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Abstract

Jansson,  J.  2016.  De  könlösa  människorna.  En  undersökning  om  de  mänskliga
hällristningsfigurerna utan tydliga könsmarkeringar.

Jansson, J. 2016. The Sexless People. A survey on the Rock Carvings of Human figures with non
distinct Sex markers.

This essay explores the reason behind the sexless human figures depicted in rock carvings from the
Bronze Age in Scandinavia, to understand why they are sexless while others have indicated sex
markers, and to investigate which theories about them are the most reliable - are they sexless by
purpose, or are they women, men, children or are they a third gender? This interdisciplinary study
with archeology and gender research will discuss and analyze human figures with non distinct sex
markers from 10 pictures of rock carvings from Scandinavia with the purpose to understand the lack
of sex markers such as phallus and long hair. The ambition of this essay is that a study of this kind
will  deepen  the  general  knowledge  of  the  subject  of  rock  art  and  possibly  contribute  to  the
discussion about the Bronze Age society's view of gender.

The result and discussion of this study have shown that several earlier theories about the sexless
human  figures  could  be  confirmed,  for  example  that  small  mostly  sexless  human  figures  are
children  but  that  they  are  not  a  specific  indicator  of  sex  and  that  shamans  are  depicted  in
ceremonies, but that not all sexless human figures should be interpreted as shamans. The discussion
also contradicted a few of the earlier theories, for example the theory that weapons always indicate
male sex and that the lack of it indicates female sex, and that all human figures on ships should be
interpreted as male even if they do not have any sex markers. The sexless human figures are still a
mystery, but this study have lead to the conclusion that they are sexless by purpose and that sex
markers  such  as  phallus  and  long  hair  are  indicators  of  masculinity  and  femininity,  not  the
biological male and female sex.
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1.   Inledning

De könlösa människofigurerna på hällristningar är ett motiv som länge förbryllat både allmänheten 
och forskare. Hur skall vi tolka dessa figurer, vad är deras betydelse och varför är de könlösa när 
andra har mer tydliga könsmarkeringar? Många av dagens forskare har argumenterat för att de 
antingen är kvinnor, män, barn, shamaner eller byinvånare. Problemet med de tolkningar och teorier
som finns idag ligger i att ingen tolkning är mer säker än de andra, vilket gör att de könlösa 
människofigurerna inte brukar tas med i djupgående undersökningar eller analyseras som enskilda 
motiv.

I denna tvärvetenskapliga undersökning med genusforskning som stöd kommer de könlösa 
människofigurerna diskuteras och analyseras genom en kvantitativ undersökning av 10 bilder av 
hällristningar och hällristningslokaler. Analysen är gjord med min ambition för uppsatsen som 
grund vilket är att en fördjupad kunskap och tolkning av de könlösa människofigurerna skall ge en 
djupare förståelse för ämnet hällristningar. Målet är även att i förlängningen undersöka om dessa 
kan ge indikationer på bronsålderssamhällets syn på genus, vilket i sin tur skulle kunna påverka hur 
vi idag ser på manligt och kvinnligt.

Ordet ”människofigur” används genom uppsatsen för att beskriva de människoliknande 
hällristningsfigurerna. Med detta bör det poängteras att det inte är säkert att figurerna är människor, 
eftersom de skulle kunna vara gudomligheter eller något annat. För enkelhetens skull och för de 
kommande tolkningarna används termen ”människofigur” istället för ”människoliknande figur”.

1.1.   Syfte och frågeställning
Syftet med denna undersökning är att förstå avsaknaden av könsmarkeringar och könsindikationer 
på könlösa, ristade människofigurer på hällristningar. Undersökningens mål är också att förstå valet 
av motiv utan sagda attribut samt bredda forskningsfältet inom området hällristningar då just de 
könlösa människofigurerna är sparsamt undersökta, eller framförallt tolkade, och vidare information
behövs för en fördjupad förståelse av ämnet hällristningar.

Undersökningens mål kommer att uppnås med hjälp av följande frågeställningar;

1. Går det att se könsmarkeringar eller könsindikationer på eller intill de människofigurer 
som saknar de klassiska motiven för manligt eller kvinnligt kön (långt hår, fallos, skålgrop 
eller sträck mellan benen)?

