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Sheep is Sheep and Goat is Goat – Evaluation of Osteological Method With the Support of 
Archaeogenetics 

Abstract 
The difficullty to distinguish between sheep and goats is a well-known problem 

in archaeology and osteology. Distinguishing sheep and goats in archaeological 

animal remains takes time and time is often limited for osteologists. Because of 

this difficulty osteologists and archaeozoologists often use the term sheep/goat 

or ”ovicaprids” in their analytical reports. But even if the term sheep/goat 

comprise both species, this is often not the case when archaeologists and 

osteologists interpret and present archaeological findings. Sheep usually 

dominates in the interpretations and is often seen as a more important animal 

than goats which ultimately lead to false representations of the species and 

their relation to humans in the past.  

Zeder and Lapham (2010) have gathered criterias for post-cranial bone 

elements which show a high degree of reliability in osteological species 

determination between sheep and goats. However, when working on 

archaeological remains you do not know if the evaluation is done correctly.      

In this thesis, the use of ocular osteological methods from by Zeder and 

Lapham (2010) are combined with genetical analyzis of selected sheep and 

goat bones from an archaeological assemblage in order to evaluate how well 

these osteological methods perform and assess which criterias on the bone 

elements can be seen as reliable when used to distinguish between the 

species.  

According to the results, only three criterias of a total of 21 criterias are seen as 

reliable. It is also apparent that previous osteological experience is relevant for 

successfully distinguish between sheep and goat with these methods. However, 

several criterias show tendencies towards reliability and are probably affected 

by the small sample set for each bone element, few osteological analysts, and 

the fact that all genetically analyzed bones resulted in sheep. 
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1 Inledning 
Kombinationen av arkeologins humanistiska tolkningar och naturvetenskapens 

logiska resultat behöver nödvändigtvis inte resultera i någon större problematik. 

I många fall kan bägge forskningsfält härleda ny kunskap genom 

tvärvetenskaplighet. Men när det kommer till osteologisk analys av får och 

getter, två av våra vanligaste husdjur genom tiderna, ställs vi inför en allvarlig 

problematik.  

Det finns idag ett flertal osteologiska artbedömningsmetoder av får och get (jmf. 

Boessneck 1969; Payne 1985; Prummel & Frisch 1986; Zeder & Lapham 2010; 

Zeder & Pilar 2010) men på grund av de få och svårbedömda skillnaderna 

mellan fårben och getben är det vanligt att osteologer endast använder 

begreppet ”får/get” i sina artbedömningar av arkeologiskt material. Därefter 

använder både osteologer och arkeologer detta begrepp antingen godtyckligt 

och/eller felaktigt i sina analyser och tolkningar av förhistorisk djurhantering av 

dessa två arter. Det är därför även troligt att vi sedan försummar eller misstolkar 

någon av arternas betydelse och förekomst genom våra egna värderingar av får 

och getter. 

En bättre metod för att kunna skilja mellan får och get i arkeologiska 

benmaterial som gör det möjligt att beakta bägge arter är därför mycket 

önskvärd. Zeder och Lapham (2010) har i sin studie analyserat och utvärderat 

ett flertal av dessa osteologiska artbedömningsmetoder och presenterar nya 

metodsammanställningar för åtta postkraniala benslag, det vill säga ben som 

inte härrör från kraniet. Däremot har även dessa karaktärer visat sig vara 

problematiska att bedöma. I och med att det heller inte finns något facit över 

benen från ett arkeologiskt material är det omöjligt att veta hur bra dessa 

metodsammanställningar verkligen presterar. 

Denna uppsats syftar om att utvärdera Zeder och Laphams (2010) 

metodsammanställningar för artbedömning av postkraniala benelement av får 

och get genom att genetiskt analysera ett urval av ben som tidigare osteologiskt 

artbedömts genom dessa metoder av lärare och studenter i forsknings och 

utbildningssyfte vid det osteologiska laboratoriet, vid Högskolan på Gotland. 
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En diskussion kommer även att utföras angående själva betydelsen av att 

arkeologer och osteologer kan särskilja dessa två arter från arkeologiska 

utgrävningar. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att i första hand kombinera osteologisk 

artbedömning av får och get med genetisk artidentifiering av ett arkeologiskt 

djurbensmaterial. På så sätt får bedömningarna ett facit att jämföras mot och 

skapar möjlighet att studera hur de olika benslagen artbedöms genom Zeder 

och Laphams (2010) metodsammanställningar. Genom att låta både oerfarna 

och erfarna osteologer undersöka materialet är det också möjligt att undersöka 

ifall det finns några skillnader och, om skillnader finns, hur dessa skillnader 

manifesterar sig i bedömningen av benen. 

Uppsatsen syftar också till att tydliggöra skillnader mellan får och get ur flera 

aspekter däribland som djur, som husdjur samt även ur mer abstrakta aspekter 

som ikonografi och symbolism. Genom att tydliggöra dessa skillnader är det 

också möjligt att föra en diskussion kring djurägande och vår tolkning av djur i 

arkeologiska material. Denna diskussion syftar också till att motivera varför vi 

bör lägga mycket tid och pengar på metodutveckling för att på ett tillförlitligare 

sätt kunna skilja på får och getter i arkeologiska material. 

1.2 Frågeställning 
Följande magisteruppsats strävar efter att besvara följande frågor: 

• Har det varit möjligt att få tillförlitliga resultat från de arkeogenetiska 
studierna? 

• Hur effektiv har Zeder och Laphams (2010) metodsammanställning varit 
på de utvalda benen? 

• Vilka mönster går att se vid jämförelse av DNA-resultat och osteologiskt 
resultat? 

1.3 Källkritik 
För att det ska vara möjligt att genomföra en korrekt metodutvärdering är det av 

stor betydelse att vara tydlig med de möjliga felkällor och begränsningar som 

existerar.  

Genetiska analyser av arkeologiskt material kräver planering samt för- och 

eftertänksamhet för att tillförlitliga resultat ska uppnås. Studier av gammalt DNA 
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medför allvarlig problematik och redovisas därför under ett eget stycke (se 

avsnitt 4.4). Då detta är ett begränsat magisteruppsatsarbete, har endast ett 

urval av benen genetiskt analyserats här. 

Det bör poängteras att de osteologiska bedömningarna är just bedömningar. De 

är beroende av flera kända och okända faktorer för varje enskild osteolog som 

studerar benen. De osteologiska studierna genomförs av studenter och lärare 

med varierad grad av erfarenhet av att bedöma skillnader av får och get. 

Gemensamt för samtliga är att ingen har en större erfarenhet av att arbeta 

utifrån Zeder och Laphams (2010) metodsammanställningar. Även om lärare 

och studenter vid bedömningen har hjälp av förklarande texter och bilder samt 

ett osteologiskt referensmaterial innebär det ändå svårigheter vid 

bedömningarna. Texterna är skrivna på engelska och förståelsen är beroende 

av hur man översätter dessa, och realiteten att metoderna baseras på ockulära 

bedömningar tillför ytterligare variation mellan resultaten från de individuella 

bedömningarna. Bilderna i Zeder och Laphams (2010) 

metodsammanställningar visar ben med ’optimala’ skillnader mellan får och get 

men som i verkligheten kan skilja sig markant från arkeologiska 

djurbensmaterial beroende på tid, geografi, ras, individuella anlag och andra 

omständigheter som påverkat benen. Även osteologernas individuella fysiska 

och psykiska välmående vid analysögonblicket påverkar bedömningarna.  

Benen är, som tidigare nämnts, hämtade ur ett arkeologiskt material. Djuren har 

under sin levnadstid samt efter döden utsatts för flertalet kända och okända 

processer. Under den tidigare osteologiska analysen av materialet har det 

upptäckts spår på benen som kan bero på svält under djurens uppväxt och 

levnadstid (Theorell 2012:45 opublicerad). Detta kan påverka utseendet på 

benen och därmed också bedömningen av dessa. Även tafonomiska processer, 

det vill säga hur väl benen bevarats efter djurens död, påverkar utseendet på 

benen och benens bevaringsgrad har tidigare bedömts variera (Theorell 

2012:11 opublicerad). Urvalet med de ben som har analyserats beskrivs i ett 

eget avsnitt (se avsnitt 4.2.1). 

I bakgrundsredovisningen av brukandet av får och getter i tid och rum i Norden, 

med Sverige i synnerhet, nämns får i en betydligt större utsträckning än getter 

(se avsnitt 2.1.1). Detta kommer sig av att får har haft en betydligt mer 
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framträdande roll i tidigare studier än vad getterna har. Det speglar 

nödvändigtvis inte den verkliga förekomsten och brukandet av får och getter 

under förhistorien och tydliggör också syftet bakom denna magisteruppsats. Det 

är i flera fall även oklart hur författarna (jmf. Welinder et al. 1998:81, 367f; 

Myrdal 1999:40f, 88f) tolkar begreppet ”får/get” och hur de kommer fram till sina 

slutsatser. 

2 Bakgrund 
2.1 Får och getter 
Får och getter härstammar från områden kring Zagrosbergen i dagens Turkiet, 

Iran och Irak. Bägge arter är bovider och är mycket morfologiskt lika men de är 

genetiskt olika där får har 54 kromosomer och getter har 60 kromosomer samt 

att de tillhör olika släkten; ovis och capra. Utifrån studier är det troligt att geten 

domesticeras redan för 10 000 år sedan medan spår efter domesticerade får 

dateras till ungefär 9000 år sedan (Zeder 2005:141). De tidigt domesticerade 

djuren särskiljer sig inte i någon större grad från sina vilda artfränder eftersom 

man höll kvar sin hanterade flock i djurens naturliga habitat och lät djuren i 

flocken para sig med de vilda djuren. Därmed bröt man aldrig den genetiska 

kontakten mellan den hanterade flocken och ursprungspopulationen vilket 

resulterar i att de tidigaste domesticerade djuren inte särskiljer sig morfologiskt 

från de vilda (Zeder 2005:139). Så länge den kontrollerade flocken ingår i 

samma population och i samma miljö som de vilda djuren styrs deras utveckling 

av samma evolutionsmekanismer. Det är först när människan för bort djuren till 

en ny miljö, bryter den genetiska kontakten och får en starkare kontroll över 

djurens parning som nya evolutionsmekanismer sätts i spel (Sadava et al. 

2008:494). Först då uppkommer de typiska förändringar som är 

kännetecknande för domesticerade djur som exempelvis en allt mindre 

kroppsstorlek, minskad hornstorlek och troligtvis nya beteenden (Zeder 

2005:139). 

2.1.1 Får och getter i Norden 

Under tidigneolitikum introduceras både får och get i Skandinavien. I 

Skandinavien har det aldrig funnits några vilda får eller getter vilket innebär att 

de får och getter som hittas bland arkeologiska lämningar är domesticerade och 
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införda av människan (Welinder et al. 1998:81). I detta tidiga skede är det 

troligen ingen större skillnad mellan djurens produktion. Fåren hade troligtivs 

ingen ull utan päls och man höll djuren för kött, skinn samt troligtvis mjölk 

(Welinder et al. 1998:81). Först under bronsåldern förs ullfår in i Skandinavien. 

Ullfår fanns i Grekland 3500-3000 f.kr och det tidigaste fyndet av ull i norra 

Europa är daterat till 2000 f.kr. Det är också under första årtusendet före Kristus 

som fårens betydelse ökar och analyser av textilier visar att man höll sig med 

olika raser av ullfår (Welinder et al. 1998:367-368). 

Från år 1000 – 1350 utgör ”får/get” i genomsnitt 30% av osteologiskt 

genomgågna material. Det osteologiska materialet sägs också visa på olika 

fårraser i Sverige. Man har utgått från storleksskillnader mellan de stora djuren i 

södra Sverige och de mindre djuren i norra Sverige samt förekosmten av 

behornade och hornlösa får (Myrdal 1999:40-41, 88-89).  

Från 1500-talet är det också möjligt att närma sig får och getter genom de 

historiska källorna. Boskapslängderna ger oss en inblick både i regionala 

skillnader i husdjurshållning. Geten är exempelvis populär i Dalarna medan får 

var populära i Västergötland, norra Småland och Öland (Myrdal 1999:88).  

Under 1700-talet försöker Jonas Alströmer reformera fårskötseln i Sverige. I 

boken ’Then swenske wårdande Hedens Trogne Wägwisare’ (Alströmer 1727) 

beskriver hur man ska sköta sina får på bästa sätt, hur man ska utforma fårens 

boning samt vilka sjukdomar som ofta drabbar fåren. Detta för att få så 

välmående och producerande får som möjligt. I hans andra bok, ’Fåraherdens 

hemliga konster’ (Alströmer 1732), beskriver han hur man bäst utnyttjar fårens 

ull och fördelen med en förbättrad textilindustri. Hans intresse för 

textiltillverkningen kom sig av att han dels hade gjort sig rik på handel i England 

och dels för att han berördes av den situation som Sverige befann sig i under 

första hälften av 1700-talet. En period i svensk historia som präglades av krig 

och missväxt och över hela landet rådde det ofta hungersnöd och brist på 

arbetskraft. Men efter Karl XIIs död 1718 och de oroligheter som följde skulle 

det dröja ytterligare ett par år innan förhållandena sakta förbättrades. Det var då 

Alströmer förde fram sina idéer. I första hand ville han skapa ett manufakturi i 

Allingsås men även förbättra den svenska fårstammen och öka folkets kunskap 

i fårskötsel. Alströmer adlades senare för sina ansträngningar men är idag mer 
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känd för att vara den person som gjorde potatisen populär i Sverige (Hallander 

1992:7ff). 

Men införandet av utländska finulliga får blev aldrig populärt bland jordbrukarna. 

Enbart genom ett premieringssystem som Alströmer konstruerade, där bönder 

fick ersättning för att hålla dessa finulliga får, ökade spridningen av dessa djur. 

Intresset försvann strax efter Alströmers död och premieringssystemets 

avskaffande. De kläder som tillverkades av finulliga får hade bönderna ingen 

nytta av då de inte var slitstarka nog för vardagens arbete. Det var däremot 

kläder tillverkade av ullen från den svenska lantrasen (Hallander 1992:11). De 

utländska fårraserna hade också svårt att anpassa sig till det svenska klimatet 

och krävde bättre och dyrare foder vilket gjorde att bönderna höll fast vid de 

svenska fåren (Gadd 2000:317). 

Med industrisamhällets intåg sjönk fårens betydelse ytterligare när den 

internationella konkurrensen gjorde textilproduktionen i Sverige allt mer 

olönsam. Den svenska lantrasen hade ett fortsatt fotfäste bland bönderna 

medan hushållningssällskap och herrgårdar höll sig med brittiska köttfår. I 

huvudsak höll bönderna får för att täcka husbehovet av ull och från 1910 ökade 

intresset för de svenska och gotländska lantraserna. Men antalet får kom att 

långsiktigt minska med tillfälliga ökningar under första- och andra världskrigets 

medföljande råvarubrister (Morell 2001:254-255). 

Även getskötseln hamnade på en stadig tillbakagång när man under 1870- och 

1880-talen inskränkte betesrätten på oinhägnad mark. Detta gjordes för att 

getterna gick hårt åt skog och mark där de betade. Intresset för getter hade 

tillfälliga uppgångar i och med småbrukarrörelsen samt första- och andra 

världskriget (Morell 2001:255). 

Efter 1945 skulle får fortsätta att minska i betydelse när andra fibrer blev 

populära att använda. Men fårskötseln kom att öka igen på grund av en ökad 

efterfrågan på fårost och lammkött samt att fåren kunde hjälpa till att hålla 

landskapet öppet genom betesgång. Dessutom belades inte fårull med 

prisregleringar eller tullar vilket ökade det ekonomiska intresset för djuren. År 

2000 fanns det 450 000 registrerade får vilket är ungefär densamma summa 
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som för år 1945 (Flygare & Isacson 2003:98-99) och enligt senaste statistik 

finns 623 000 får registrerade (Jordbruksverket 2012:105). 

Norrlands inland kom att fortsättningsvis vara ett starkt fäste för getskötseln. 

Med nedläggningen av småbruk och avfolkningen av det norrländska inlandet 

kom getens antal att stadigt minska. Idag uppgår den svenska getstammen till 

blott 3% av 1870-talets getantal (Flygare & Isacson 2003:99-100) men antalet 

getter har inte räknats sedan 2003 då den svenska getstammen uppgick till 

5500 registrerade getter (Jordbruksverket 2012:105). 

2.1.2 Moderna får och getter 

Idag har avelsarbetet på får genererat flera olika raser av får i norden. 

Gemensamt för samtliga raser är att djuren väger runt 50-100 kg i vuxen storlek 

där baggarna är tyngre än honorna. Undantaget är ’vit norsk spaelsau’ med 

ursprung från den norska västkusten som tidigare vägt runt 20-30 kg innan de 

började korsas med baggar från Island och Färöarna (Sjödin 1994:60ff). 

Ett fårs näringsbehov skiljer sig i perioder under året och varierar mellan 10 

MJ/dag och 30 MJ/dag (Megajoule/dag). Under vintern harfåren ett mindre 

energibehov men ökar framåt våren och särskilt i och med lamningen. Får är 

idisslare och behöver, utöver energitillskott, även proteiner, mineraler, salt, 

spårämnen och vitaminer för att inte tappa i kondition. Får kräver samma 

kvalitet på vattnet som vi människor. Vattenbehovet uppgår till ungefär 2-3 

gånger av deras torrsubstansintag. När får går på bete äter de i första hand 

vallgräs såsom timotej, ängssvindel och hundäxing. Djuren är mycket skickliga 

på att sortera ut de mest näringsrika delarna av betet men har en tendens att 

rata förvuxet bete och fortsätta beta på tidigare betad mark. Under vintern kan 

fåren utfodras med hö eller ensilage (Sjödin 1994:166ff). 

Får är naturligt ett skyggt flockdjur och vill gärna ha ett stort område att röra sig 

på. Vid betning kan får röra sig så långt som 16 km om de tillåts. Däremot har 

de alltid en särskild viloplats som de återvänder till. Baggarna kan ha ett 

utpräglat revirbeteende under brunstperioden medan de under andra tider 

driver omkring i större områden än tackorna för att förhindra inavel.  Fårhjordar 

är naturligt mindre till storleken och leds vanligtvis av en ledartacka. En flock i 

för fåren naturlig storlek är tyst eftersom de inte behöver söka social kontakt 
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genom bräkanden. Blir flocken onaturligt stor ökar också ljudnivån när djuren 

försöker hålla kontakt med varandra genom hörseln eftersom de har svårt för att 

göra detta med synen (Sjödin 1994:225f).  

