finns om ämnet ansiktsrekonstruktioner utgör beskrivningen av öga, näsa och mun en 
mycket liten andel. Stephan påstår även att många riktlinjer som används inte har genomgått 
empiriska tester och att metoderna inte prövats ordentligt på grund av tidsbrist och att 
konstnärerna istället förlitar sig på råd från tidigare arbeten. Om alla forensiska konstnärer 
skulle pröva de metoder som finns att tillgå skulle tillförlitligheten till ämnet bli bättre genom 
att varje person ifrågasätter de riktlinjer (Stephan, 2003:194). De tidiga rekonstruktionerna 
kan också ifrågasättas då måtten som används till största del baserar sig på de uppgifter som 
Hermann Welcker tog fram under sent 1800-tal då forskare använde avlidna individer för att 
mäta vävnadsdjupet (Gupta et al, 2015:26). När en människa dör börjar förruttnelseprocessen 
relativt snabbt. Redan efter några timmar börjar mjukvävnaden brytas ner vilket gör att måtten 
inte stämmer helt överens med en levande person. Det senare arbetet baserar sig på mer 
korrekta mått som togs av Krogman med hjälp av röntgen och ultraljud (Gupta et al, 2015:27). 

Ur ett antropologiskt perspektiv finns det flera svårigheter med måtten inom vävnadsdjup, 
det gäller bland annat ansiktsrekonstruktioner av förhistoriska hominider. Eftersom det inte 
finns data och information i detaljer på deras mått skulle det vara nästintill omöjligt att 
rekonstruera en sådan individ av den orsaken att vi inte kan dra slutsatsen att den hade samma 
vävnadsdjup som oss moderna människor. Inte heller går det att på ett vetenskapligt sätt 
använda mått från apor i modern tid då morfologin mellan dessa och förhistoriska människor 
skiljer sig allt för mycket (Stephan, 2003:195). Ett exempel är Homo Naledi som hittades 
2008 och som det nu även finns en rekonstruktion av (National Geographic, september 2015).   

Om möjligt utförs även dnaprover, bland annat kärndna och mtDNA, på de tidigare 
hominiderna som hittas men det största problemet med kärn-dna är bevaringstiden, som har 
ett kort utgångsdatum. För att väga upp det användes även mitokondrie-dna (mtDNA). 
mtDNA ligger utanför kärn-dna:ets cell. Det finns upp till 1000 mitokondrie per cell och flera 
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kopior av mtDNA i varje membran. Ju mer mtDNA som finns desto större är chansen att få en 
korrekt analys. Den största nackdelen men mtDNA är att det inte går att specificera individer 
och därför tillämpas prover för ursprung och etnicitetsanalyser. Båda metoderna innebär vissa 
risker. Kontaminering är ett stort problem därför är riktlinjer och skyddsutrustning ett måste 
för att förhindra detta (Blau & Ubelaker, 2009:181–182). Problemet ligger i att om ett prov 
kontamineras med en modern människas dna blir det ett felaktigt resultat. 

5.3. Dilemmat museiutställningar och mänskliga kvarlevor 
Runt om i världen finns det stora samlingar med mänskliga kvarlevor på muséer. Det är under 
de senaste 150 åren som dessa har tillkommit, främst genom arkeologiska utgrävningar (FOU 
nr.15, 2016:9). Utställningarna har gått från att fokusera på redskapen till att fokusera på den 
mänskliga kroppen för att vi ska kunna få en bättre förståelse (Nordström 2007:86–87). Det 
innebär att benmaterial har fått en större plats i utställningar. Till dessa hör de stora samlingar 
av skallar men också hela skelett. Museum utgör samhällets kollektiva minne och har tagit på 
sig rollen att utbilda allmänheten. Det finns museum av alla sorter, en del har en specifik 
inriktning andra sträcker sig från förhistoria till samtidshistoria och har material från 1900-
talet (FOU nr.15:21). Många av dem har tillkommit med den äldre medicinska verksamheten 
bl.a. de anatomiska samlingarna som finns på Gustavianum i Uppsala och på historiska 
museet på universitet i Lund. Resten kommer från expeditioner runt om i världen där material 
har samlats in i ett etnografiskt, antropologiskt och arkeologiskt syfte. Statens historiska 
museum fick i uppdrag av regeringen 2015 att skapa ett kompendium i hanteringen av 
mänskliga kvarlevor där etiska frågor som gäller minoritetsgrupper och urinvånare diskuteras 
(FOU, nr.15:7). Under 1800-talet ägnade sig överklassen åt att fascineras av det exotiska och 
okända som färdats lång väg. De såg sig själva som ett civiliserat folk där de insamlade, unika 
föremålen och kvarlevorna skiljde den moderna människan i samhället ifrån ”de andra”. På 
Nationalmuseum, som invigdes 1866, uppstod problemet där ett jämförande perspektiv blev 
normen och där idén att de mänskliga kvarlevorna och föremålen skulle representera 
nationens kollektiva kulturhistoria. Problematiken som uppstod var att de fynd som hittats 
blev en början till nationalromantiken och det talades om svenskarnas ursprung. Samer och 
andra minoritetsgrupper ansågs inte vara viktiga för den nationella svenska historien. Trots 
detta samlades deras kvarlevor in för att jämföras i medicinskt och anatomiskt syfte. Även 
andra grupper som var ”utanför” samhället som kriminella och fattiga gick igenom samma 
behandling. Det förekom även handel och stölder av människokroppar. Dessa människor fick 
heller inte samma plats i utställningarna och deras historia och kultur hamnade i skymundan. 
Istället fick de agera som försöksobjekt i medicinsk och rasbiologisk forskning. Museerna har 
tagit avstånd från rasbiologin som pågick under det tidiga 1900-talet och diskussionen om 
mänskliga rättigheter har fortskridit och etiska riktlinjer har tagits fram (FOU, nr.15:22). 
Enligt ICOM:s riktlinjer bör mänskliga kvarlevor behandlas enligt paragraf 4.3: 