Att hålla får inomhus under vintern kan på vissa håll i landet vara nödvändigt 

beroende av snömängd och kyla. Försök har visat att får klarar av att vistas 

utomhus vid temperaturer ner till -30°C (Sjödin 1994:301f) men om 

snömängden hindrar fåren från att beta måste djuren tas in för vinterutfodring. 

Det ställer krav på att det finns tillräckligt utrymme för djuren för att vistas 

inomhus. Men detta innebär också problem. En bagges närvaro kan stimulera 

tackorna till brunst men stimulansen minskar om baggen alltid är tillsammans 

med tackorna under en längre tid. Det är också problematiskt om man har flera 

baggar. Att samla många baggar samtidigt är alltid bättre än att ha två. Har man 

två baggar riskerar man att de stångar varandra tills en av dem dör. Tränger 

man ihop dem så att de inte kan ta sats kommer de efter en tid att få samma 

lukt. När baggarna delar samma lukt upphör stångningstendenserna (Sjödin 

1994:228f). Tackorna har också ett utrymmesbehov beroende av ålder, storlek, 

dräktighet samt vilken typ av golv de har att röra sig på. På en ströbädd 

behöver en tacka i genomsnitt 1-2 m2 stor yta att röra sig på (Sjöding 

1994:305). 

Någon utstuderad avelsmetod av getterna på samma sätt som för får har inte 

gjorts vilket har bidragit till getskötselns nedgång (Sjödin 1970:13). Idag har vi 

ett fåtal raser av get vars avel fokuserar på att öka avkastningen av mjölk och 

kött. Ett fåtal raser avlas för getull. Det finns ingen enhetlig svensk lantras utan 

det finns getter med stor färgvariation, getter med och utan horn och en 

varierad kroppsstorlek med djurvikt på 30-80kg (Sjödin 1970:34ff). 

Geten är en idisslare med ett energibehov som är beroende av kroppsvikt, 

dräktighet och mjölkproduktion. En get på 30kg kräver dagligen ungefär 6.2 MJ 

medan en get på 80kg kräver det dubbla, 12.4 MJ. Vid dräktighet 2-1 månad 

före killning krävs ett tillskott på 3.8-5 MJ. Att tänka på är också att geten är ett 

livligare djur än fåret vilket innebär att geten oftast behöver betydligt mer energi 

än fåret. Utöver energibehovet finns också behov av tillskott av protein, 

vitaminer och mineraler (Sjödin 1970:52ff). På betet äter geten samma vallgräs 

som fåren. Till skillnad från fåren gillar getter även att äta löv, trädris, bark och 
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barr. Detta kan underlätta vinterutfodringen eftersom man kan spara in på hö 

och annat foder (Sjödin 1970:68). Men getternas betande i skogen skadar 

också skogens tillväxt när getter äter på träd och buskar, och betar bort 

skogsplantor (Sjödin 1970:13, 68).  

Getter är egensinniga djur som är svåra att tvinga till lydnad. De ogillar att bli 

bundna men är lätta att locka tillbaka om de smitit ur en inhägnad (Sjödin 

1970:84). Bockarna har ett mycket utpräglat revirbeteende och märker ut det 

genom att gnugga sitt huvud mot getter i sin flock och mot trädstammar med 

mera. Revirbeteendet är särskilt utpräglat vid brunstperioden (Sjödin 1970:86f). 

Utöver att vara sällskapliga och nyfikna är de också lättlärda. Det är ingen 

utmaning att lära en get att hoppa upp på ett bord för att underlätta mjölkningen 

(Sjödin 1970:92) men det innebär också att de inte har svårt för att lära sig att 

hoppa över stängslet till hägnet om de är missnöjda med betet vilket man måste 

ha i åtanke när man sätter upp stängsel (Sjödin 1970:102). 

Trots att geten är ett aktivare djur än får har geten inget behov av en stor areal 

för att trivas. Det räcker i regel med ungefär 0,8 m2 per get men för en flock 

med fler än 60 getter behövs 1-1.2 m2 per get för att djuren ska trivas (Sjödin 

1970:99).    

2.1.2.1 Hantering  
Av 1500-talets boskapslängder framgår det att getter användes för att 

producera mjölk och ost. I genomsnitt gav en get ungefär 4 kg ost om året.  

Fåren användes främst till ull, mjölk och kött. Ett får gav ungefär 1 kg ull om 

året, ungefär 2 kg ost om året och vid slakt ungefär 10 kg kött. Men även i 

produktionen finns det regionala skillnader. Exempelvis mjölkar man inte får alls 

i Småland, Hälsingland och i Dalarna vilket indikerar att produktion måste utgå 

från regional användning av får och getter (Myrdal 1999:88, 248, 258). I en 

annan skriftlig källa från 1500-talet, Per Brahes kalender, berättas det om får- 

och getskötsel under årets månader. Geten är det första djuret som drivs ut i 

vall i mars månad. Fåren drivs ut med resten av boskapen under maj månad. 

Under augusti månad tar getterna sig bockar medan tackorna tar sig grumse 

under november månad. Under september månad tvättas och klipps fåren och 

under oktober månad börjar man fodra alla djur inomhus (Myrdal 1999:275-

276). 
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Figur 1. Två getter, antitetiskt arrangerade, på bildsten vid 
Himmelstalund, Östergötland. Avbildning hämtad från Jennbert 2004:161  

2.1.2.2 I människornas idévärld 
Något som kan indikera getens värde 

under bronsåldern i Norden är 

hällristningar på getter. Getter 

förekommer på bildsstenar och vid 

Himmelstalund i Östergötland har 

man upptäckt två avbildade getter (se 

figur 1) som är vända mot varandra. 

Detta arrangemang påminner starkt 

om den antitetiska 

bildkompositionen som man kan upptäcka bland annat i den minoiska kulturen 

och länderna runt Grekland och Anatolien där kompositionen är knuten till rituell 

och kunglig ikonografi (Kristiansen 2005:190).  

Före kristen tid är fåret helt obefintligt i nordisk ikonografi (Jennbert 2004:161). 

Getterna däremot förekommer på bildstenar, som tidigare nämnts, men 

återfinns även i andra former. I Norge har man funnit två getter i brons med vad 

som tolkas vara kvinnliga ornament (Kristiansen 2005:349) och på ett guldhorn, 

upptäckt i Danmark och daterad till romersk tid, återfinns en avbildad get 

(Jennbert 2004:161f). 

I nordisk mytologi har geten också en framträdande roll. Både Oden och Tor 

håller sig med egna getter. Odens get Heidrun står på Valhalls tak, betar löv 

från Yggdrasil och ur hennes juver flödar gudarnas mjöd och fyller krigarnas 

dryckeshorn (Jennbert 2004:161). Tors getter, Tanngrisnir och          

Tanngnostr, drar Tors vagn över himlavalvet. Getterna används också av Tor 

för mat och dryck under rituella måltider varefter han återupplivar dem och 

färdas vidare (Jennbert 2004:162).  

Får har knappt någon betydelse alls i nordisk mytologi. De blir aldrig namngivna 

och nämns mycket sällan. Ett exempel på fårs omnämnande kommer från 

Snorre Sturlassons ’Gylfaginning’ där jätten Heimdals hörsel illustreras genom 

att han kan höra ullen på får (Jennbert 2004:162).  
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Med kristendomens införande förlorar geten sin ställning i människors idévärld. I 

Bibel 2000 kan vi läsa om hur Jesus liknar sig själv vid den gode fåraherden 

som ger sitt liv för sin flock (Joh 10:1-19). Fåret får en helt ny ställning vilket blir 

tydligt i ett stycke ur Matteusevangeliet (Mat 25:31-46) där människosonens 

dom över människorna liknas vid hur en herde skiljer får från getter. Fåren 

hamnar på hans högra sida tillsammans med de goda människorna som 

förtjänat sin plats i himmelriket. Geten placeras på hans vänstra sida 

tillsammans med onda och illvilliga människor som förbannas till helvetet.  

Om geten hade ett högt värde i de förkristna människornas idévärld så skiftar 

det våldsamt till att geten har ett betydligt mindre värde hos kristna människor. 

Även in i modern tid har geten starkt varit förknippad med fattigdom och även 

idag kan vi höra benämningar som ”geten är den fattiges ko” (Flygare & Isacson 

2003:99). 

2.2 Zeder & Laphams undersökning 
I Zeder och Laphams ’Assessing the reliability of criteria used to identify 

postcranial bones in sheep, Ovis, and goats, Capra’ (Zeder & Lapham 2010) 

har författarna undersökt benkaraktärer som kan skilja mellan får och get för att 

se hur tillförlitliga de är att använda. Materialet som undersökts består av ett 

modernt benmaterial från 48 getter och 84 får som funnits i samlingarna vid 

Field Museum of Natural History, National Museum of Natural History samt 

Museum of Anthropology och Museum of Zoology vid University of Michigan 

(Zeder & Lapham 2010:2888). 

Zeder och Lapham beskriver i detalj samtliga kriterier för de åtta benslag som 

undersöks. Benslagen som undersöks är humerus (Överarmsben), radius 

(strålben), tibia (skenben), metapoder (mellanhands- och mellanfotsben), talus 

(språngben), calcaneus (hälben), phalanx 1 (Första tåbenet) och phalanx 2 

(Andra tåbenet). Totalt 1385 ben undersöktes för att kunna utvärdera 

kriterierna. Dessutom genomfördes ett blindtest på 40 artkända ben (Zeder och 

Lapham 2010:2888f). 
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Resultatet visar en variation i andelen korrekta bedömningar på enskilda 

kriterier men med i genomsnitt 92,9% korrekt bedömning för kriterier på ben 

tillhörande getter och i genomsnitt 91,9 % korrekt bedömning för kriterier på ben 

tillhörande får (Zeder & Lapham 2010:2896).  

Om man tittar på fullständiga bedömningar för benen samt bortser från de 

sämst presterande kriterierna förbättras resultatet. Då är den genomsnittsliga 

korrekta bedömningen för get 98,5 % samt 96,9% för får (Zeder & Lapham 

2010:2897). 

Av blindtestresultatet kan man utläsa att de som undersökte benen i genomsnitt 

hade 91,9% korrekta bedömningar för getter och 85,4% för får. 

Zeder och Laphams slutsats är att kriterierna som används är mycket tillförlitliga 

men som fortfarande kräver viss erfarenhet av att studera ben från får och get 

för att metoden ska ge riktigt tillförlitliga resultat (Zeder & Lapham 2010:2904f).  

2.3 Arkeogenetiska studier 
Genetiska studier förekommer idag inom flera olika forskningsfält. Det finns 

också olika typer av DNA-molekyler som man kan studeras. Möjligheten att 

studera gammalt DNA (aDNA) har lockat forskare att bland annat studera 

forntida bakterier och virus som haft en stor påverkan på människors 

sjukdomshistoria samt att undersöka organismers fullständiga arvsmassa, vilket 

har visat sig mycket problematiskt när det gäller nedbrutet DNA. För att studera 

arvsmassan inriktar man sig på studier av kärn-DNA (nuDNA), vilket kan delas 

upp till yDNA (studier av könskromosomen Y som nedärvs på fädernet) och 

autosomalt DNA, som nedärvs från bägge föräldrarna och inte påverkar kön 

(Pääbo et al. 2004:661).  

Men det är också möjligt att undersöka mitokondriellt DNA (mtDNA) som finns i 

cellens mitokondrier samt kloroplast-DNA (cpDNA) som finns i kloroplaster i 

växtceller. Fördelen med att studera DNA från dessa organeller i arkeologiska 

material är att det är enklare att extrahera eftersom det finns hundratals 

exemplar i varje cell till skillnad från nuDNA som bara finns i en uppsättning i 

varje cell (Pääbo et al. 2004:661f). 

Det finns flera fördelar med att studera mitokondriellt DNA. Som tidigare nämnts 

förekommer mtDNA i hundratals exemplar i varje cell vilket gör det enkelt att 



17 
 

extrahera. Vidare nedärvs mtDNA på mödernet, har en hög mutationsgrad vilket 

möjliggör studier av både art- och individskillnader samt att det inte förekommer 

någon rekombination, dvs. blandning av kromosomerna under meios, bildandet 

av könsceller (Ho & Gilbert 2010:2). 

Genetisk analys av arkeologiska material är idag en snabbt växande 

forskningsinriktning som kan appliceras till många olika typer av studier, t.ex. 

utreda släktskap mellan olika befolkningsgrupper (Malmström et al. 2009), 

analysera Neandertalares familjekonstellationer (Lalueza-Fox et al. 2011) eller 

studera förhistoriska kontaktnät genom geografisk spridning av domesticerade 

djur (Anderung et al. 2005). Tack vare ny sekvenseringsteknik och nya 

analysmetoder kan man idag även applicera genomisk analys på arkeologiskt 

material, det vill säga analys av individens totala arvsmassa (genom) vilket 

öppnar upp för mycket ny spännande forskning. 

Ett annat forskningsområde är att genetiskt utvärdera osteologiska metoder. I 

en undersökning på nötkreatur har man kombinerat osteometriska data från 

mellanhandsben med genetiska studier för att utvärdera både osteologisk och 

biomolekylär könsbedömning av nötkreatur. Slutsatsen från den studien var att 

osteometriska undersökningar av mellanhandsben från nöt var ett tillförlitligt sätt 

att göra en könsbedömning samt att den genetiska metoden fick fram de 

resultat som man eftersträvade. Metoden bedömdes också lämplig att använda 

om man hade ben som inte var lämplig för osteologisk metod eller där benen 

inte gav ett tydligt resultat (Svensson et al. 2008) 

2.3.1 DNA och gener 

DNA-molekyler är till sin uppbyggnad relativt simpla och byggs upp av så 

kallade nukleotider, som består av en kvävebas, en fosfatgrupp och en 

sockermolekyl (2-Deoxyribos) (se figur 2 för en detaljerad uppbyggnad). 

Nukleotider kan länkas samman i långa kedjor genom bindningar mellan 

fosfatgrupperna och sockermolekylerna som således bildar en ryggrad för DNA-

kedjan. Det finns fyra olika kvävebaser; Adenin, Cytosin, Guanin och Tymin. 

Dessa förkortas till A, C, G och T när man analyserar och beskriver 

sekvenserna. 
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Figur 3. Enkel skiss av en antiparallell 
dubbelspiral. Fritt illustrerad efter beskrivningar 
i Bromham (2008:41-45) 

Figur 2. Detaljerad beskrivning av den kemiska sammansättningen av kvävebaser, fosfat, socker samt nukleotider. 

             Figurer hämtade från Bromham (2008:41-42) och modifierade av Theorell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNA-molekylen är dubbelsträngad (se figur 3), dvs. en sammansättning av två 

enkelsträngade molekyler bestående av en 

ryggrad och kvävebaser länkade till 

sockermolekylerna. Dessa binds sedan 

samman genom så kallad basparning. 

Kvävebaserna kan enbart bindas på två 

olika sätt (A-T, T-A) samt (G-C, C-G). 

Denna uppbyggnad är viktig att man förstår 

eftersom en sekvens beskrivs endast med 

de enskilda kvävebaserna ifrån den ena 

strängen med motsvarande sekvens 

underförstådd (Brown & Brown 2011:11-14) 

All genetisk information lagras i DNA hos alla levande organismer på vår jord. 

Funktionen av DNA kan liknas vid en instruktionsbok som talar om exakt hur 

indivden ska byggas upp, utvecklas och reproduceras (Bromham 2008:31). 

Gener, särskilda sekvenser inom DNA-molekylerna, kan översättas till proteiner 

med specifika former och funktioner. DNA skapar ingenting på egen hand. 

Istället avkodas gensekvensen till ett meddelande-RNA (mRNA) genom ett 

enzym (RNA-polymeras). MRNA:t förflyttar sig därefter till ribosomer, särskilda 

organeller för tillverkning av långa kedjor av aminosyror, där det översätts till 

proteinkedjor med hjälp av överförings-RNA (tRNA). Varje tRNA är uppbyggd 
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av tre baser som binder till komplementära baser på mRNA:t genom 

basparning. Varje tRNA har en tillhörande aminosyra som således blir en 

byggsten i proteinkedjan. När aminosyran bundit i kedjan lossnar tRNA:t och 

ribosomen flyttar till nästa triplett i mRNA-sekvensen där nästa tRNA binder. På 

så sätt översätts mRNA till en sekvens av aminosyror som bildar det 

eftersträvda proteinet (Bromham 2008:38ff). Från DNA till RNA, från RNA till 

aminosyror och från aminosyror till protein. 

2.4 DNA vid Högskolan på Gotland 
Högskolan på Gotland har ett DNA-laboratorium som är dedikerat till att studera 

gammalt DNA inom forskningsprojekt samt i undervisningssyfte. 

Problematiken av osteologisk artbedömning av får och get är sedan länge känt, 

och genom medel från Berit Wallenbergs Stiftelse 2010 startades ett pilotprojekt 

angående genetisk metodutveckling för artbedömning av får och get för vidare 

utvärdering av osteologisk artbedömningsmetod, då specifikt Zeder och 

Lapham (2010) och Zeder och Pilar (2010). Analyser i detta projekt har under 

2011 och 2012 även utformats för undervisning i den praktiska delen i 

arkeogenetik-kurserna (HAR311 och HAR719) samt en workshop i kursen 

”Teori och metod i osteologi” (HOS704) (Fraser 2011a, 2011b, 2011c, 2012 

opublicerad) där först osteologistudenter och lärare analyserar ett antal utvalda 

ben som tidigare endast bedömts som får/get (Fredriksson 2005 opublicerat) 

med Zeder och Laphams (2010) metodsammanställningar på postkraniala 

benslag. Därefter analyserar studenterna i arkeogenetikkurserna ett urval av 

dessa ben genom genetisk artbedömningsmetod. Slutlugen utvärderas 

resultaten av den osteologiska analysen som nu kontrollerats genetiskt för 

sammanställning och utvärdering av de kriterier som använts från Zeder och 

Lapham (2010).  

Författaren deltog själv som student i kurserna (HAR311 och HOS704) under 

HT 2011, samt som gästföreläsare och handledare vid de osteologiska 

studierna i kursen (HOS704) HT 2012.  

Resultaten från analyser utförda inom undervisning vid Högskolan på Gotland 

redovisas nedan (se avsnitt 3.1.4.). 
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2.4.1 Theorell 2012 

Under vårterminen 2012 skrev författaren sin kandidatuppsats i arkeologi med 

osteologisk inriktning med fokus på djurbensmaterialet från kv. Apoteket 4-5 i 

Visby (Theorell 2012 opublicerad). Syftet var att utreda användbarheten för 

Zeder och Laphams (2010) metodsammanställning för de postkraniala benen 

och Zeder och Pilars (2010) metodsammanställning för tänder och underkäkar 

för att få en bedömning av de olika djurarterna från ett större arkeologiskt 

djurbensmaterial, samt få en ökad kunskap i husdjurshållningen av får och 

getter i kv. Apoteket under sen vikingatid och tidig medeltid. Mer detaljerad 

redogörelse av denna studie finns nedan (se avsnitt 3.1.3) 

Föreliggande magisteruppsats är en fortsättning på det arbetet, där ett urval av 

benen från kandidatuppsatsen sammanställts och presenterats för osteologisk 

och genetisk analys i kurserna HT 2012. Med anledning av begränsning så har 

endast postkraniala benslag analyserats här, därför diskuteras endast metod 

och resultat från Zeder och Lapham (2010) fortsättningsvis i denna uppsats. 

3 Material 
Materialet som studerats är ett urval från ett djurbensmaterial från kvarteret 

Apoteket 4-5 i Visby (Dnr: 7603/91) är lånat från Gotlands museum. Materialet 

har tidigare osteologiskt analyserats av Sigvallius och Westerholm (1982), 

Fredriksson (2005 opublicerad) samt Theorell (2012 opublicerad). Ett antal av 

benen har också använts i analyserna i de ovan nämnda kurserna vid 

Högskolan på Gotland (2011-2012). 

 

3.1 Kv. Apoteket 4-5 
Kvarteret Apoteket 4-5 grävdes ut mellan 1971 och 1976 inom projektet 

Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersökningar (RAGU) under ledning av 

Waldemar Falck (Falck 1971, 1973, 1974; Andersson 1976).  

Lämningarna vid Kv. Apoteket 4 består av tre mindre hus eller rum i en länga 

och är daterade genom vikingatida ornerade fynd (Falck 1973:130), fynd 

daterade till 1000-tal (Andersson 1976:140) samt C14-dateringar. Den tidigaste 

C14-dateringen kommer från rester av stolpar som troligtvis utgjort en pallisad 

eller inhägnad och daterar resterna till 660 e.kr (Westholm & Sigvallius 
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1982:45). Resterande C14-dateringar dateras till år 980 ±100 år (Falck 

1973:130) samt år 960 ±95 år (Andersson 1976:140). 

Lämningarna vid Kv. Apoteket 5 består av två medeltida stenhus som tolkas ha 

fungerat som bostadshus. I det större huset har en kakelugn från 1500-talet 

upptäckts och det är troligt att huset övergivits under 1700-talet. I det mindre 

huset har det visat sig att man placerat det äldsta golvet direkt ovanpå 

lämningarna av den tidigare träbebyggelsen. Någon närmre undersökning av 

lagret under det äldsta golvet kunde inte göras (Falck 1973:130). 

3.1.1 Sigvallius undersökningar 

Sigvallius var den första osteolog som genomförde en osteologisk analys av ett 

djurbensmaterial ur stadsmaterialet från kv. Apoteket 4-5 och Visby. 

Undersökningen syftade till att undersöka ifall det vikingatida Visby var en 

permanent boplats eller en säsongsbunden handelsplats. Totalt undersöktes 

182,5 kg djurben av vilka 80 % bedömdes till art och benslag. Arter som 

förekommer bland benmaterialet är till större delen nöt, svin samt får/get. Även 

ben bedömda som hund, katt, häst, hare, tamhöna, svan, torsk, gädda, säl, 

tumlare, älg, kronhjort och valross har upptäckts. Större delen av materialet har 

tolkats vara matavfall med undantag för älg, kronhjort och valross vilka med stor 

sannolikhet aldrig jagats på Gotland och tyder istället på hantverksavfall 

(Westholm & Sigvallius 1982:48, 53f). 

Sigvallius kommer fram till att husdjurens bedömdt höga åldrar indikerar att 

Visby var en permanent boplats. De boende tolkas ha hyst ett litet antal djur för 

att fylla behovet av mjölk, skinn, ull och kött (Westholm & Sigvallius 1982:56). 

Av de ben som bedömts som får/get antas det sannolikt att det är en övervikt av 

får även om ingen art kunnat fastställas (Westholm & Sigvallius 1982:51). 

3.1.2 Fredrikssons undersökningar 

I Fredrikssons C/D-uppsats i Osteologi har benmaterialet från Kv. Apoteket 4-5 i 

Visby undersökts och metriskt dokumenterats i syfte att kunna göra en 

jämförelse av husdjuren i Visby och husdjur på andra lokaler i Sverige. Faktorer 

som har undersökts är storlek, artfördelning, kondition och åldersfördelning 

(Fredriksson 2005:9f, opublicerad). 
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Djuren från kv. Apoteket 4-5 överrensstämmer i jämförelse med djuren från de 

lokaler som är samtida med kv. Apoteket, det vill säga är daterade till vikingatid 

fram till medeltid, men får och getter hade på grund av tidsbegränsning inte 

analyserats vidare än till den sammanslagna bedömningen ”får/get” 

(Fredriksson 2005:77f, opublicerad). 

3.1.3 Theorells undersökningar 

Under våren 2012 undersöktes de ben ur materialet från Kv. Apoteket 4-5 som 

tidigare bedömts till får/get.  

Resultatet från undersökningarna visade att det var möjligt att använda Zeder 

och Laphams samt Zeder och Pilars artskiljande metoder på 135 av 567 ben 

(~24%). Totalt 240 ben är bedömda som benslag vilka omfattas av Zeder och 

Laphams (2010) och Zeder och Pilars (2010) metodsammanställningar. Det 

motsvarar (~42 %) av materialet och ett tydligt tecken på den potential 

sammanställningarna har. Däremot har materialets fragmentering inneburit en 

komplicerande faktor och därav det lägre antalet bedömda ben utifrån 

metodsammanställningarna (Theorell 2012:44f opublicerad). 

Genom beräkningar av minsta individantal bedöms det ha funnits 13 får (81 %) 

och tre getter (19 %) i materialet. Kvoten mellan får och get i kv. Apoteket 4-5  

(Kvot: 81 % - 19 %) har jämförts mot resultat från andra lokaler där en 

artbedömning av får och get har gjorts (Vretemark 1997:79). Bedömningarna av 

individantalet stämmer mest överens med bedömningarna från Lödöse (Kvot: 

Får 84 % - Get 16 %) och kv. Hertigen i Söderköping (Kvot: Får 77 % - Get 23 

%) (Theorell 2012:39 opublicerad). 

Både köttrika och köttfattiga benslag förekommer i ungefär samma mängd vilket 

indikerar att slakt och konsumption skett vid Apoteket 4-5 och kan också 

indikera att man hållt djur på lokalen. Därutöver tillkommer de observerade 

slaktspåren vilka kan indikera två olika slakttekniker. Spår efter vad som tolkas 

vara köttkonservering, så kallade fårfioler, har också observerats (Theorell 

2012:39f). 

Åldersbedömningarna visar skiftande åldrar för djuren. Det yngsta fåret bedöms 

ha varit yngre än tre månader vid dödstillfället och det äldsta fåret bedömdes ha 

blivit mellan 4-6 år. Den yngsta geten som observerades var yngre än 21 
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månader och den äldsta indikerade en ålder som översteg 3,5 år (Theorell 

2012:32 opublicerat). 

Mankhöjdsberäkningar genomfördes på både ben bedömda som får samt ben 

bedömda som get. Fårens mankhöjd beräknades till ett intervall på 57,2 – 68,7 

cm och getternas intervall beräknades till 67,5 – 73,4 cm (Theorell 2012:31f 

opublicerat). 

I materialet har ben med sjukliga förändringar observerats. De förändringar som 

tolkas ha ett samband med svält och näringsbrist är böjda eller vridna ben med 

ledändar som inte utvecklats som de ska. Ett ben uppvisar också en förändring 

som tolkats vara orsakad av ett trauma mot benet, exempelvis ett trubbigt slag, 

vilket orsakat en infektion och en tydlig förändring (Theorell 2012:41 

opublicerat). 

3.1.4 Tidigare analyser vid Högskolan på Gotland 

Under kurserna 2011 och 2012 artbedömdes 8 överarmsben (humerus). 10 

strålben (radius), 10 skenben (tibia), 8 hälben (calcaneus), 10 mellanfotsben 

(metatarsi) och 10 av första tåbenet (Phalanx I) osteologiskt av studenter och 

lärare med Zeder och Laphams (2010) metodsammanställning (Fraser 2011a, 

2011b, 2012 opublicerad). Fem ben ifrån varje benslag analyserades sedan 

genetiskt av studenterna (Fraser 2011c opublicerad). Denna studie fokuserar 

på de resterande 25 benen ifrån de olika kategorierna som tidigare analyserats 

osteologiskt men inte genetiskt. De tidigare osteologiska resultaten för dessa 

ben presenteras nedan under resultat för varje benslag. 

4 Teori och metod 
Zeder och Lapham (2010) presenterar i sin artikel metoder som de anser vara 

tillförlitliga till artbedömning av får och get i arkeologiska material. Författaren 

har i sin kandidatuppsats (Theorell 2012 opublicerad) bedömt att 42% av 

materialet som tidigare bedömts till ”får/get” (Fredriksson 2005 opublicerad) 

innehöll benslag som har artbedömningsmetoder i Zeder & Lapham (2010). 

Men på grund av fragmenteringsgraden av materialet har endast totalt 24% 

kunnat bedömmas till art genom dessa metoder. 24% är fortfarande ett relativt 

bra resultat, men problemet är att metoderna är svåra att tolka och man vet inte 
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om bedömningarna är korrekta. Genom att genetiskt analysera ben som 

tidigare bedömts osteologiskt av lärare och studenter kan dessa metoders 

tillförlitligthet utvärderas. 

4.1 Teoretiskt utgångsläge 
En grundläggande teoretisk utgångspunkt för studien är att vi som studerar och 

använder begreppet får/get också tolkar detta begrepp utifrån vårt habitus. 

Begreppet habitus är hämtat från sociologen Pierre Bourdieu (1977, 1999) och 

hur han beskriver de verksammas disposition inom ett givet fält. För att bättre 

förstå begreppet habitus kan vi likna det vid ett spel som vi spelar när vi är 

verksamma. Spelet är uppstyrt av regler vilka är så naturliga för oss att vi inte 

tänker på dem. Vi utför våra studier och tolkningar rent av automatiskt utan 

behov av en närmre eftertanke.  

Så när vi studerar får och getter gör vi det på ett inlärt tillvägagångssätt (nöja 

sig med bedömningen får/get), genom en inlärd uppfattning om benen (benen 

är svåra att särskilja, benen har svårbedömda karaktärer etc.) och utifrån detta 

tolkar genom ett inlärt mönster (man höll sig med djur för att producera råvaror 

etc.) med stöd av våra inlärda värderingar av djuren (får är mer värda än getter, 

getter är ovanligare än får etc.). 

För att erhålla en bättre represenation av får och getter i tid och rum behöver 

dessa inlärda beteenden och uppfattningar förändras i själva grunden. Att 

förbättra metoderna för att särskilja mellan får och get i arkeologiska 

benmaterial leder till en mer verklighetstrogen representation av får och get 

vilket i sin tur kommer att påverka tolkningarna. 

4.2 Osteologisk artbedömning 
Inför den osteologiska undersökningen måste lämpliga ben väljas ut. I första 

hand väljs välbevarade ben från vuxna individer ut där samtliga av metodens 

karaktärer finns bevarade. Ett undantag har gjorts för ett ben från en ung individ 

(se Appendix 10.2) där epifys saknas. Detta ben saknar naturligt två av fyra 

karaktärer. 

Den osteologiska studien går till på så sätt att studenter och lärare får 

undersöka benen enligt Zeder och Laphams (2010) metod och undersöka varje 
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karaktär för sig. Om karaktären kan bedömas som får markeras karaktären i en 

tabell som ett ”O” (Ovis) och ifall karaktären bedöms som get markeras 

karaktären med ett ”C” (Capra). När samtliga karaktärer för benet har bedömts 

summeras antalet O och C. Om majoriteten visar det ena eller andra får benet 

samma bedömning, exempelvis vid tre O och ett C bedöms benet som O. Om 

det blir lika många O som C behålls bedömningen Får/Get. Om det finns en 

majoritet som inte kan styrkas används ett frågetecken vid bedömningen, 

exempelvis två O, ett C och ett frågetecken genererar bedömningen O? (Fraser 

2011a, 2011b, 2012 opublicerad). Studenter och lärare har använt samma 

bilder och text som redovisas Zeder och Laphams undersökning (Zeder & 

Lapham 2010:2889-2896). 

4.3 Studier av gammalt DNA 
I genetiska studier av gammalt DNA använder man i stort sett samma metoder 

och tekniker som vid analys av DNA från moderna källor. Undantaget är att det 

krävs ny metodutveckling för att hantera de problem som drabbar analyser av 

nedbrutet DNA. Mängden DNA i organismen man studerar är oftast mycket liten 

och ofta nedbbrutet i korta sekvenser. Därför behövs det sättas upp 

analyssystem som är baserat på mycket korta sekvenser. Om man vill studera 

en sektion som är över ca. 150 baspar lång behövs analysen delas upp i 

separata delar och därefter pusslas ihop i ett sekvenseringsredigeringsprogram. 

Det mest grundläggande är den rigorösa verifieringen över att DNA:t är 

autentiskt och inte kontamination från andra källor (Fraser1 muntligt 2013-04-

25). 

Idag med den nya sekvenseringstekniken finns det nya metoder där man, 

istället för att söka efter specifika små delar, analyserar allt DNA som finns i 

provet. Sedan använder man dataprogram för att sortera ut materialet man är 

ute efter. Men fokus är fortfarande på korta sekvenser (ca. 150-500 bp) 

eftersom längre sekvenser med största sannolikhet kommer ifrån modern 

kontamination. Dessa nya metoder är dock mycket dyra och tidskrävande, och 

heller inte nödvändiga att använda till alla typer av analyser. Därför får man 

                                            
1 Magdalena Fraser, Doktorand i Arkeologi med arkeogenetisk inriktning,  
Institutionen för Arkeologi och Antik Historia Uppsala universitet/Institutionen för Kultur, Energi och 
Miljö, Högskolan på Gotland 
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utforma sitt system efter den typ av analys som man ska utföra (Fraser muntligt 

2013-04-25). 

4.4 Problematik 
Målet med genetikstudien är ett så sannolikt resultat som möjligt. Det är högt 

ställda krav för ett tillförlitligt resultat och kräver en absolut medvetenhet om 

exakt vad det är vi studerar. En studie där man påstod att man lyckats studera 

dinosaurie-DNA kan användas som typexempel på den allvarligaste 

problematiken med DNA; nedbrytning och kontaminering. Nämnda studie 

tillsammans med andra studier med häpnadsväckande men overifierade 

resultat har varit förödande för studier av gammalt DNA som forskningsfält 

(Pääno et al. 2004:661ff). Ett fåtal felaktiga studier påverkar samtliga resultat 

inom forskningen negativt. Därför krävs alltid en medvetenhet om problematiken 

före, under och efter den genetiska analysen för att ha möjlighet att lita på 

resultatet. 

4.4.1 Nedbrytning 

Allt organiskt material kommer efter organismens död att brytas ner. Det 

betyder att allt DNA med tiden kommer att upplösas och därmed göra det 

omöjligt att studera det. I levande celler repareras DNA-molekylen genom 

enzymer men när organismen dör frigörs lysosomatiska enzymer från 

lysosomer, en organell i celler med uppgift att bryta ner makromolekyler, vilka 

snabbt börjar bryta ner DNA. Utöver enzymprocessen kommer också DNA att 

brytas ner av bakterier, svamp och insekter som livnär sig på makromolekyler 

(Pääbo et al. 2004:646). 

Men ifall vävnad snabbt torkar ut efter döden eller i de fall DNA adsorberas i 

mineral kan nedbrytningen från enzymer och mikrober förhindras. På så sätt 

kan DNA överleva en längre tid men det hindrar inte andra processer från att 

påverka DNA, processer vilka liknar eller är identiska med de processer som 

även påverkar DNA i levande celler. Skillnaden är att i levande celler så 

motarbetas dessa nedbrytande processer av reparerande processer. De typer 

av skador som förekommer i forskning med gammalt DNA består av avbrutna  
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DNA-strängar, oxidativa skador, korslänkat DNA samt hydrolysiska skador 

(Pääbo et al. 2004:646f). Skador som kan få en mycket stor påverkan på 

resultatet. 

4.4.2 Kontaminering 

Kontaminering är ett mycket omfattande problem för samtliga DNA-studier 

eftersom vi behöver vara säkra på att det DNA vi studerar är från just den 

individ vi studerar. Brown och Brown (2011) identifierar fem källor till 

kontaminerat DNA; kontaminering vid deponering av benmaterial, 

kontaminering under materialets tid i jorden, kontaminering vid utgrävning, 

kontaminering av laboratorieutrustning samt kontaminering på grund av felaktigt 

laboratorieförfarande. 

Först nämnda två av dessa kontaminationskällor kan vi inte motverka då de 

uppstår när kvarlevorna deponeras och under tiden som kvarlevorna är 

begravda. Istället krävs en medvetenhet om dessa kontamineringskällor. Om 

kvarlevorna kommer från en avfallshög är det möjligt att benen från en individ 

kommit i kontakt med blod, urin och avföring från andra individer. Under tiden 

kvarlevorna är begravda är det möjligt att DNA förflyttas och lakas ut till den 

omgivande jorden och påverkar andra kvarlevor i samma område vilket innebär 

problem vid större deponeringar med flertalet olika djur och/eller människor 

(Brown & Brown 2011:138). 

Resterande tre kontamineringskällor är möjliga att motverka eller åtminstone 

motarbeta. Genom att arkeologer, osteologer, DNA-forskare och andra 

tänkbara människor som kommer i kontakt med benen vid och efter 

utgrävningstillfället agerar med kontaminering i åtanke minimeras risken för 

kontaminering genom hantering av benen. Det är däremot sällan som en som 

ska studera DNA ur ett material kan ha kontroll över hur materialet har tagits 

fram och hur de olika inblandade hanterat materialet. Även här krävs det alltså 

en medvetenhet om att detta är en källa för kontaminering (Brown & Brown 

2011:138). 