”Mänskliga kvarlevor och material av religiös betydelse måste visas på ett sådant sätt att det 
överensstämmer med professionella normer, och i medvetande om de intressena och 
trosuppfattningar som finns bland de samhällsmedlemmar, etniska eller religiösa grupper 
som föremålen kom mer från, i den mån dessa uppfattningar är kända. De måste presenteras 
med stor takt och respekt för de känslor av mänsklig värdighet som alla folkslag delar. ” 
(ICOMS riktlinjer:12).  

I den litteratur som jag har gått igenom under mitt arbete har de flesta publikationer gett en 
positiv bild av ansiktsrekonstruktioner. Mycket fokus har lagts på fördelarna som de haft 
inom det forensiska arbetet i polisens olika brottsfall. Det beror troligen på att 
rekonstruktionerna baseras på empiriska data och har gett resultat i de brottsfall som tillämpat 
metoden. Det som är viktigt att tänka på är att det har varit ett komplement till de redan 
etablerade metoderna så som DNA, fingeravtryck etc. När kriminalteknikerna kommit till en 
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återvändsgränd i sitt arbete likt det i Ruxton-fallet har utvecklingen av nya tekniker som 
baserar sig på vårt visuella seende, tillåtit en annan möjlighet för identifiering. Det nämnda 
fallet är bara en bråkdel av alla de brott som lösts med hjälp av ansiktsrekonstruktioner.   

Mänskliga kvarlevor i utställningar är för många idag en självklarhet men det finns ett 
visst motstånd i hur de bör visas upp. Kritiken grundar sig ofta på olika religioner och 
trosuppfattningar och hur samlingarna har tillkommit. Frågan har ofta kommit upp när det rört 
sig om återbegravning av individer från olika etniska grupper, t. ex. samer (Sametinget, 
2017). Ansiktsrekonstruktioner verkar dock ingå i en något grå zon. Det är på ett sätt 
mänskliga kvarlevor i den mån att det är ett kranium. Däremot görs en ansiktsrekonstruktion 
med hjälp av en kopia i plast. Slutresultatet som vi ser är dock mer levande än dött vilket kan 
tyckas något morbid. Vårt förhållande till våra avlidna har genomgått många stadier i 
samhället. 

Under tidigare århundrade har de döda varit en större del av vårt liv på grund av yttre 
faktorer som t. ex. krig och sjukdom. Döden var ett utbrett fenomen och på ett sätt närmare. 
Ofta förvarades kropparna hemma direkt efter individen avlidit. Transporten från hemmet till 
bårhusen gick inte lika snabbt. Olika sätt att minnas anhöriga har också kommit och gått. På 
1800-talet var postmortem fotografier (Daily Mail, 2013) ett vanligt sätt för familjen att 
minnas. Ofta poserade de levande med den ”döde” en sista gång. Flera av dessa florerar idag 
på nätet och fast det är främmande för oss så finns ändå en nyfikenhet även en del av oss 
finner det makabert. Vår nyfikenhet och fascination för det främmande är det som har drivit 
oss framåt. Samma kanske gäller de ansiktsrekonstruktioner som används i utställningar. Det 
är ett sätt för oss att minnas våra förfäder och då vi är visuella varelser är ansikten ett sätt för 
oss att knyta an till något vi ser dagligen istället för bara kranium med tomma ögonhålor.  