Även i ett DNA-laboratorium finns kontamineringskällor i form av kontaminerade 

verktyg och behållare eller korskontaminering på grund av att gamla PCR-

produkter kontaminerar de nya (För PCR, se avsnitt 4.5.3). Genom 
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användandet av negativa kontroller och blanka prov vid både extraktion och 

PCR kan man upptäcka kontamineringar och därmed undvika felaktiga resultat 

(Brown & Brown 2011:138). 

Cooper och Poinar (2000) publicerade en lista på nio olika kriterier som alla 

studier av gammalt DNA skulle utgå från och krävde att man antingen följde 

dessa punkter eller så skulle inte resultatet ses som autentiskt och tillförlitligt. 

Men om kontaminering kan uppstå långt innan proverna görs kan en checklista 

på nio punkter heller inte garantera ett autentiskt och tillförlitligt resultat. Det är 

därför viktigare med en medvetenhet om hur allvarlig problematiken är från fall 

till fall. Det är exempelvis en större problematik med kontaminering från 

människa vid studier av människor än vid studier av får och getter. De nio 

kriterierna för tillförlitliga resultat är fortfarande betydande men det faller på 

forskarnas ansvar för att utvärdera sitt eget arbete och användande av dessa 

kriterier gentemot problematiken (Gilbert et al. 2005:541ff). 

4.4.3 Kontaminationskontroll 

Varje steg i studieprocessen ska genomföras med medvetenhet om risken av 

kontaminering. Extraktionslaboratoriet används endast till analys av 

arkeologiska material. Extraktions- och postPCR-laboratoriet är separerade 

ifrån varandra. Arbetet i extraktionslaboratoriet har endast skett de dagar man 

inte redan varit inne i postPCR-laboratoriet. Allt arbete i extraktionslaboratoriet 

genomförs med skyddskläder, munskydd och två lager av plasthandskar. 

Arbetsytorna tvättas med blekmedel och avjoniserat vatten före och efter varje 

moment. All utrustning så som pipetter och kärl är sterila och UV-bestrålade. 

Spetsen på pipetterna byts också mellan varje prov så att inte samma spets 

återanvänds. 

För kontamineringskontroll av proverna används bestrålas benen av UV-ljus 

med 1 Joule/cm2 och sedan skrapas det yttersta skiktet bort innan man borrar i 

benen. En negativ kontroll sätts upp med benpulver ifrån en art där 

primersystemet inte ska fungera, i detta fall användes ben från fågel. 

Blankprover sätts också upp för varje steg i processen, dvs. extraktion och 

PCR, där inget benpulver eller DNA-extrakt tillsätts. Detta för att se om det har 

blivit någon överföring av DNA mellan proverna eller i vätskeblandningarna man 
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tillför proverna. Endast de PCR-produkter som inte har visat resultat i blanker 

och negativa kontroller har skickats till sekvensering. Varje sekvens har 

verifierats med minst två PCR:er, i de flesta fall också två separata extraktioner. 

De som kom från en extraktion har verifierats med tre eller fler PCR:er. 

4.5 Genetisk metod 

4.5.1 Primersystem 

Innan studien kan påbörjas måste man bestämma sig för vilket system man ska 

använda. Målet här är att göra en genetisk artbedömning och genomförs 

mycket effektivt genom att söka ut och analysera specifika områden inom 

mtDNA, vilka är artspecifika. I denna analys används ett så kallat ”konservativt” 

primersystem som är utformat från ett område i Cytokrom b-genen (För primrar 

se avsnitt 4.5.3). Med konservativt system menas att systemet går att applicera 

på flera olika arter, till skillnad från artspecifikt som fokuserar på enskilda arter. 

Då vi på förhand inte känner till vilken art benen tillhör behöver vi med det 

konservativa systemet endast sätta upp en PCR för varje prov som fungerar 

både på får och get, istället för två reaktioner, en för vardera art. 

Primersystemet söker ut och binder till motsvarande sektioner i mtDNA-

kromosomerna medan området mellan primersystemet är artspecifikt och det är 

den biten man eftersträvar att analysera (Fraser 2011c opublicerad). 

Primersystemet som används är Forward: ”5’ CTA GAA ACA TGA AAC ATT 
GG 3’” och Reverse: ”5’ GAT ATT TGT CCT CAT GGT A 3’” baserade på 

referenssekvenserna GU068049, NC005044 och NC001941 i GenBank, NCBI 

2010 (Fraser 2011c opublicerad). Målområdet är en 50 baspar lång sekvens 

mellan position 14500-14549 inom Cytokrom B-genen (Hassanin et al. 2010; 

Fraser 2011c opublicerad) (se figur 4). Skillnaden mellan får och get identifieras 

utifrån fyra positioner inom området. 

Figur 4. Sekvensen representeras med bokstäver och färgerna grön (A), röd (T), svart (G) och blå (C). Vit bakgrund 

indikerar skillnad mellan arterna får (Ovis) och get (Capra). 
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4.5.2 Extrahering av DNA 

Extraktionen som används för att få fram gammalt DNA ur ben går under 

namnet ”Silica Spin-Column Extraction Method” (Yang et al 1998; Bouwman & 

Brown 2002) modifierad av Svensson et al. (2007). Först bestrålas benen med 

UV-strålning (1 Joule/cm2) för att där efter bearbetas med en borr för att utvinna 

benpulver. Ungefär 75-100 mg av benpulver behövs för extraktion. Därefter 

blandas benpulver med en lyseringsbuffer bestående av EDTA pH8 (0.5M), 

UREA (1M) samt Proteinase K (100 µg). Denna blandning får stå över natten 

och inkuberas i 55°C (Fraser 2011c opublicerad).  

För att rena proverna från andra organiska material som kan störa PCR-

replikeringen används ett kommersiellt paket för just detta ändamål kallat 

”QIAquick PCR Purification Kit” som är baserat på en stegvis reningsprocess 

genom kiselfilter och olika buffertar och en mikrocentrifug. Principen bakom 

detta är att DNA:t i ett extrakt binds till ett kiselmembran i filtret genom 

jonbindning och under sköljning släpps andra ämnen i extraktet som inte har 

bundit till membranet igenom. Därefter kan man lösa ut DNA:t ur filtret genom 

en ny buffert.  

Först snurras proverna i 13 000 rpm i 3 minuter för att skilja ut benpulvret från 

DNA-extraktet i proverna. Därefter tar man 500 µl av blandningen med DNA-

extraktet och för över detta till ett mikrocon-filter som ska snurras i ytterligare 15 

minuter i 10 000 rpm. På så sätt bör man få ut ett koncentrat av DNA-extraktet. 

Nästa steg är att föra över 50 µl av koncentratet till kiselfiltret och lägga till 250 

µl PB-buffert och låta det stå i 2-10 minuter. Under tiden kommer det höga 

saltinnehållet i bufferten att binda de negativt laddade DNA-molekylerna till 

kiselfiltret. Proverna snurras därefter i 13 000 rpm i en minut och vätskan som 

runnit genom filtret slängs.  

Till kiselfiltret lägger man till 750 µl av PE-buffert (Bestående av 80% Etanol och 

högt saltinnehåll) för att rensa ur samtliga partiklar förutom DNA:t som är 

bundet i filtret. Åter snurras proverna i 2 minuter i 13 000 rpm. Slutligen överförs 

50 µl EB-buffert (10 mM Tris-HCl, pH 8,5) till proverna vilket löser ut DNA ur 

kiselfiltret. Proverna får stå i 2-10 minuter innan proverna snurras i 1 minut i 

13 000 rpm. På så sätt har man fått ett rent DNA-extrakt som sedan kan 

analyseras vidare (Fraser 2011c opublicerad). 
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4.5.3 PCR 

PCR, eller polymerase chain reaction, är förmodligen en av de viktigaste 

metodiska uppfinningarna inom biomolekylär forskning. Metoden fick snabbt en 

stor spridning och används idag bland annat för brottsutredning, 

föräldraskapstest och att identifiera försvunna personer (Bromham 2008:113).  

Vad som sker under reaktionen är kopiering av en utvald DNA-sekvens om och 

om igen vilket resulterar i betydligt större kvantiteter som sedan kan 

visualiseras, sekvenseras och analyseras. För att göra detta krävs några 

specifika komponenter; Taq DNA polymerase, enskilda dNTP:er 

(deoxyribonukleotidtrifosfater: dATP, dCTP, dGTP och dTTP) samt ett par korta 

oligonukleotider (ett primersystem) (Brown & Brown 2011:26; Fraser 2011c 

opublicerad). Taq DNA Polymerase är ett enzym som har möjlighet att skapa 

nya kedjor av DNA utifrån en redan existerande kedja som mall. Taq DNA 

polymerase utvinns från en bakterie (Thermus aquaticus) som lever i heta källor 

och på grund av detta har de enzymer som motstår höga temperaturer vilket 

används under PCR-processen. Oligonukleotider är korta enkelsträngade 

nukleotidsekvenser som används som ’primrar’ för DNA-reaktionerna och 

begränsar den region man vill kopiera (se avsnitt 4.5.1.). De binder sig till mål-

DNA:t på båda sekvenserna i dubbelspiralen (Brown & Brown 2011:26). 

I varje prov som ska undersökas blandas ddH2O, 10x buffert (Qiagen), primrar 

(0,3µM för vardera primer) , dNTP (200µM), MgCl2 (5 mM), Smart Taq (2 U) 

samt 2µl DNA-extrakt till en 25µl PCR-reaktion (Fraser 2011c opublicerad). 

Varje ingrediens tjänar ett syfte. Det avjoniserade vattnets syfte är att spä ut 

provet. Bufferten används för att få rätt pH-nivå i provet. Magnesiumklorid syftar 

till att aktivera Taq-polymeraset så att det kan använda primrarna och bygga 

sekvenser med hjälp av de enskilda dNTPs (Fraser 2011c opublicerad). Det är 

viktigt att PCR-apparaturens värme- och tidsinställningar är korrekta för att 

PCR-reaktionen ska fungera. PCR-reaktionen fungerar på så sätt att när 

proverna hettas upp bryts bindningarna mellan kvävebaserna i DNA-kedjan (se 

figur 5). När sedan temperaturen sjunker söker primrarna ut och binder till det 

komplementära området i de enkelsträngade sekvenserna. Längden och 

kompositionen av primrarna avgör temperaturen i detta steg. Därefter höjs 

temperaturen till Taq-polymerasets optimala arbetstemperatur som då fäster vid 
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slutet av primrarna och fortsätter att bygga ut sekvenserna med hjälp av 

enskilda dNTP:er genom basparning. PCR-apparaten kommer därefter att 

arbeta i cykler där proverna hettas upp och kyls av för att på så sätt kopiera 

mängden DNA i proverna så att man slutligen har miljoner kopior av den 

utvalda DNA-sekvensen (Fraser 

2011c opublicerad). 

PCR-parametrarna är: 95ºC (10 

min), 45 cykler av; 94ºC (30 sek), 

50ºC (30 sek), 72ºC (30 sek) och 

slutligen 72ºC (7 min) (Fraser 

2011c opublicerad). 

4.5.4 Elektrofores 

PCR-resultatet visualiseras 

sedan i en gel genom 

elektrofores. Skillnaden mellan 

molekylerna i elektrisk laddning 

kan användas för att separera 

molekylerna. Eftersom DNA-

molekyler är negativt laddade  

tenderar de att röra sig mot den positiva polen när de placeras i ett elektriskt 

fält. DNA-molekylerna rör sig också olika snabbt beroende på hur stora de är 

samt beror på förhållandet mellan massa och laddning i molekylen. Genom att 

placera PCR-proverna i agarosgelé är även molekylernas längd av vikt 

eftersom agarosgelén består av ett nätverk av håligheter där korta fragment har 

mindre motstånd och därför vandrar längre i gelen. På så sätt kan man 

segregera ut längden på PCR-produkterna som sedan jämförs mot en DNA-

stege som har kända längder av DNA-sekvenser (exempelvis 100 bp, 200 bp 

och 300 bo etc.) (Fraser 2011c opublicerad). Genom att färga proverna, placera 

dem i agarosgelé och leda elektricitet genom gelén kan man upptäcka om 

PCR:n har fungerat (Brown & Brown 2011:28). Endast positiva PCR-produkter 

som inte har haft resultat i blanker och negativa kontroller har skickats till 

sekvensering. 

Figur 5. Översiktsbild över PCR-processen 
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För elektrofores används en 2% agarosgel som skapas genom att Agarose (ett 

socker från en japansk alg) och 1X TBE-buffert blandas och värms upp i 

mikrovågsugn i en glasbägare med glaslock. Medan blandningen fortfarande är 

flytande tillsätts GelRed, ett flourecerande färgämne som binder till DNA och 

gör att det kan visualiseras under UV-ljus. Blandningen hälls i en form där man 

tillsätter en kam för att göra brunnar, i vilka man placerar PCR-produkterna. 

Gelen får sedan stelna i ungefär 20 minuter. Under tiden gelen stelnar 

förbereder man de enskilda proverna genom att blanda 4 µl av varje PCR-

produkt samt DNA-stegen tillsammans med ’gel loading dye’, en blå färg 

innehållandes ett socker som ger proverna tyngd och förhindrar att de flyter i 

väg samt gör det möjligt att se provet i gelen. När gelen har stelnat placeras 

den i elektrofores-behållaren och täcker gelen med TBE. Därefter för man över 

5 µl av varje prov och placerar i varsinn brunn i gelen. När proverna är 

överförda leder man 100 V genom gelen i 20 minuter.  

Medan gelen är strömsatt kommer 

sekvenserna att vandra i gelen. Ju 

kortare en sekvens är desto längre i 

gelen kommer den att vandra. Efter 

20 minuter kan man placera gelen 

över UV-ljus och se resultatet (se 

figur 6) från PCR-omgången (Fraser 

2011c opublicerad).  

4.5.5 Sekvensering 

Sista steget i DNA-studien är att få 

fram sekvenser som går att studera. 

PCR-resultaten behöver 

sekvenseras. Vid Högskolan på 

Gotland görs ingen sekvensering 

utan PCR-prover med goda resultat i 

gelelektroforesen renas med ExoSAP.   

I PCR-prover finns det överblivna dNTP:er och primrar som kommer att störa 

sekvenseringen om de inte renas ur proverna. De viktigaste komponenterna i 

ExoSAP är två enzymer Exonukleas I och ’Shrimp Alkaline Phosphate’ (SAP). 

Figur 6. Resultat från elektrofores. Bra resultat från PCR kan ses 
som klara röda lysande punkter. DNA-stege syns längst till höger. 
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PCR-apparaten används för att värma upp proverna först till 37°C och därefter 

höjs värmen ytterligare till 95°C. Under den här processen kommer Exonukleas 

I att ta bort överblivna primrar och SAP tar bort överblivna dNTP:er (Nucleics 

2013). 

När proverna är renade skickas de till en tredje part som sekvenserar proverna. 

I tidigare och nuvarande studier är det Macrogen Inc. i Holland som 

sekvenserar proverna genom en metod kallad sanger-sekvensering (Shendure 

& Ji 2008:1135). Sanger-sekvensering är beroende av ett antal komponenter för 

att fungera. Utöver amplifierat DNA-extrakt behövs primrar, DNA-polymeras, 

dNTP:er och en ny komponent kallad ddNTP (Dideoxyribonukleotidtrifosfater; 

ddATP, ddCTP, ddGTP och ddTTP). Dessa ddNTP:er är märkta med fyra olika 

flourescerande färger och fungerar som stoppnukleotider.  

Reaktionen fungerar på samma sätt som vid PCR men när sekvenserna byggs 

ihop kommer sekvenserna att ta stopp vid varje ddNTP som används och dessa 

kommer att användas på varje tänkbar plats i målsekvensen. Det betyder att vi 

får en mycket stor mängd med olika långa sekvenser. För att kunna läsa av en 

korrekt sekvens används återigen gelelektrofores där sekvenserna vandrar med 

strömmen i ett kapillärrör. Liksom tidigare nämnt kommer korta sekvenser att 

vandra långt i gelen och på så sätt får vi en stege med den kortaste sekvensen 

och sedan går det i storleksordning fram till den längsta sekvensen. Med hjälp 

av laser läses elektroforesen av och vid varje ddNTP:s unika position avges en 

färg. Resultatet kan ses som ett kromatogram (se figur 7) vilket avkodas till 

bokstäver på så sätt har vi fått fram den eftersökta sekvensen (Shendure & Ji 

2008:1135). 

Figur 7. Datafil från Macrogen Inc. öppnad i programmet BioEdit (version 7.1.3.0.) 
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Resultatet av sekvenseringen återfås i form av datafiler som kan redigeras i 

särskild programvara. Programmet som används för föreliggande 

magisteruppsats är ’BioEdit’ (version 7.1.3.0.) utgivet av Ibis Biosciences.  Men 

enbart för att man fått fram ett bra resultat utifrån PCR innebär det inte att 

sekvenseringen kommer att vara perfekt och/eller korrekt. 

Sekvenseringsresultatet kan vara svåravläst och eller rent av omöjligt att 

avkoda. Sekvensen är svåravläst i början och i slutet av sekvensen och man 

kan inte lita på att programmet har avläst vågorna på rätt sätt utan man måste 

manuellt studera kromatogrammet och jämföra med sekvensen. 

5 Resultat 
Observera att resultatet redovisas i form av genomsnittsuträkningar av 

osteologernas bedömningar. Eftersom det är ett relativt lågt antal osteologer 

innebär det varje bedömning kan ha en relativt stor påverkan på 

genomsnittsresultatet.  

Tabellförklaringar 

n – Antal osteologer 

Kriterium (K) – Nummer på det kriterium som åsyftas. Numrering efter Zeder 

och Lapham (2010) 

% O/C – Andel av osteologer som besvarat en bedömning med ”?”. 

% Ovis – Andel av osteologer som bedömt ett kriterium eller ett ben med får. 

% Capra – Andel av osteologer som bedömt ett kriterium eller ett ben med get. 

% Korr – Andel osteologer som gjort en korrekt bedömning med stöd av 

arkeogenetiska resultat. 

% Fel – Andel osteologer som gjort en felaktig bedömning 

Ovis – Används när resultatet redovisas i form av antalet osteologer som 

bedömt kriteriet eller benet som Ovis.  

Capra – Används när resultatet redovisas i form av antalet osteologer som 

bedömt kriteriet eller benet som Capra. 
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O/C – Används när resultatet redovisas i form av antalet osteologer som inte 

kommit fram till en bedömning. 

 
 

Uträkningsprincip 

Vid andelsberäkning har varje svar från osteolog har omräknats till procent 

(Avrundat heltal med maximalt en decimal). Exempelvis om 5 osteologer (av 6 

möjliga) har bedömt ett kriterium som O (Ovis) innebär det att 83,3 % av 

osteologerna har bedömt kriteriet som O.  

Vid sammanställning av tabell används genomsnittsberäkning för få fram 

andelar vid bedömning. Om kriterium 1 har undersökts på fem olika ben 

adderas procenten med varandra för att därefter delas för antalet ben. 

Räkneexempel: (83,3 %) + (100 %) + (83,3 %) + (50 %) + (100 %). Varje 

parentes är unika ben och procentantalet anger hur många av osteologerna 

som har svarat på ett visst sätt. Genomsnittsberäkningen blir därför:  

416,6 / 5 = 83,32 = 83,3 % 

Samma sorts beräkning gäller även för bedömning av ben samt vid 

sammanställningen av bedömning av benslag. 

5.1 Osteologiskt bedömda ben utan arkeogenetiska resultat 
Totalt har fem metatarsi (mellanfotsben), undersökts av lärare och studenter. 

(Mt #1, #2, #4, 5#, 6#) (Fraser 2012 opublicerat). På detta benslag kan man 

undersöka fyra kriterier (Zeder & Lapham 2010:2892). Vid de genetiska 

undersökningarna har det bara varit möjligt att få fram sekvenser från en DNA-

extrahering vilket inte är tillräckligt för att använda som ett stöd åt 

bedömningarna. Därför redovisas endast de osteologiska bedömningar som 

utförts av lärare och studenter.  

Genom att undersöka hur osteologer  

har bedömt enskilda kriterier är det 

möjligt att få ett underlag för hur 

kriterierna på benen upplevs och hur 

osteologerna resonerar vid 

Kriterium % O/C % Ovis % Capra 

1 16,7 53,3 30 

2 0 90 10 

3 0 63,3 36,6 

4 3,3 93,3 3,3 

Tabell 1. Bedömning av enskilda kriterier på Metatarsi 

n = 6 (fyra elever och två lärare) 
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bedömningen. Om vi undersöker hur osteologerna har bedömt de enskilda  

kriterierna på metatarsi (se tabell 1) visar resultatet att benen är svårbedömda.  

Intressant är att ’kriterium 1’ på metatarsi  är ett kriterium som är möjligt att 

bedöma genom att man mäter diametern på både den yttre samt den inre 

ledrullen distalt på benet och jämför dessa mot varandra. Detta visar sig vara 

det kriterium som är svårast att bedöma trots metriska resultat. Detta kan bero 

på att ledrullarna inte alls är ett säkert kriterium att använda eller att 

mätningarna genomförs genom ett felaktigt handhavande, att det är otydligt i 

instruktionerna hur och var man ska mäta eller att ledrullarna är påverkade av 

någon annan orsak under djurets levnadstid vilket orsakar ett felaktigt resultat. 

Även om kriterierna skulle vara svårbedömda var för sig är det inte omöjligt att 

artbedömningen av själva benet är mer enhetligt bedömt av osteologerna. För 

att undersöka detta räknas varje osteologs bedömning av samtliga kriterier ihop 

och utgör ett resultat i form av en övergripande artbedömning av benen (se 

tabell 2). 

Vad som tydligt framträder vid en  

bedömning av benen är att det 

finns en tendens till en enhetlig 

bedömning. Dessutom 

förekommer det inte att ett ben 

bedöms både som får och get 

utan benet, om det varit 

svårbedömt, bedöms som  

får/get. 

 Men normalt vid en osteologisk analys arbetar osteologen självständigt. Om 

man utgår från hur osteologerna har bedömt metatarsi är det en god chans att 

en artbedömning görs även om det samtidigt finns en risk att bedömningen inte 

ger en närmre bedömning än ”får/get”. Men risken är försumbar eftersom en 

närmre artbedömning är bättre än att samtliga ben direkt benämns ”får/get”. 

Genom att de osteologiska bedömningarna har utförts av elever och lärare vid 

Högskolan på Gotland är det möjligt att närmre undersöka vad erfarenhet 

betyder vid bedömning av kriterierna (se tabell 3). 

Ben-nr. O/C O C 

1 4 2 - 

2 - 6 - 

4 1 5 - 

5 1 5 - 

6 1 5 - 

Tabell 2. Bedömning av metatarsi redovisat i antal 

n = 6 (fyra elever och två lärare) 
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 Utan erfarenhet  Med erfarenhet 

Kriterium % O/C % Ovis % Capra  % O/C % Ovis % Capra 

1 5 80 15  40 0 60 

2 0 85 15  0 100 0 

3 0 55 45  0 80 20 

4 5 90 5  0 100 0 

 

Det första kriteriet, det tidigare omnämnda mätbara kriteriet, har fått en betydligt 

mer enhetlig bedömning av osteologer utan erfarenhet av att bedöma  

karaktärer på får- och getben än vid bedömningen av erfarna osteologer. Denna 

skillnad kan ha uppstått på grund av tidigare nämnda faktorer som kan påverkar 

det första kriteriet att där erfarna osteologer är mer kritiska i sin bedömning 

vilket resulterar i de skillnader som kan observeras. Bedömningen av 

resterande tre kriterier är relativt lika mellan osteologer utan erfarenhet och 

osteologer med erfarenhet. Detta är en tydlig indikation på att det är en 

utmaning även för erfarna osteologer att bedöma de använda karaktärerna på 

benen. Däremot får de erfarna osteologerna ett mer enhetligt resultat. Notera 

att det är ett mindre antal osteologer med erfarenhet som deltagit i de 

osteologiska analyserna vilket kan ge ett ’bättre’ andelsresultat. 

Ytterligare tre ben (Radius #6, Humerus #6 och Phalanx I #6) har artbedömts 

av lärare och elever men som saknar ett verifierat genetiskt resultat. På grund 

av att det är enstaka ben av olika benslag redovisas bedömningarna av dessa i 

Appendix (se Appendix 10.2) 

5.2 Osteologiskt bedömda ben med stöd av arkeogenetik 
Nedan presenteras de använda benen uppdelat efter benslag. Under dessa 

stycken noteras det ifall det finns särskilda omständigheter vid något ben som 

är viktigt att känna till. Grundläggande osteologisk information för använda ben, 

exempelvis åldersbedömningar och mankhöjdsberäkningar, finns i appendix (se 

appendix 10.1).  

Därefter presenteras resultatet efter enskilda kriterier, enskilda kriterier uppdelat 

efter erfarenhet och bedömning av ben. För resultatet gäller samma 

Tabell 3. Bedömningar av enskilda kriterier uppdelat efter erfarenhet 

n (utan erfarenhet) = 4. n (med erfarenhet) = 2 
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uträkningsprincip och tabellförklaring som redovisades i inledningen till detta 

kapitel (se avsnitt 5). 

Samtliga ben har analyserats genetiskt och resultatet för dessa analyser 

redovisas i detalj i appendix (se Appendix 10.2). Samtliga genetiskt analyserade 

har utförts av författaren och har identifierats till får. 

5.2.1 Första tåben 

Totalt har fem phalanx 1 (första tåbenet, hädanefter förkortat Ph1) undersökts 

av lärare och studenter (Ph1 #1, #2, #3, #5 samt #6) (Fraser 2012 opublicerat). 

På detta benslag kan man undersöka fyra kriterier (Zeder & Lapham 

2010:2895). Vid de genetiska undersökningarna har det varit möjligt att få fram 

sekvenser från två olika extraheringar på Ph1 #1, #2, #3 och #5. Dessa ben kan 

därför användas som facit mot de osteologiska bedömningarna. Benen är 

identifierade till får. 

Notera att resultat från Ph1 #5 enbart har använts i uträkningar av 

bedömningen för kriterium 3 och 4. Detta ben har fått denna specialbehandling 

på grund av att benet kommer från en ung individ och därmed saknar två 

bedömningsbara karaktärer (kriterium 1 och 2). Men kriterium 1 och 2 har varit 

möjliga att bedöma och har därmed tagits med bland enskilda kriterier. Men för 

en bedömning av hela benet måste vi hålla oss restriktiva i vår bedömning 

eftersom vi dels har felaktiga bedömningar på benet och dels att tidigare studier 

av Ph1 visat att det i flera fall inte räcker med två bedömda karaktärer av fyra 

möjliga. Bedömningar av ofullständiga ben ska därför i första hand användas 

som en indikation på vilken art det kan vara även om bedömningar av just detta 

ben visat sig till stor del korrekta (se Appendix 10.2). 

5.2.2 Strålben 

Totalt har fem radius (strålben) studerats av lärare och studenter (Radius #3, 

#5, #6, #7 samt #10) (Fraser 2011a opublicerat). På detta benslag kan man 

undersöka sex kriterier; fyra proximalt samt två distalt (Zeder & Lapham 

2010:2890) men bedömning av distal del av benet har enbart genomförts på 

Radius #7. Vid genetiska undersökningar på dessa ben har det varit möjligt att 

erhålla sekvenser från två olika extraheringar på Radius #3, #5, #7 samt #10. 
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Detta gör det möjligt för benen att användas som facit mot de osteologiska 

bedömningarna. Benen är genetiskt identifierade till får. 

5.3 Skenben 
Totalt har fem tibia (skenben) undersökts av lärare och studenter (Tibia #1, #4, 

#5, #6 samt #10) (Fraser 2011b opublicerat). På detta benslag kan totalt tre 

kriterium distalt undersökas (Zeder & Lapham 2010:2891). Vid de genetiska 

undersökningarna har det varit möjligt att få fram sekvenser från två olika 

extraheringar på samtliga ben och det är därför möjligt att använda dem som 

facit mot de osteologiska bedömningarna.  Benen är genetiskt identifierade till 

får. 

5.3.1 Hälben 

Totalt har tre calcaneus (hälben) undersökts av lärare och studenter (Calcaneus 

#1, #5 samt #7) (Fraser 2011b). På detta benslag kan man studera fyra 

kriterium (Zeder & Lapham 2010:2894). Samtliga ben kan användas som facit 

för de osteologiska bedömningarna genom att det var möjligt att få fram 

sekvenser från två olika extraheringar. DNA-resultatet identifierar benen till får. 

5.3.2 Överarmsben 

Totalt har tre humerus (överarmsben) undersökts av lärare och studenter 

(Humerus #5, #6 samt #7) (Fraser 2011a). För överarmsbenet finns totalt fyra 

kriterium (Zeder & Lapham 2010:2889). Endast två av dessa ben (Humerus #5 

samt #7) är möjliga att använda som facit mot de osteologiska bedömningarna. 

På dessa ben har det varit möjligt att få fram sekvenser från två olika 

extraheringar vid de genetiska undersökningarna. Eftersom Humerus #6 inte 

kan användas mot genetiska resultat redovisas de osteologiska resultaten för 

detta ben i detalj tillsammans med övriga bens detaljresultat i Appendix (se 

Appendix 10.2). 
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5.3.3 Resultat för enskilda kriterier 

Följande tabell är en sammanställning av resultat från varje enskild kriterie (se 

Tabell 4). Kriterium med ett resultat på ≥90 % korrekt bedömning är att se som 

ett tillförlitligt kriterium. I tabellen ser vi däremot generellt ett lågt resultat på 

närmast samtliga kriterium med en bottennotering för kriterium 1 och 2 för 

Humerus med 58,3% korrekt bedömning vardera.  

Resultatet visar att bedömning utifrån enskilda kriterier till mycket stor del ger 

otillförlitliga bedömningar. Flera 

felkällor under bedömningen som 

kan ge upphov till detta resultat har 

tidigare beskrivits (se avsnitt 1.3). 

Genomsnittsberäkningarna kan ha 

störts av att det är 3-5 ben per 

benslag. Det är också möjligt att 

osteologernas och/eller benens 

antal påverkar beräkningen av 

andel korrekta bedömningar 

negativt vilket får resultatet att bli 

lägre. 

Om vi undersöker resultatet genom 

en uppdelning av bedömningarna 

efter osteologer med och utan 

erfarenhet förändras resultatet (se 

Tabell 5). 

 

 

 

 

 

 

Ben  K % O/C % Korrekt % Fel 
      

Calcaneus 1 - 83,3 16,6 
 2* - 94,4 5,5 
 3 - 77,7 22,2 
 4 - 83,3 16,6 

Humerus 1 33,3 58,3 8,3 
 2 33,3 58,3 8,3 
 3 - 75 25 
 4 - 75 25 

Phalanx I 1 - 77,8 22,2 
 2* - 100 - 
 3 20,8 62,5 16,6 
 4 8,3 83,3 8,3 

Radius (P) 1 - 70,8 29,1 
 2 8,3 75 16,6 
 3 8,3 70,8 20,8 
 4 - 83,3 16,6 

Radius (D) 1 - 83,3 16,6 
 2 - 66,6 33,3 

Tibia 1* 3,3 90 6,7 
 2 - 60 40 
  3 3,3 80 16,6 

Tabell 4. Bedömning av enskilda kriterier 

n = 6 osteologer. 4 elever och 2 lärare 
* Tillförlitligt kriterium 
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Resultatet visar att med erfarenhet ökar snabbt antalet kriterium som får en 

korrekt bedömningsandel (≥90 %) vilket indikerar ett tillförligtligt kriterium. 

Observera att även i detta fall påverkar antalet osteologer beräkningen av 

resultatet. Med ett ännu lägre antal osteologer för genomsnittsberäkning ger det 

en större pendling i de fall bedömningarna skulle skilja sig åt. Av den 

anledningen syftar resultatet från enskilda kriterier uppdelat efter erfarenhet att 

illustrera att erfarenhet spelar en stor roll. Däremot bör man förhålla sig kritiskt 

till vilka kriterier som kan anses vara tillförlitliga. 

 

  Utan erfarenhet    Med erfarenhet 
 

Ben  K % O/C 
% 

Korrekt % Fel   Ben  K % O/C 
% 

Korrekt % Fel 
                      

Calcaneus 1 - 83,3 16,6   Calcaneus 1 - 83,3 16,6 
  2* - 91,6 8,3     2* - 100 - 
  3 - 75 25     3 - 83,3 16,6 
  4 - 75 25     4* - 100 - 

Humerus 1 50 37,5 12,5   Humerus 1* - 100 - 
  2 50 37,5 12,5     2* - 100 - 
  3 - 62,5 37,5     3* - 100 - 
  4 - 62,5 37,5     4* - 100 - 

Phalanx I 1 - 66,6 33,3   Phalanx I 1* - 100 - 
  2* - 100 -     2* - 100 - 
  3 6,3 81,3 12,5     3 50 25 25 
  4 - 87,5 12,5     4* - 100 - 

Radius (P) 1 - 56,3 43,8   Radius (P) 1* - 100 - 
  2 6,3 68,8 25     2* - 100 - 
  3 6,3 62,5 31,3     3 12,5 87,5 - 
  4 - 75 25     4 12,5 87,5 - 

Radius (D) 1 - 75 25   Radius (D) 1* - 100 - 
  2 - 50 50     2* - 100 - 

Tibia 1* - 95 5   Tibia 1 10 80 10 
  2 - 60 40     2 - 60 40 
  3 5 85 10     3 - 70 30 

Tabell 5. Bedömning av enskilda kriterier uppdelat efter osteologers erfarenhet 

n (Utan erfarenhet) = 4. n (Med erfarenhet) = 2. 
* Tillförlitligt kriterium 
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5.3.4 Resultat för bedömning av ben 

För att undersöka hur osteologerna har bedömt benen sammanställs och 

beräknas varje kriterium för benen (se Tabell 6). Om en majoritet av kriterium 

bedöms som en art bedöms hela benet till samma art. På grund av det fåtal 

kriterium som bedömts tillförlitliga i tidigare sammanställning (se avsnitt 5.3.3.) 

görs en uppdelning av tabellen. Först undersöks resultatet för bedömning 

genom samtliga kriterier för att därefter göra en bedömning genom kriterium 

med en korrekt bedömningsandel på ≥83 %. Observera att bedömningarna 

redovisas i antal till skillnad från tidigare resultat. 

 

 

 

Resultatet från bedömningar visar att en korrekt bedömning är ett relativt vanligt 

utfall genom osteologisk analys med stöd av dessa kriterier. Genom att 

använda de kriterier med en högre tillförlitlighet ökar antalet korrekta 

bedömningar. Undantaget är humerus där samtliga kriterier understeg 83 % 

 Med samtliga kriterier  Utifrån kriterium ≥83 % 
Ben Ben # O/C Korrekt Fel  Ben # O/C Korrekt Fel 

Calcaneus  1 1 5 -  1 - 6 - 
  5 - 5 1  5 - 5 1 
  7 3 3 -  7 - 5 1 

Humerus 5 - 5 1  5* 6 - - 
  7 - 5 1  7* 6 - - 

Phalanx I 1 1 5 -  1 1 5 - 
  2 2 3 1  2 1 5 - 
  3 - 6 -  3 - 6 - 

Radius (P) 3 1 3 2  3 - 4 2 
  5 - 6 -  5 - 6 - 
  7 - 5 1  7 - 5 1 
  10 1 3 2  10 - 5 1 

Radius (D) 7 1 4 1  7 - 5 1 
Tibia 1 - 5 1  1 - 6 - 

  4 - 4 2  4 - 6 - 
  5 - 5 1  5 - 6 - 
  6 - 4 2  6 1 3 2 

  10 - 6 -  10 - 6 - 

Tabell 6. Bedömning av ben 

n = 6 osteologer. 4 elever och 2 lärare 
* Benslaget saknar kriterier som överstiger ≥83% 
I tabellen återfinns inte ben som saknar kriterier eller ben som inte 
genetiskt identifierats. 
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vilket resulterat i att de hamnat i O/C-kategorin om man utgår från kriterier med 

högre tillförlitlighet.  

Notera att samtliga genetiskt identifierade ben har identifierats till får. Det 

betyder att resultatet speglar bedömning av ben från får. Det är möjligt att 

resultatet hade förändrats ifall det funnits genetiskt identifierade getter i det 

undersökta materialet. 