Är det då etiskt rätt? Det är svårt att direkt svara ”ja” eller ”nej” på en fråga som är 
subjektiv. Det som går att göra är att kompromissa. På National Museum of Ireland i Dublin 
har de löst problemet genom att sätta upp väggar som skyddar de döda individerna för att folk 
ofrivilligt ska exponeras (FOU nr.15:27). Detta löser dock inte frågan om den etiska frågan 
som rör om individerna ska exponeras överhuvudtaget. Något som också tycks vara en 
bidragande faktor är tiden som gått. Det tycks vara mer acceptabelt, att inom det etiska göra 
en rekonstruktion av en individ som är forntida/historisk då den ligger så pass långt bort i 
tiden och från oss själva (Fletcher et al, 2014:6). I det avseendet gör vi skillnad på människa 
och människa och den personliga anknytningen spelar större roll. Mycket av de resultaten 
som vi fått fram genom forskningen säger att vi när allt kommer omkring biologiskt och 
själsmässigt är en och samma som för flera 1000 år sedan (FOU nr.15:27). Borde vi inte då 
behandla individerna med samma vördnad som med nutida personer som vi själva har en 
relation till? 

Allmänheten skulle troligen ställa sig tveksamma till en rekonstruktion som gäller 
samtida gravar där individen kan spåras till en levande släkting. Frågan som dyker upp är 
också om vi har rätt att ge dem ett nytt ansikte? En del kanske tycker det är fel men de flesta 
museibesökarna verkar inte ha något större problem med det. Troligtvis väger vår fascination 
och nyfikenhet tyngre än etiken i detta fallet och obehagskänslorna som dyker upp kan på 
grund av just detta bytas ut till ”skräckblandad förtjusning” (Nordström, 2007:87). Det finns 
inga specifika riktlinjer för ansiktsrekonstruktioner men för mänskliga kvarlevor (se paragraf 
4.3). I viss mån tar museerna hänsyn till detta då det finns speciella regler som berör de 
etniska eller religiösa grupper med olika trosuppfattningar t. ex. Sveriges urbefolkning, 
samerna, som vid flera tillfällen fått tillbaka individer som blivit återförenade med sin släkt.  

 En ansiktsrekonstruktion kan bidra till att ge en visuell bild av hur en människa kan ha 
sett ut. Det är omöjligt att veta hur en individ exakt har sett ut men genom en rekonstruktion 
kan vi få en uppskattning. I ett vetenskapligt syfte går det många gånger att göra en 
jämförande studie i frågan om ursprung, i synnerhet vår tidiga utveckling från de tidiga 
hominiderna till den moderna människan. Syftet är att återskapa en individ utifrån den 
biologiska profil som finns d.v.s. diet och hälsostatus som gör att vi kan förstå 
samhällsmönster men även djupare frågor så som sociala relationer och mer abstrakta t. ex. 
religion och känsloliv. Det blir lättare att förstå om det görs på ett konkret sätt. Ett påtagligt 
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och berättande sätt är med bilder snarare än ord och istället för bilder är ett fysiskt material att 
föredra. Museets roll i samhället har blivit en berättande och förmedlande aktör som strävar 
efter att locka folk till sina utställningar med nya innovativa sätt. Museerna har idag riktlinjer 
att följa som behandlar mänskliga kvarlevor och hur de bör visas upp. De ska vara relevant för 
den forskningen som bedrivs för att förstå den mänskliga historien och inte användas på ett 
vårdslöst sätt som rekvisita för att skrämma besökarna (FOU nr.15:26). I övrigt kan 
ansiktsrekonstruktioner väcka ett intresse hos de yngre museibesökarna och därmed ge ämnet 
en ljus framtid. Med de frågor som uppstår kring ämnet, oavsett om det rör forskning eller 
etik, är ansiktsrekonstruktioner i många avseenden är ett mycket komplicerat område. Det 
som definitivt går att säga är att allt ligger i betraktarens öga.  
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6. Slutsats 

Ansiktsrekonstruktionerna som skapats i de olika brottsfallen visar att metoden är ett adekvat 
verktyg för att identifiera människor på men att metoden först brukas när andra 
identifieringsmetoder inte kan genomföras av olika skäl. Detta betyder att 
ansiktsrekonstruktioner inte är den vanligaste tekniken att använda utan att DNA-prover etc. 
går i första hand. Dessa är även mer tidseffektiva och med det också billigare att utföra. 
Polisen har precis som många andra statliga organisationer en viss budget att följa vilket gör 
att ansiktsrekonstruktioner för identifiering kommer i andra hand. Detta är dock ett problem 
som går att lösa med hjälp av ny teknik. Idag är det enkelt att scanna ett kranium och få en 
3D-bild som sedan kan skrivas ut med hjälp av en 3D-skrivare för en mycket liten kostnad. 
Dataprogrammens utveckling gör det också möjligt att utföra en rekonstruktion med endast 
datorn som verktyg vilket i sin tur snabbar på processen. Men det är som sagt en väg fram vid 
massolyckor som flygplanshaverier och naturkatastrofer inträffar där identifieringen av de 
drabbade är näst intill omöjligt att göra på grund av att det saknas id-handlingar, tandkort eller 
andra visuella bevis. Ansiktsrekonstruktioner har dock funnit en annan väg in i vetenskapen, 
det genom arkeologi och antropologi som använder rekonstruktioner i utställningar för att ge 
en konkret bild av människan.  