6 Diskussion 
6.1.1 Att närma oss en förståelse 

Begreppet habitus kretsar kring medvetna och omedvetna handlingar och 

reaktioner som formas av individers erfarenheter. Pierre Bourdieu förklarar 

begreppet genom att säga att habitus är ett ”system av dispositioner” och 

dispositioner i sin tur förklaras som resultat av ordnade handlingar (Bourdieu 

1977:214). Ett komplext begrepp som för diskussionens skull förenklas till olika 

fälts sätt att handla, tänka och resonera.  

Vår tankekedja från de arkeologiska och osteologiska lämningar vi ser till de 

tolkningar av materialet vi gör är starkt formade av vårt habitus inom vårt 

forskningsfält. En tankekedja som är präglad av inlärda strukturer och regler 

specifika för vårt forskningsfält och influerade av yttre kända och okända 

värderingar som påverkar oss i vår nutid. Det betyder också att den forntida får- 

eller getägaren hade ett eget habitus, ett eget sätt att tänka och handla som är 

präglad och influerad av de specifika omständigheter som då rådde vid den 

specifika tidpunkten inom deras fält. Detta innebär en förståelsebarriär som 

hindrar oss från att se ’hela bilden’ av djurhanteringen men att vi genom vårt 

sätt att tänka och resonera kan tolka det vi ser till en fragmenterad förståelse. 

Det är den här fragmenterade förståelsen vi måste sträva att komplettera 

genom att, utifrån vårt eget habitus, ifrågasätta våra egna tolkningar kring 

nyttjande och ägande av får och getter. Idag hindras vi framför allt av att vi 

saknar en precis och rättvis representation av både får och getter i arkeologiska 

djurbensmaterial vilket i sin tur för med sig att våra tolkningar av blir lika 

oprecisa och orättvisa som våra bedömningar. Det är därför både berättigat och 
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önskvärt att sträva efter förbättrade osteologiska metoder för att ha möjlighet att 

genomföra artbedömningar av får och get.  

Men det räcker inte enbart med att ha metoder för osteologisk artbedömning av 

får och get. Situationen kan liknas vid att ha ett verktyg i en verktygslåda. 

Verktyget finns i verktygslådan men verktyget ska också användas för att göra 

någon nytta. Delar av Zeder och Laphams (2010) metodsammanställningar har 

sitt ursprung i betydligt äldre forskning (jmf. Gromova 1953; Boessneck 1969; 

Prummel & Frisch 1986 m.fl.) men har ändå inte resulterat i en utbredd 

användning inom forskningen. Det är troligt att detta beror på dels en hög 

svårighetsgrad vilket ökar osäkerheten och dels att det tar tid att göra en 

artbedömning av får och getter. Inom forskning existerar det alltid en 

begränsning i tid och ekonomi vilket resulterar i att man i många fall tvingas ta 

till begreppet ”får/get” som en kompromiss.  

6.1.2 Gammalt DNA 

Genetiska analyser av ben ur ett arkeologiskt djurbensmaterial innebär en ny 

dimension för osteologen eller arkeozoologen. En absolut kunskap om 

arttillhörighet för ben från ett arkeologiskt material. Tidigare har begreppet 

bedömning använts för att betona att det är osteologens subjektiva uppfattning 

om karaktärernas morfologiska utseende som ligger till grund för resultatet. Det 

finns därför utrymme för felbedömningar utan att resultatet ogiltigförklaras. Det 

förklarar också varför det uppstår skillnader mellan resultatet från olika 

osteologer (jmf. Welinder 1989) och som kan ses i resultatet för de enskilda 

benen i den här uppsatsen (se Avsnitt 5 samt Appendix 10.2). 

Men inom arkeogenetisk forskning finns inget utrymme för subjektiva faktorer 

utan det är strängt objektiv fakta som eftersträvas. Det är inte längre en fråga 

om bedömning utan om identifiering. Detta ställer betydligt högre krav på att 

man utan undantag följer naturvetenskapligt framtagen metod för att få ett 

resultat som är så sannolikt som möjligt. Detta kan vi veta genom att metoden 

för den arkeogenetiska analysen som utförts i den här uppsatsen är öppet 

redovisad. Den är intersubjektivt testbar genom att vem som helst, var som 

helst, med tillgång till samma material kan återskapa de resultat som 

presenterats (Thurén 2007:33f). På så sätt är det möjligt att ’veta’ att de ben 
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som identifieras till får faktiskt är får så länge den framtagna sekvensen 

verifieras av ytterligare minst en sekvens. 

6.1.3 Utvärdering av osteologisk analys med stöd av arkeogenetik 

I resultat-avsnittet (se avsnitt 5) nämdes 90 % korrekt bedömning som ett krav 

för att det bedömda kriteriet skulle antas vara tillförlitligt vid artbedömning. 

Anledningen till ett högt ställt krav för tillförlitlighet är att det även för erfarna 

osteologer är svårt med artbedömning av får och getter. Trots att benen 

reducerats till ett fåtal kriterium för bedömning är de fortfarande svårbedömda. 

Med svårbedömda ben minskar chansen att en artbedömning av får och get blir 

mer allmänt förekommande inom det osteologiska forskningsfältet och det 

innebär att en närmre artbedömning än får/get sällan förekommer annat än i 

fördjupningsstudier.  

Med ett fåtal tillförlitliga karaktärer för bedömning hade det funnits en möjlighet 

att minska tidsåtgången för artbedömning av får och get. Det är sällan tid är 

obegränsad vid osteologiska och arkeologiska studier vilket idag medför att 

även fördjupningsstudier använder sig av begreppet ”får/get”. I en framtid där 

arkeologiskt och osteologiskt forskningsfält domineras av uppdragsverksamhet, 

med begränsningar både i tid och resurser, finns det än mindre möjligheter att 

göra artbedömning av får och getter.  

Det är fortfarande möjligt att de kriterier med en relativt hög andel korrekta 

bedömningar (≥70 %) skulle kunna vara tillförlitliga men andelen blir så låg på 

grund av de felkällor som nämnts. Med ett större underlag av ben, mer tid och 

resurser, med fler osteologer (erfarna som oerfarna) och där alla osteologer 

presterade på höjden av sin förmåga hade möjligen resultatet blivit ett annat. 

Men detta ska ses i ljuset av den realistiska situationen där enstaka osteologer 

analyserar ben oavsett fysiska och psykiska begränsningar och med skarpa 

begränsningar både av tid, rum och resurser. 

I och med att samtliga genetiskt identifierade ben identifierades till får påverkas 

också resultatet. De använda kriterierna ska vara tillförlitliga på ben både från 

får och från getter. Det betyder att det finns ett fortsatt behov av att göra samma 

utvärdering på ben från getter för att komplettera tillförlitlighetsberäkningarna. 

Detta innebär att det finns möjlighet och behov av att i framtiden komplettera 
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utvärderingarna i denna uppsats med fler ben, med fler genetiska 

identifieringar, med fler osteologer och speciellt med fler ben från getter. 

6.1.4 Tolkningar av får och get  

Om vi ska få någon sorts förståelse för varför människor höll får och getter som 

husdjur bör vi undersöka så många olika faktorer bakom ägandet som möjligt. I 

de flesta studier av får- och getägande fokuserar man i regel enbart på 

produktion som den enskilt största faktorn för husdjurshållningen (jmf. Flygare & 

Isacson 2003; Gadd 2000; Graham-Campbell & Valor 2007; Morell 2001; 

Myrdal 1999; Sigvallius 1988; Welinder et al. 1998; Westholm & Sigvallius 

1982). Men även om avkastningen skulle vara belöningen för arbetet med djur 

är det enbart en mycket liten del av själva djurägandet. Djurägandet får istället 

delas upp i faktorer. Dessa faktorer kan vara svårgripbara i ett arkeologiskt 

material och är mycket dynamiska i sitt förhållande till varandra. Nedan 

diskuteras följande, av författaren identifierade, faktorer bakom djurhantering av 

får och getter; kunskap, utrymme, hantering, symbolik och produktion. 

6.1.4.1 Kunskap 
Kunskap är i djurskötselsammanhang en mycket stor faktor. Den påverkar 

samtliga övriga faktorer som kommer att nämnas nedan och framför allt 

påverkar den produktionen. Detta visste Alströmer redan under 1700-talet då 

han skriver sina verk (Alströmer 1727, 1732) i syfte att lära ut ett bättre sätt att 

ta hand om sina djur på och därigenom öka den ekonomiska avkastningen. Att 

ha djur kräver kunskap från ägaren men själva kunskapsnivån är relativ till 

syftet med djuren. Är syftet att enbart äga enstaka djur för ägandets skull krävs 

en lägre nivå av kunskap. Men om syftet är att få en maximal avkastning i form 

av kött, ull, päls, skinn, mjölk, ost, etc. ökar kunskapskraven i mycket stor 

utsträckning. Det räcker inte att enbart kunna utfodra och se till att djuren har 

vatten. Ägaren ska kunna utfodra med föda av bra kvalitet, ha kännedom om 

sjukdomar och parasiter, kunna förebygga uppkomst av skador och sjukdomar, 

ha kontroll över tillökningen inom den ägda flocken och så vidare.  

Osteologer och arkeologer vill ändå närma sig både ägarens syfte med djuren 

och ägarens kunskapsnivå kring djuren. Förutsätter vi ett syfte förutsätter vi 

samtidigt en viss kunskapsnivå vilket skulle kunna stänga ute uppföljande frågor 
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kring djurhantering. Exempelvis om varje ägare skötte sina djur för sig själva 

eller om flera ägare i bygden gick samman för att dela kunskapsbördan och 

skötseln av djuren. En tanke att ta med sig för att inte alltför bestämt knyta djur 

och ägarskap till den plats där man grävde fram benen.  

Kunskap innan skriften var kunskap som delades mellan varandra. Ägandet av 

ett djur innebär en kunskapsgenerering genom att nya situationer, 

omständigheter och problem uppstår vilket ägaren måste hantera. På samma 

sätt som vi söker kunskap utifrån idag borde vi se på får- eller getägaren som 

sökte kunskap utifrån i sin omgivning. Om detta görs regelbundet innebär det 

att omgivningens kunskapsnivå likställs och ökas i samband med enskildas 

problem och lösningar. Det förklarar också de regionala skillnader som 

observerats när det kommer till ägande av får eller getter.  

En omgivning där man till större delen håller får har man en hög kunskapsnivå 

om får och kan hantera många fler problem bland fårflockarna som uppkommer 

än för de getter man äger. Att bygga upp en hög kunskapsnivå är troligtvis inget 

som händer inom en eller två generationer utan det är förmodligen en betydligt 

längre tids ackumulerad kunskap vilket tar sig uttryck i en tradition. Det kan 

förklara varför vi hittar fler får än getter genom att det helt enkelt var så man höll 

får och getter, en del av dåtidens djurägares habitus. 

6.1.4.2 Utrymme 
Utrymme bör inte underskattas som en viktig faktor inom får- och getskötsel. 

Får och getter som får så mycket utrymme som de trivs med mår bättre, får ett 

bättre beteende gentemot samboende människor och djur, utsätts för mindre 

stress och får ett bättre motstånd mot sjukdomar. Denna faktor har en direkt 

påverkan på faktorer så som produktion och hantering där välmående djur är 

enklare att hantera och ger en högre avkastning genom att dess tillväxt inte 

störs av sjukdomar och stress. 

Både får och getter har ett visst utrymmesbehov där får har ett större behov av 

utrymme än getter. Under sommaren då både får och getter i forntiden hölls 

lösa under sommartidens bete (Myrdal 1999:275f) var utrymmesbehovet 

troligtvis av mindre vikt då betet inte skedde på inhägnad mark utan kunde 
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ströva fritt under en herdes tillsyn. Men när vintern kom skulle får och getter tas 

in och särskilt i stadsmiljö blev detta förmodligen mycket trångt i husen. Under 

sådana omständigheter mår fåret sämre än geten eftersom fåret kräver mer 

utrymme. Eftersom geten bara kräver drygt hälften av det utrymme fåret kräver 

kan man i teorin ha dubbelt så många getter som får på samma yta. Ändå tycks 

man ha valt att ha fler får än getter i städerna (Vretemark 1997:79). 

Detta motsäger till viss del argumentet att syftet med ägandet av får eller getter 

var att maximera avkastningen från djuret. Om man har en yta för två får så kan 

man på samma yta ha fyra getter. Då har man direkt en dubbel produktion av 

de produkter som är gemensamma för får och get som exempelvis mjölk, ost 

och kött. Å andra sidan är detta ett bedrägligt sätt att tänka. Ett dubbelt antal 

djur innebär att mer energi måste läggas på skötsel, ökat behov av foder och 

vatten vintertid och en större arbetsbörda. Dessutom måste vi också ta ställning 

till hur olika produkterna ska värderas. Exempelvis kan de produkter som skiljer 

djuren åt, exempelvis ull och getskinn, värderas på ett sådant sätt att det 

motiverar förhållandet mellan antal får och getter i arkeologiska material. 

6.1.4.3 Hantering 
Får och getter är olika i sitt naturliga beteende vilket ger olika sätt att hantera 

djuren på. Som tidigare nämnts är getter egensinniga och drar sig inte för att 

rymma ifall de känner sig missnöjda med sin situation. Fåren är skygga men 

håller sig i sin flock vilket gör det enkelt att fösa dem, särskilt tillsammans med 

en vallhund. Det betyder att man måste ha olika strategier i hanteringen av 

djuren vilket gör att hanteringen av får och getter är en faktor som är betydande 

för dåtidens människors val av djur. 

Här kan vi tänka oss att de största skillnaderna ligger i hur mycket energi och tid 

man tilldelar djuren. Även om getterna kan få för sig att rymma och ställa till 

med problem för ägaren vandrar de inte långt (Sjödin 1970:84). Däremot vill 

fåren fortfarande vandra längre sträckor vilket gör att någon måste följa med 

och bevaka djuren (Sjödin 1994:228f). Vid utfodring har geten inget problem 

med att äta kvistar, buskar och löv eller annat gräs. Fåren vill däremot beta över 

stora områden och helst av särskilda lågt växande växter. De är duktiga på att 

sortera ut vilka växter de vill äta och vad de inte vill äta vilket ställer till 
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bekymmer under vinterutfodringen. Under vinterutfodringen måste ägaren ta 

hänsyn till vad djuren behöver och utfodra med vad man har att tillgå med. 

Genom att fåren sorterar ut det de vill äta av vad de blir tilldelade är det en stor 

risk att de inte får all den näring de behöver trots att de utfodras rikligt. Geten 

däremot äter vad den blir tilldelad och det är troligen enkelt för ägaren att hitta 

buskar och kvistar även vintertid som getterna kan utfodras med. 

Hantering är en faktor som är i direkt samband med kunskapsnivån hos ägaren. 

Med rätt kunskap kan en stor del av arbetet med får och getter underlättas. Men 

kunskap i sig självt behöver nödvändigtvis inte styra hanteringen av djuren. Med 

regionala skillnader där man bestämmer sig för att exempelvis inte mjölka får 

alls (Myrdal 1999:88ff) beror troligtvis inte på att man saknar kunskapen för att 

kunna mjölka fåren. I samma områden kan man fortfarande mjölka kor och 

getter vilket är samma princip på får. Men detta får också betydelse för 

produktionsfaktorn då man aktivt väljer att bortse från en produktionsvara.  

6.1.4.4 Symbolism 
Sett till hur får och getter representeras i forntidens människors idévärld är ett 

sätt att närma sig det symboliska värdet hos djuren. Kristina Jennbert 

(2011:28ff) har tidigare ifrågasatt varför vi ska se får och getter som bruksdjur. 

Genom bildstenar och genom berättelser i de norröna källorna sätts getter i 

samband med status och en viktig del av mytologin. Detta kan ge getterna ett 

högre värde förknippat med en abstrakt symbolisk faktor än till 

produktionsfaktorn. Därför behöver inte syftet med getägandet vara kopplat till 

produktionsfaktorn, i synnerhet inte under förhistorisk tid i Skandinavien. Det 

hindrar, å andra sidan, inte att getägarna tog tillvara på kött och mjölk. I nordisk 

mytologi både äts det av getkött och det dricks av getmjölk under rituella former. 

Detta förfarande skulle kunna speglas till människornas hantering av getterna 

där syftet är att äga det värdefulla symboliska djuret och ta del av djuret under 

mer rituella förhållanden. 

Men med kristendomens införande skiftar detta abstrakta värde både på get 

och får. Fårets värde ökar medan getens värde snarare kollapsar. Däremot får 

förmodligen aldrig fåret samma symboliska värde som geten en gång hade. Det 

fortsätter att vara ett högre värderat bruksdjur men troligtvis har 
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produktionsfaktorn en fortsatt betydelse för fårets förekomst i hushållen. Getens 

värde sjunker däremot så lågt att det snarare blir belagt med skam att äga 

getter (Hallander 1989:349). Troligtvis är det under denna skiftande värdering 

av geten som vi får in begreppet fattigmansko och geten kom att vara fortsatt 

förknippad med mindre bemedlade människor fram till modern tid.  

Den är möjligt att den symboliska faktorn har en stor påverkan på hantering och 

produktion. Ifall det är skamligt att äga getter vill ägaren förmodligen så långt 

som möjligt skylta så lite som möjligt med att han eller hon äger dem och istället 

gömma undan dem från allmänhetens ögon. Detta medför en förändrad strategi 

vid hantering av getter vilket förmodligen kan förklara varför vi idag har en så 

eftersatt avel på getter i Skandinavien (Sjödin 1970:13, 34ff). På grund av detta 

har det troligtvis inte varit viktigt att få stor avkastning som möjligt eftesom en så 

ringa avel har förekommit under forntiden. Dessutom är det möjligt att en 

försäljning av getprodukter är ett skamligt avslöjande att man äger getter vilket 

gör att man kan misstänka att geten hölls för hushållsbehovet av skinn, kött, 

mjölk och ost dolt inom hushållet. 

6.1.4.5 Produktion 
Produktion bör fortfarande ses som en viktig faktor i ägandet av får och getter. 

Det är en faktor som är enklare att observera i ett arkeologiskt material vilket 

gör det enklare att använda i sina tolkningar. Produktion genererar också en 

större mängd olika lämningar i arkeologiska material, exempelvis i form av 

matavfall, textilier och verktyg förknippade med djurhanteringen (jmf. Westholm 

& Sigvallius 1982; Welinder et al. 1998:367f; Graham-Campbell & Valor 

2007:183ff, 210). Abstrakta faktorer som hantering eller symbolism är sällsynta i 

arkeologiska material och inte alltid självklara i sin tolkning (Jennbert 2004:161). 

Om man enbart utgår från produktion i sin tolkning av forntidens ägande av får 

och getter får man inte enbart en begränsad förståelse utan riskerar även att få 

en felaktig förståelse för forntidens ägande av får och getter. I en stor andel av 

analyserade djurbensmaterial förekommer fortfarande begreppet ”får/get” och 

genom att tolka detta begrepp utifrån en produktionsfaktor riskerar vi att få 

tolkningar med en felaktig djurart och därmed också en felaktig produktion.  
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6.1.4.6 Får, getter och deras roll 
Det kan hävdas att getterna spelade en betydligt mindre roll än fåren utifrån 

deras blygsamma antal i material (Myrdal 1997:218). Emellertid finns det inget 

stöd för denna tanke om man utgår från ovan nämnda faktorer. Det är möjligt att 

getter spelade en mycket stor roll, kanske till och med en större roll än fåren, 

trots ett mindre antal av dem. Från att möjligtvis ha varit ett rituellt djur (Jennbert 

2004:163) bland människor med högre status till att bli ett bespottat 

fattigmansdjur (Hallander 1989:349). En liknande värdeförändring under kort tid 

har troligtivs inte förekommit bland får som snarare tycks neutrala men viktiga 

djur för livnäring (Jennbert 2004:162). Ett mindre antal djur, där vi också får 

anta ett stort mörkertal inom begreppet ”får/get”, behöver därför inte och ska 

inte avfärdas som obetydliga utan en djupare diskussion. 

 

6.1.4.7 Framtiden 
De arkeogenetiska undersökningarna har visat att det går att identifiera arter 

även i arkeologiska djurbensmaterial. Detta är en metod som ger ett betydligt 

mer sannolikt och tillförlitligt resultat än osteologiska ockulära metoder. Med 

detta som bakgrund kan man tro att arkeogenetiska analyser är framtidens svar 

på osteologens roll inom arkeologin. Men så är inte fallet i en överskådlig 

framtid. 

En stor fördel med osteologisk bedömningsanalys är att det ger en en hög 

tillförlitlighet i jämförelse med tidsåtgång för analysen. Arkeogenetiska analyser 

tar fortfarande en betydligt längre tid med en relativt låg grad av tillförlitlighet. En 

osteolog kan fortfarande undersöka en stor andel av ben av en stor variation i 

bevaringsgrad under en kortare tidsperiod. En arkeogenetisk undersökning 

måste först ta ställning till de felkällor som tidigare redovisats (se avsnitt 4.4) för 

att inte investera tid och resurser i analyser där det är osannolikt att det går att 

erhålla genetiska resultat. Osteologen kan göra ett trovärdigt urval redan under 

den inledande delen av sin undersökning medan arkeogenetikforskaren får veta 

först efter analysen om materialet är användbart. 

En annan fördel med osteologiska analyser är att de sällan är förstörande. 

Materialet tar sällan skada av en osteologisk undersökning och kan utan 
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problem ställas ut på museum om det nu skulle vara det slutliga syftet med 

materialet. De arkeogenetiska undersökningarna använder sig av en 

förstörande metodik där benen bearbetas för att kunna utvinna DNA. Det 

innebär att det finns ett begränsat antal arkeogenetiska extraktioner för varje 

ben beroende på benets storlek och bevaring. För att vara en tillförlitlig metod 

krävs det att samma analys ska kunna återskapas åtskilliga gånger. Om vi tar 

Ph1 som användes i uppsatsens arkeogenetiska analys är det möjligt att 

genomföra DNA-extraktion två, möjligtvis tre gånger om man syftar till att ha 

kvar en benbit som ser ut som ett ben. Dåligt planerade extraktioner kan också 

förhindra möjligheten till ytterligare osteologiska analyser. 

I framtiden kommer vi att se att de genetiska analyserna utvecklas mot adjektiv 

så som snabbare, enklare, säkrare och billigare. Samma DNA-analyser som 

ligger till grund för arkeogenetiken används i flertalet olika forsknings- och 

användningsområden. Det kommer alltid att finnas en vilja att förbättra genetisk 

metod i breda ämnen så som medicin, biologi och forensisk teknik etc. där 

genetiska analyser är viktig forskning idag (Bromham 2008:113).  

7 Konklusion 
Har det varit möjligt att få tillförlitliga resultat från de arkeogenetiska 
analyserna? 
Även om det inte har varit möjligt att få fram tillförlitliga på samtliga undersökta 

ben så är bedömningen här att de arkeogenetiska resultat som redovisas i 

uppsatsen är att anse som tillförlitliga. Kravet för tillförlitlighet är ett resultat utan 

spår av kontaminering samt sekvenser från två olika PCR-omgångar. Totalt har 

26 ben undersökts och resultat från 18 ben har bedömts vara tillförlitliga. Av 

resterande åtta ben har det varit möjligt att få fram sekvenser från en PCR-

omgång. Dessa kan dock inte verifieras av ytterligare sekvenser från andra 

omgångar.  

Fallet med de fem mellanfotsbenen illustrerar hur strängt man måste se till sina 

resultat för att ha möjlighet att se dem som tillförlitliga. Under elektroforesen 

upptäcktes ett positivt utslag i ett negativt prov. Det beslöts att proverna skulle 

sekvenseras ändå eftersom det finns en uppsättning overifierade sekvenser 
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från benen. Det visade sig efter sekvenseringen att det mycket riktigt fanns en 

kontaminering i det negativa provet och ingen av sekvenserna som togs fram 

kunde användas. Ytterligare försök att amplifiera proverna från mellanfotsbenen 

har gjorts men på grund av tid- och resursbrist har ingen verifierad sekvens varit 

möjlig att få fram. Av den anledningen behandlas mellanfotsbenen för sig utan 

arkeogenetiska resultat.  

Samtliga prover som ligger till grund för resultaten har det inte funnits någon 

anledning att tvivla på. De negativa proverna har inte kontaminerats under 

laborationen och inget i sekvensanalysen tyder på att det skulle vara enstaka 

kontaminerade prover. Det går aldrig att helt avfärda kontaminering men ändå 

bör resultatet ses som tillförlitligt. 

Hur effektiv har Zeder och Laphams (2010) metodsammanställning varit 
på de utvalda benen? 
Benen var noga utvalda på ett sådant sätt att samtliga kriterium som används 

under den osteologiska artbedömningen fanns med. Däremot har flera 

osteologer bedömt kriterium med ett frågetecken när de inte kunnat bedöma 

varken till får eller get. Det har heller inte funnits något ben där samtliga 

osteologer haft svårt att bedöma art närmre än får/get. Detta kan tyda på att 

osteologen tvivlar på sin egen bedömning. Å andra sidan kan det vara en 

omvänd situation genom att andra osteologer varit alltför självsäkra vid sina 

bedömningar där de borde förhållt sig mer kritiskt till karaktärens utseende och 

sin egen bedömning. Oavsett så påverkar förekomsten av en mer spridd 

bedömning de beräkningar som ligger till grund för resultatet.  

Även om korrekta bedömningsandelar tenderar att närma sig nivåer för vad vi 

kan anse vara tillförlitligt (≥90 %) är det är det enbart tre kriterier som uppnår en 

nivå av tillförlitlighet om man ser till samtliga osteologers bedömning. Fem 

kriterier hamnar lågt (≥70 %) med en bottennotering på 58,3 % på två kriterier 

tillhörande humerus. Resterande 11 kriterium placerar sig mellan 70-90 % varav 

fem över 80 %. 
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Vilka mönster går att se vid jämförelse av DNA-resultat och osteologiskt 
resultat? 
Det tydligaste mönstret går att observera när osteologerna delas upp efter 

erfarenhet. Om det tidigare var tre kriterier som uppnådde en andel på över 90 

% korrekta bedömningar så är det för osteologer med erfarenhet 13 kriterier 

som når upp till samma nivå. Efter uppdelning kvarstår de tidigare nämnda tre 

kriterier på en andel över 90 % för osteologer utan erfarenhet. Detta tyder på att 

dessa tre kriterier är tillförlitliga att använda av osteologer oavsett erfarenhet. 

Det är också en tydlig indikation på att erfarenhet spelar en avgörande roll vid 

artbedömning av får och get. 

Resultatet från artbedömning och artidentifiering understryker hur små de 

morfologiska skillnaderna mellan ben från får och get är. Sällan bedöms 

samtliga kriterier på ett ben enhetligt till någon art utan istället tenderar det att 

resultera i att ett kriterium bedöms till får och ett annat kriterium på samma ben 

bedöms till get. Genom att summera samtliga kriterier för varje ben får vi fram 

en totalbedömning av benet. Totalt tre ben, om man räknar varje kriterium, 

bedöms av samtliga osteologer korrekt. Det mest förekommande resultatet är 

att fem av sex osteologer gör en korrekt bedömning av benen. Det näst mest 

förekommande resultatet är att hälften av osteologerna gör en korrekt 

bedömning.  

Genom att enbart bedöma benen efter de kriterier som presterade bättre än  

≥83 % blir bedömningen av benen bättre. Då har samtliga osteologer gjort en 

korrekt bedömning på sju ben och på sju ben har fem av sex osteologer fått en 

korrekt bedömning. Därefter är det två ben som fått en korrekt bedömning av 

fyra respektivte tre osteologer. Två ben från humerus har här inte fått någon 

korrekt bedömning eftersom inget av kriterierna översteg 83 % i korrekt 

bedömning.  

Det har diskuterats ifall det är antalet osteologer och/eller antalet ben som 

påverkar resultatet på ett sådant sätt att det är mycket svårt att få en andel 

korrekta bedömningar att nå de högre nivåerna. Det går att argumentera att 

kravnivån för ett tillförlitligt kriterium skulle kunna sänkas till 80 % med tanke på 

att osteologernas korrekta bedömningar för benen markant ökar om man enbart 
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använder dessa kriterier. Samtidigt bör vi inte minska på kraven för att vi ska 

kunna benämna något som tillförlitligt. Som tidigare nämnts har också samtliga 

ben genetiskt identifierats till får. Detta är ännu en faktor som påverkar 

tillförlitlighetsberäkningarna. Med fler getter hade troligtvis 

bedömningsberäkningarna påverkats. Även om det inte är en garanti för ett 

bättre resultat skulle en utökning av antalet osteologer och antalet ben, speciellt 

från getter, ge ett bättre underlag för utvärdering. 
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8 Sammanfattning 
När man läser resultatet från osteologiska analyser ser man ofta benämningen 

”får/get” efter en artbedömning. På grund av att morfologiska skillnader på ben 

från får och getter är svåra att skilja åt är det närmast en osteologisk praxis att 

inte göra en närmre osteologisk artbedömning än ”får/get”. Detta har däremot 

inte hindrat att osteologer och arkeologer tolkat begreppet ”får/get” olika utan att 

man tagit hänsyn till att bägge arter innefattas i begreppet. Det innebär att 

osteologer och arkologer tolkat materialet med en felaktig representation av 

arterna.  

Det finns därför ett behov av mer tillförlitliga osteologiska metoder för att kunna 

skilja arterna åt i arkeologiska material. Zeder och Lapham (2010) har 

sammanställt och utvärderat en stor mängd ben från åtta benslag ett modernt 

benmaterial av får och get. Deras utvärderingar av kriterier på benen har visat 

att kriterierna är tillförlitliga att använda vid osteologisk artbedömning. Däremot 

är det osäkert hur kriterierna presterar på ben ur arkeologiska material eftersom 

ben kan skilja sig morfologiskt väsentligt både i tid och i rum. Denna 

magisteruppsats syftar till att genomföra en utvärdering av Zeder och Laphams 

(2010) metodsammanställning genom ett arkeologiskt djurbensmaterial från ett 

tidigmedeltida arkeologiskt material från kv. Apoteket i Visby. För att på ett 

säkert sätt kunna veta huruvida bedömningarna är korrekta används 

arkeogenetik. Med hjälp av arkeogenetik är det möjligt att extrahera DNA ur 

benen som undersöks och göra en genetisk artidentifiering.   

Arkeogenetik ställer i sin tur helt andra krav än osteologiska bedömningar. 

Arkeogenetisk metod är mycket känslig för kontaminering från andra DNA-källor 

vilket ökar kraven på att metoden utförs på ett mycket korrekt sätt för att 

resultatet ska vara tillförlitligt. I den arkeogenetiska analysen har 26 ben 

undersökts men enbart 18 av dessa har det varit möjligt att erhålla tillförlitliga 

resultat. Samtliga ben har genetiskt identifierats till får.  

De osteologiska artbedömningarna har genomförts av studenter och lärare vid 

Högskolan på Gotland och de genetiska analyserna har genomförts av 

författaren. Vid jämförelse av resultaten från analyserna visar det sig att enbart 

tre av Zeder och Laphams (2010) kriterier kan sägas vara tillförlitliga genom att 
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mer än 90 % av osteologerna gjort en korrekt bedömning. Tretton kriterier 

hamnar mellan 70-90% vilket tyder på att det finns en tendens till tillförlitlighet. 

Genom att jämföra lärare och elevers resultat är det mycket tydligt att 

erfarenhet av artbedömning av får och getter spelar en stor roll i kriteriernas 

prestation.  

Uppsatsen har också diskuterat osteologers och arkeologers syn på får- och 

getägande och djurens relation till människan. Det är tydligt att det finns en 

vana att tolka djurägandet i form av en källa till råvaror och där får i regel 

dominerar över getter. Författaren har här ifrågasatt detta genom olika 

perspektiv och de skillnader mellan får och getter som existerar i arkeologiska, 

historiska och biologiska källor. Diskussionen bör ses som motiverande för 

varför en metodutveckling för osteologisk artbedömning av får och get behövs, 

speciellt när metodutveckling är dyrt och tidskrävande. Som situationen är nu 

riskerar vi att få en allvarlig felrepresentation av djurarterna i vårt material 

eftersom osteologer och arkeologer alltför fritt tolkat begreppet ”får/get” och vi 

måste sträva efter att ändra på detta. 

Även om enbart ett fåtal kriterier kunde ses som tillförlitliga visar jämförelsen av 

de osteologiska bedömningarna med de genetiska analyserna att det finns en 

tendens till korrekta bedömningar av kriterierna. En identifierad felkälla för det 

låga antal tillförlitliga kriterier är risken att andelen korrekta bedömningar 

påverkas av att det enbart är 3-5 ben per benslag som undersöks samt att det 

enbart är totalt 6 osteologer som deltagit vid de osteologiska artbedömningarna. 

Dessutom har samtliga ben som genetiskt identifierats resulterat i får vilket gör 

att resultatet enbart speglar resultatet av bedömningar av fårben. Det finns 

därför en framtida möjlighet behov av att komplettera denna utvärdering med 

fler ben, speciellt från getter, fler osteologer vid bedömningen samt fler 

arkeogenetiska analyser. 
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10 Appendix 
 
Tabellförklaringar 
Ben/Nr – Åsyftar ben och benets nummrering vid de genetiska analyserna. 

Del – Vilken del av benet som undersöks. Används enbart ifall benet är 
fragmenterat. 

Sida – Anger om benet kommer från djurets högra eller vänstra sida 

Vikt – Vikt på benet (före genetisk analys) redovisat i gram (g) 
K – Antal kriterium som är möjliga att bedöma. 

Ålder – Djurets bedömda ålder vid dödtillfället. 

Mankhöjd – Beräkning av djurets uppskattade mankhöjd i centimeter. 
Övrigt – Omständigheter kring benets utseende vilket observerats under 
osteologisk analys 

DNA – Resultat från genetisk analys 
Siffra – Anger vilket kriterium som åsyftas. 

Bedömning – Avser en summering av kriterier. 

(P) och (D) – Proximal (benets övre del) och Distal (benets nedre del). 
 

I tabeller: 

Ph1 – Phalanx I (Första tåbenet)  Sin – Sinister. Vänster. 
Mt – Metatarsi (Mellanfotsbenet)  Dxt – Dexter. Höger. 

H – Humerus (Överarmsbenet)  mån – Månad. 

C – Calcaneus (Hälbenet)  R – Radius (Strålbenet)  
T – Tibia (Skenbenet)   O eller Ovis – Ovis aries. Får. 

Dst – Distal del. Benets nedre del  C – Capra hircus. Get. 

O/C – Ovis/Capra. Får/Get.   
 

Siffror som namn anger studenter och enskilda bokstäver som namn anger 
lärare. 
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10.1 Benlista 
Ben/Nr Del Sida Vikt K Ålder Mankhöjd Övrigt DNA 
Ph1 #1 - - 2,5 4 > 6-9 mån  - - Ovis 
Ph1 #2 - - 2,5 4 > 6-9 mån  - - Ovis 
Ph1 #3 - - 2 4 > 6-9 mån  - - Ovis 
Ph1 #5 - - 1,5 2  < 6-9 mån - Ofusionerad Ovis 
Ph1 #6 - - 5 4  > 6-9 mån  - - - 
Mt #1 - sin 25.5 4 > 20-24 mån  57,2 cm - - 
Mt #2 - dxt 28,5 4 > 20-24 mån  64,4 cm - - 
Mt #4 - sin 27 4 > 20-24 mån  66,7 cm - - 
Mt #5 Dst - 18,5 4 > 20-24 mån - - - 
Mt #6 Dst - 26,5 4 > 20-24 mån  - Sjuk. förändring - 
H #5 - dxt 7,5 4 > 3 mån  - - Ovis 
H #6 - dxt 13,5 4 > 3 mån  - - - 
H #7 - sin 10,5 4 > 3 mån - - Ovis 
C #1 - dxt 8 4 > 3 år - - Ovis 
C #5 - sin 8,5 4 > 3 år  - - Ovis 
C #7 - sin 7 4 > 3 år - - Ovis 
R #3 - dxt 13,5 4 > 3 mån  - - Ovis 
R #5 - sin 7,5 4 > 3 mån - - Ovis 
R #6 - sin 17 4 3 mån - 3,5 år - - - 
R #7 - sin 32 4+2 > 3,5 år 62,4 cm - Ovis 
R #10 - dxt 33 4 3 mån – 3,5 år - - Ovis 
T #1 - dxt 13,5 3 > 15-16 mån - - Ovis 
T #4 - dxt 11,5 3 > 15-16 mån - Spår efter krok Ovis 
T #5 - dxt 16,5 3 > 15-16 mån - - Ovis 
T #6 - sin 20 3 > 15-16 mån - - Ovis 
T #10 - sin 25 3 > 15-16 mån - - Ovis 
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10.2 Resultat för enskilda ben 

10.2.1 Metatarsi 

10.2.1.1 Mt1 

Metatarsi       
Ben #1 Namn 1 2 3 4 Totalt 

DNA: N/A 1 O O O O O 
 2 O O C O O 
 3 C O C ? ? 
 4 C O C O ? 
 S ? O C O ? 
 G ? O C O ? 