Är det etiskt rätt att ställa ut rekonstruktioner på museum? Det finns inget säkert svar på 
denna frågan men är ändå accepterat eftersom det är ett vanligt inslag i utställningar. Som 
nämnt finns det riktlinjer för museums hantering av kvarlevor och hur de bör brukas. Som 
Oscar Nilsson också nämner svarar majoriteten av besökarna positivt på modellerna och 
finner det än mer intressant. Den tekniken som nu finns på marknaden tillåter även att kopior 
av de mänskliga kvarlevorna kan tillverkas. På ett plan är det gynnsamt då det inte sliter på 
originalen men att det också är plast och inte mänskliga kvarlevor som faktiskt visas upp är 
det gäller ansiktsrekonstruktioner. Frågan är vilka vetenskapliga resultat dessa kan bidra med. 
Rekonstruktionerna ger oss en bättre bild av vår egen historia. Det blir mer påtagligt och 
effektivare att kunna studera människor som om de vore levande. Vårt utseende speglar ofta 
hur vi mår på insidan och genom rekonstruktioner kan vi få veta hur människor har sett ut och 
migrerat men vi kan också få kännedom om diet och sociala mönster i ett samhälle genom att 
studera ett ansikte. Det är viktigt att komma ihåg att ansiktsrekonstruktioner är en liten del av 
alla vetenskapliga metoder som finns. Genom att kombinera, arkeologiska fynd med 
osteologiska observationer och genetik kan vi komma långt i att lösa det avancerade pusslet 
som är människan och hennes evolution.  
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7. Sammanfattning 

Ansiktsrekonstruktioner har genomgått tre faser av utveckling och debatten har fortskridit 
under åren mellan olika forskare från skilda discipliner, oftast inom medicin och anatomi men 
också antropologi/arkeologi samt konstnärer. Tillsammans har de arbetat fram diverse 
tekniker som har blivit mer och mer förfinad under årens gång d.v.s. från den ryska metoden 
till The Manchester Method. Det har hela tiden rått en viss osäkerhet kring ämnet om det 
funnits tillräcklig med rådata för att använda som en metod inom vetenskapen, i synnerhet 
som redskap i polisens forensiska fall. En vidare utveckling på detaljer som t. ex. de yttre 
attributen som öga, näsa, mun, kroppstyp och DNA-utvecklingen har givit mer stöd och ingett 
ett större förtroende för området. Den övriga informationen som utvunnits för att få fram en 
biologisk profil har bidragit till att rekonstruktionerna har tagit ett stort kliv framåt både ur ett 
antropologiskt perspektiv och i det forensiska polisarbetet. Ofta är det ett forensiskt team som 
arbetar med forensiska konstnärer och i vissa fall ingår där också en antropolog/arkeolog. Ett 
samarbete har även skett mellan länder där USA och England ligger i framkant i att lösa 
brottsfall med hjälp av ansiktsrekonstruktioner och för utställningar inriktade på förhistoria 
och historia som använder kärndna och mitokondriedna. Det förutsätter förstås att andra 
metoder som DNA eller andra identifikationsmetoder inte går att utföra. I samband med den 
ökade insikten blir ämnet mer och mer utbrett inom populärkulturen och media. Universitet 
erbjuder också utbildningar som bidrar till forskning och praktik. Den ständiga frågan är hur 
mycket som är fakta och hur mycket som är fri tolkning. 

Förutom den vetenskapliga aspekten så finns det en diskussion om etiken kring skapandet 
av rekonstruktioner och hur de används i museisammanhang. Museerna har inte några 
riktlinjer när det gäller modeller och rekonstruktioner, däremot finns det riktlinje om hur 
mänskliga kvarlevor ska hanteras. Detta beror på de olika trosuppfattningar som finns inom 
vissa etniska grupper och deras syn på hur förfäder ska behandlas. De olika fallstudierna visar 
i verkligheten att ansiktsrekonstruktioner är ett bidrag inom både forskning i forensiska 
analyser och i förmedlande syfte i utställningar.  
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Fig. 1. Näsa, Lebedinskaya´s metod – Wilkinson. C. 2004, “Forensic Facial Reconstruction”, 
University Press Cambridge:109 
 
Fig. 2. Mun - Wilkinson. C. 2004, “Forensic Facial Reconstruction”, University Press 
Cambridge:117 
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