       
 Resultat 2O, 2C, 

2? 
6O 5C, 1O 5O, 1? 4?, 2O 

 % 33,3% O, 
33,3% C, 
33,3% ?  

100% O 83,3% C, 
16,6 % O 

83,3% O, 
16,6% ? 

66,6% ?, 
33,3% O 

 Bedömning O/C O C O O/C 

 

10.2.1.2 Mt2 

Metatarsi       
Ben #2 Namn 1 2 3 4 Totalt 

DNA: N/A  1 O O O O O 
 2 O O O O O 
 3 O O C O O 
 4 C O O O O 
 S C O O O O 
 G C O O O O 

       
 Resultat 3O, 3C 6O 5O, 1C 6O 6O 
 % 50% O, 

50% C 
100% O 83,3% O, 

16,6% C 
100% O 100% O 

 Bedömning O/C O O O O 
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10.2.1.3 Mt4 

Metatarsi       
Ben #4 Namn 1 2 3 4 Totalt 

DNA: N/A  1 O O O O O 
 2 O O O O O 
 3 O C C O ? 
 4 O O O O O 
 S C O O O O 
 G C O O O O 

       
 Resultat 4O, 2C 5O, 1C 5O, 1C 6O 5O, 1? 
 % 66,6% O, 

33,3% C 
83,3% O, 
16,6% C 

83,3% O, 
16,6% C 

100% O 83,3% O, 
16,6% ? 

 Bedömning O O O O O 

10.2.1.4 Mt5 

Metatarsi       
Ben #5 Namn 1 2 3 4 Totalt 

DNA: N/A  1 O O O O O 
 2 O O C C ? 
 3 O O O O O 
 4 O C O O O 
 S C O O O O 
 G C O O O O 

       
 Resultat 4O, 2C 5O, 1C 5O, 1C 5O, 1C 5O, 1? 
 % 66,6% O, 

33,3% C 
83,3% O, 
16,6% C 

83,3% O, 
16,6% C 

83,3% O, 
16,6% C 

83,3% O, 
16,6% C 

 Bedömning O O O O O 

 

10.2.1.5 Mt6 

Metatarsi       
Ben #6 Namn 1 2 3 4 Totalt 

DNA: N/A  1 ? C C O ? 
 2 O O C O O 
 3 O O O O O 
 4 O O C O O 
 S ? O O O O 
 G ? O O O O 

       
 Resultat 3O, 3? 5O, 1C 3O, 3C 6O 5O, 1? 
 % 50% O, 

50% C 
83,3% O, 
16,6% C 

50% O, 
50% C 

100% O 83,3% O, 
16,6% ? 

 Bedömning O/C O O/C O O 
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10.2.2 Phalanx 1 

10.2.2.1 P1 
Sekvenseringen av P1 har gett ett bra och tydligt resultat i två olika PCR-

omgångar. Både forward- och reverse-sekvenserna i bägge omgångar går att 

använda för att göra en artidentifiering. Samtliga sekvenser påvisar får som art.  

DNA 

Osteologisk bedömning 
Phalanx 1       

Ben #1 Namn 1 2 3 4 Totalt 

DNA: Ovis 1 O O O O O 
 2 O O O O O 
 3 C O ? C ? 
 4 O O O O O 
 S O O C O O 
 G O O C O O 
       
 Resultat 5O, 1C 6O 3O, 2C, 

1? 
5O, 
1C 

5O, 1? 

 Korr % 83,3 100 50 83,3 83,3 
 Bedömning O O O/C O O 

10.2.2.2 P2 
Tydligt resultat i sekvenseringen i två olika PCR-omgångar. Samtliga sekvenser 

är användbara för artidentifiering. Det är tydligt att samtliga sekvenser 

identifierar får som art trots att en av de artskiljande positionerna i första 

sekvensen på ’HT-P2-3’ inte finns med. 

DNA 



71 
 

Osteologisk bedömning 
Phalanx 1       

Ben #2 Namn 1 2 3 4 Totalt 

DNA: Ovis 1 C O O O O 
 2 O O O O O 
 3 C O C C C 
 4 C O O O O 
 S O O ? ? ? 
 G O O ? ? ? 

       
 Resultat 3O, 3C 6O 3O, 2C, 1? 3O, 1C, 

2? 
3O, 2?, 1C 

 Korr % 50 100 50 50 50 
 Bedömning O/C O O/C O/C O/C 

10.2.2.3 P3 
Totalt tre av de 16 artskiljande positionerna saknas eller har fått en felaktig 

kvävebas på positionen. Felen är belägna på första sekvensen av HT-P3-1, 

första sekvensen av HT-P3-3 samt andra sekvensen av HT-P3-3.  Resultatet 

bör ses som tillförlitligt och indikerar att prov P3 ska identifieras som får. 

DNA 

 
 
Osteologisk bedömning 
Phalanx 1       

Ben #3 Namn 1 2 3 4 Totalt 

DNA: Ovis 1 O O O O O 
 2 O O O O O 
 3 O O O O O 
 4 O O O O O 
 S O O ? O O 
 G O O ? O O 

       
 Resultat 6O 6O 4O, 2? 6O 6O 
 Korr % 100 100 66,6 100 100 
 Bedömning O O O O O 
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10.2.2.4 P5 
Resultatet från sekvenseringen av P5 uppvisar totalt två artskiljande positioner, 

den första sekvensen på HT-P5-1 samt den första sekvensen på HT-P5-3, där 

en kvävebas inte har avlästs. Men det finns ingen anledning att tvivla på 

resultatet och identifieringen av P5 blir får. 

DNA 

Osteologisk bedömning 
Phalanx 1       

Ben #5 Namn 1 2 3 4 Totalt 

DNA: Ovis 1 - - O O ? 
 2 - - C O ? 
 3 - - O O ? 
 4 - - O O ? 
 S - - O O ? 
 G - - O O ? 

       
 Resultat - - 5O, 1C 6O 6? 
 Korr % - - 83,3 100 - 
 Bedömning - - O O O/C 

10.2.2.5 P6 
Osteologisk bedömning 
Phalanx 1       

Ben #6 Namn 1 2 3 4 Totalt 

DNA: N/A  1 C O C C C 
 2 C O C C C 
 3 C O ? C ? 
 4 O O O C O 
 S O O ? C ? 
 G O O ? C ? 

       
 Resultat 3O, 3C 6O 3?, 2C, 1O 6C 3?, 2C, 1O 
 % 50% O, 

50% C 
100% O 50% ?, 

33,3% C, 
16,6 % O 

100% C 50% ?. 
33,3% C, 
16,6 % O 

 Bedömning O/C O O/C C O/C 
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10.2.3 Radius 

10.2.3.1 R3 
Sekvenseringen av R3 visar två artskiljande positioner, i den första sekvensen 

av HT-R3-4 samt i den första sekvensen av HT-R3-8, där basen inte har lästs 

av. Resultatet visar att R3 identifieras tillhöra ett får. 

DNA 

Osteologisk bedömning 

Radius       
Ben #3 Namn 1 2 3 4 Totalt 

DNA: Ovis  1 O O O O O 
 2 C C C C C 
 3 C O C C C 
 4 C O C O ? 
 S O O O O O 
 M O O O O O 

       
 Resultat 3O, 3C 5O, 1C 3O, 3C 4O, 2C 3O, 2C, 1? 
 Korr % 50 83,3 50 66,6 50 
 Bedömning O/C O O/C O O/C 

 

10.2.3.2 R5 
Sekvenseringen av R5 visar att enbart en artskiljande position i första 

sekvensen av HT-R5-8 inte går att avläsa. Resultatet från sekvenserna visar att 

R5 identifieras som får. 

DNA 
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Osteologisk bedömning 
Radius       
Ben #5 Namn 1 2 3 4 Totalt 

DNA: Ovis  1 O O O O O 
 2 O O O O O 
 3 O O O O O 
 4 C O O O O 
 S O O O O O 
 M O O O O O 

       
 Resultat 5O, 1C 6O 6O 6O 6O 
 Korr % 83,3 100 100 100 100 
 Bedömning O O O O O 

 

10.2.3.3 R6 
Osteologisk bedömning 

Radius       
Ben #6 Namn 1 2 3 4 Totalt 

DNA: N/A  1 O O O ? O 
 2 O O O O O 
 3 C O O O O 
 4 C O O O O 
 S O O O O O 
 M O O O O O 

       
 Resultat 4O, 2C 6O 6O 5O, 1? 6O 
 % 66,6% O, 

33,3 C 
100% O 100% O 83,3% O, 

16,6% ? 
100% O 

 Bedömning O O O O O 

 

10.2.3.4 R7 
Endast en artskiljande position går att avläsa i HT-R7-8 varav resterande tre 

inte har varit möjliga att avläsa. En artskiljande position saknas också i första 

sekvensen av HT-R7-4. Resultatet bör ses som tillförligtligt och R7 kan 

identifieras som får. 

DNA 
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Osteologisk bedömning 
Radius (P)       

Ben #7 Namn 1 2 3 4 Totalt 

DNA: Ovis  1 O O O O O 
 2 O O O O O 
 3 C C C C C 
 4 O C O O O 
 S O O O O O 
 M O O O O O 

       
 Resultat 5O, 1C 4O, 2C 5O, 1C 5O, 1C 5O, 1C 
 Korr % 83,3 66,6 83,3 83,3 83,3 
 Bedömning O O O O O 

 
Radius (D)     

Ben #7 Namn 1 2 Totalt 

DNA: Ovis  1 O O O 
 2 O O O 
 3 C C C 
 4 O C ? 
 S O O O 
 M O O O 

     
 Resultat 5O, 1C 4O, 2C 4O, 1C, 1? 
 Korr % 83,3 66,6 66,6 
 Bedömning O O O 

 
 

10.2.3.5 R10 
Sekvenseringen av R10 uppvisar titalt två artskiljande positioner som inte 

avlästs. Dels i den första sekvensen av HT-R10-4 samt dels i den första 

sekvensen av HT-R10-8. Resultatet visar att R10 identifieras som får. 

DNA 
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Osteologisk bedömning 
Radius       
Ben #10 Namn 1 2 3 4 Totalt 

DNA: Ovis  1 C ? C C C 
 2 O O O O O 
 3 O O O O O 
 4 C C ? O C 
 S O ? ? O ? 
 M O O O O O 

       
 Resultat 4O, 2C 3O, 2?, 

1C 
3O, 2?, 1C 5O, 1C 3O, 2C, 1? 

 Korr % 66,6 50 50 83,3 50 
 Bedömning O O/C O/C O O/C 

 

10.2.4 Tibia 

10.2.4.1 T1 
Sekvenseringen av T1 har visat att Reverse-sekvensen till HT-T1-9 inte har 

fungerat att sekvensera alls. Men med resultat från två olika PCR-omgånger är 

det slutliga resultatet att T1 identifieras som får tillförlitligt. 

DNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osteologisk bedömning 

Tibia      
Ben #1 Namn 1 2 3 Totalt 

DNA: Ovis  1 O O O O 
 2 O O O O 
 3 O O O O 
 4 O O O O 
 S O C C C 
 C O O O O 

      
 Resultat 6O 5O, 1C 5O, 1C 5O, 1C 
 Korr % 100 83,3 83,3 83,3 
 Bedömning O O O O 
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10.2.4.2 T4 
Resultatet från sekvensering av T4 visar att det saknas fyra artskiljande 

positioner som inte avlästs. En position i första sekvensen av HT-T4-3 samt tre i 

första sekvensen av HT-T4-7. Resultatet visar att T4 identifieras som får. 

DNA 

Osteologisk bedömning 
Tibia      

Ben #4 Namn 1 2 3 Totalt 

DNA: Ovis  1 O O O O 
 2 O C C C 
 3 O O O O 
 4 O C C C 
 S O C O O 
 C O O O O 

      
 Resultat 6O 3O, 3C 4O, 2C 4O, 2C 
 Korr % 100 50 66,6 66,6 
 Bedömning O O O O 

 

10.2.4.3 T5 
Sekvenseringen av T5 visar att totalt fem artskiljande positioner inte har varit 

möjliga att avläsa. En stor del av första sekvensen av HT-T5-3 har inte varit 

möjlig att avläsa korrekt och en position i första sekvensen av HT-T5-9 har inte 

varit möjlig att avläsa. Resultatet identifierar T5 som får. 

DNA 
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Osteologisk bedömning 

Tibia      
Ben #5 Namn 1 2 3 Totalt 

DNA: Ovis  1 O C O O 
 2 O O O O 
 3 O O ? O 
 4 O C O O 
 S O C C C 
 C O O O O 

      
 Resultat 6O 3O, 3C 4O, 1C, 1? 5O, 1C 
 Korr % 100 50 66,6 83,3 
 Bedömning O O O O 

 

10.2.4.4 T6 
En artskiljande position av vardera sekvens av HT-T6-3 samt första sekvensen 

av HT-T6-9 har inte varit möjlig att avläsa. Resterande positioner identifierar T6 

som får. 

DNA 

Osteologisk bedömning 
Tibia      

Ben #6 Namn 1 2 3 Totalt 

DNA: Ovis  1 C C O C 
 2 O C O O 
 3 O O O O 
 4 O O O O 
 S ? C C C 
 C C O O O 

      
 Resultat 3O, 2C, 

1? 
3O, 3C 5O, 1C 4O, 2C 

 Korr % 50 50 83,3 66,6 
 Bedömning O/C O/C O O 
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10.2.4.5 T10 
Totalt fyra artskiljande positioner har inte varit möjliga att avläsa. Tre av 

positionerna i första sekvensen av HT-T10-3 samt en position i första 

sekvensen av HT-T10-9. Resultatet från sekvenseringen identifieriar T10 som 

får. 

DNA 

 
Osteologisk bedömning 

Tibia      
Ben #10 Namn 1 2 3 Totalt 

DNA: Ovis  1 O C O O 
 2 O C O O 
 3 O O O O 
 4 O O O O 
 S O O O O 
 C O O O O 

      
 Resultat 6O 4O, 2C 6O 6O 
 Korr % 100 66,6 100 100 
 Bedömning O O O O 

 

10.2.5 Calcaneus 

10.2.5.1 C1 
Resultatet från sekvenseringen av C1 visar att två artskiljande positioner inte 

har varit möjliga att avläsa. Felen lokaliseras till första sekvensen av HT-C1-3 

samt första sekvensen av HT-C1-9. Utifrån det resultatet identifieras C1 som 

får. 

DNA 
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Osteologisk bedömning 
Calcaneus       

Ben #1 Namn 1 2 3 4 Totalt 

DNA: Ovis  1 O O C C ? 
 2 O O O O O 
 3 O O O O O 
 4 O O O O O 
 S O O O O O 
 C O O O O O 

       
 Resultat 6O 6O 5O, 1C 5O, 1C 5O, 1? 
 Korr % 100 100 83,3 83,3 83,3 
 Bedömning O O O O O 

10.2.5.2 C5 
Resultatet från visar att två artskiljande positioner är felaktigt avläsa. I första 

sekvensen av HT-C5-3 är en position inte avläst och i första sekvensen av HT-

C5-9 har två baser bytt plats med varandra. Resultatet identifierar C5 som får. 
 
DNA 

 
Osteologisk bedömning 
Calcaneus       

Ben #5 Namn 1 2 3 4 Totalt 

DNA: Ovis  1 C O C C C 
 2 O O O O O 
 3 O O O O O 
 4 O O O O O 
 S O O O O O 
 C O O O O O 

       
 Resultat 5O, 1C 6O 5O, 1C 5O, 1C 5O, 1C 
 Korr % 83,3 100 83,3 83,3 83,3 
 Bedömning O O O O O 
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10.2.5.3 C7 
Sekvenseringen av C7 visar att enbart en artskiljande position inte har lästs av. 

Felavläsningen är lokaliserad till första sekvensen av HT-C7-9. Resultatet av C7 

visar att benet identifieras som får. 

DNA 

 

Osteologisk bedömning 
Calcaneus       

Ben #7 Namn 1 2 3 4 Totalt 

DNA: Ovis  1 C O O C ? 
 2 O C C O ? 
 3 O O O O O 
 4 O O O O O 
 S C O C O ? 
 C O O O O O 

       
 Resultat 4O, 2C 5O, 1C 4O, 2C 5O, 1C 3O, 3? 
 Korr % 66,6 83,3 66,6 83,3 50 
 Bedömning O O O O O/C 

10.2.6 Humerus 

10.2.6.1 H5 
Sekvenseringen uppvisar totalt två felavläsningar. Felavläsningarna är 

lokaliserade till första sekvensen av HT-H5-4 samt första skevensen av HT-H5-

8. Resultatet av sekvenseringen identifierar H5 som får. 

DNA 
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Osteologisk bedömning 

Humerus       
Ben #5 Namn 1 2 3 4 Totalt 

DNA: Ovis  1 ? ? C C C 
 2 ? ? O O O 
 3 O O O O O 
 4 O O O O O 
 S O O O O O 
 C O O O O O 

       
 Resultat 4O, 2? 4O, 2? 5O, 1C 5O, 1C 5O, 1C 
 Korr % 66,6 66,6 83,3 83,3 83,3 
 Bedömning O O O O O 

 

10.2.6.2 H7 
Resultatet för H7 uppvisar totalt tre felavläsningar i första sekvensen av HT-H7-

4, andra sekvensen av HT-H7-4 samt första sekvensen av HT-H7-8. 

Sekvenserna identifierar H7 som får. 

DNA 

Osteologisk bedömning 

Humerus       
Ben #7 Namn 1 2 3 4 Totalt 

DNA: Ovis  1 ? ? O O O 
 2 ? ? O O O 
 3 O C C C C 
 4 C O C C C 
 S O O O O O 
 C O O O O O 

       
 Resultat 3O, 2?, 

1C 
3O, 2?, 

1C 
4O, 2C 4O, 2C 4O, 2C 

 Korr % 50 50 66,6 66,6 66,6 
 Bedömning O/C O/C O O O 
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