2. Hur kan de helt könlösa människofigurerna tolkas – var de män, kvinnor, tvåkönade 
eller könlösa?

Till dessa huvudfrågor tillkommer ett par delfrågor;
• Skulle de könlösa människofigurerna kunna symbolisera barn som ännu inte nått 

puberteten och därmed sin sexualitet?
• Kan de könlösa människofigurerna ha symboliserat både män och kvinnor, beroende på 

betraktarens tolkning?
• Vad kan närvaron eller frånvaron av sagda könsmarkeringar eller könsindikationer säga 

om motiven och val av motiv – kan det ha varit irrelevant att markera vissa 
människofigurer med kön men viktigt på andra människofigurer och för deras kontext?
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1.2.   Teori
Det förväntade resultatet för denna uppsats är att en fördjupad kunskap och tolkning av de könlösa 
människofigurerna skall ge en bredare förståelse för ämnet hällristningar genom ett 
genusperspektiv. Min teori är att jag kommer hitta könsmarkeringar eller könsindikationer som 
tillhör dessa figurer, troligen inte på dem, men i anslutning till dem eller nära dem. Exempel på 
sådana attribut kan vara någon form av vapen som kommer studeras om det är en könsmarkering 
eller inte, alternativt streck/ skålgropar (förutom mellan benen då detta är tolkat som ett uttryck för 
kvinnligt kön) som kan indikera antingen manligt eller kvinnligt kön. Det kommer även finnas 
människofigurer utan några könsindikationer, vare sig vid dem eller på dem – vilket kommer 
resultera i en diskussion om att dessa figurer var menade att vara könlösa, shamaner alternativt barn
som ännu inte nått puberteten.

1.3.   Metod
För att besvara syftet och frågeställningarna kommer det göras en kvantitativ undersökning av 10 
bilder med könlösa människofigurer (se rubrik 1.4 och 3) där några av dagens vanligaste teorier 
kommer användas som uträkningsmodeller för att se vilken/ vilka teorier som är bäst lämpade som 
förklaring till de könlösa människofigurerna, och om dessa teorier fortfarande är aktuella eller om 
de kan nyanseras. Teorierna, som är utarbetade av tidigare forskare (Malmer 1989: 22f; Yates 1993: 
42-67; Hygen & Bengtsson 1999: 78-81; Burenhult 2000b: 101; Hays-Gilpin 2004: 25ff; Wessman 
2010: 61; Andreassen 2011: 86; Goldhahn & Fuglestvedt 2012: 245; Hays-Gilpin 2012: 200ff; 
Nilsson 2012: 66ff; Streiffert Ekland 2014: 368-372), är;

• Om vapen skall ses som en könsmarkering eller inte.
• Om huvudbonad med horn (shaman) skall ses som en könsmarkering då många shamaner 

ofta är könlösa.
• Om närhet till skålgropar kan ses som en könsmarkering.
• Om storleken på könlösa människofigurer kan antyda barn.
• Om skepp skall ses som en könsmarkering för alla människofigurer på dem.

Dessa kommer sedan att diskuteras både som enskilda teorier och genom det resultat som de ger. 
Metoder som kommer användas för bland annat könsbedömning är hämtat från Hygen och 
Bengtssons (1999: 77-86). Datering kommer utföras med Flemming Kauls dateringsmetod (Ling 
2014: 60) för att studera ett tidsmässigt samband mellan hällristningarna.

1.4.   Källmaterial
På grund av att ämnet är relativt nytt, eller snarare sparsamt forskat om, finns det inte inlagt i t.ex. 
Svenskt Hällristningsforskningsarkiv (www.shfa.se) eller Riksantikvarieämbetet Fornsök 
(www.fmis.raa.se) som en möjlig sökväg med dokumenterade bilder. De 10 bilderna, som tidigare 
har diskuterats av andra forskare med andra frågeställningar, är därför hämtat från referenslitteratur 
(Damell 1989: 167; Svensson 1989: 129; Hygen & Bengtsson 1999: 81-175; Nilsson 2012: 66-140; 
Ling 2014: 202).

1.5.   Avgränsning
Uppsatsen har avgränsats till att undersöka hällristningar från bronsåldern i Skandinavien som är 
gjorda mellan åren 1400–900 f.Kr. Detta har gjorts på grund av att ett större utbud av hällristningar 
från resterande delar av bronsåldern och en större region inte är möjlig eller relevant att ta med i 
denna kortare uppsats. Även om fokus har varit att hitta bilder med könlösa människofigurer finns 
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könsmarkerade människofigurer och andra attribut med på bilderna, vilket ger bilderna en relativt 
bra representation av vanliga typer av hällristningar och hällristningslokaler. Några av bilderna av 
hällristningar är enbart delar av större hällristningslokaler vilket är ett medvetet val eftersom en 
större representation av fullständiga lokaler inte är möjlig enligt föregående förklaring, men det 
reserveras för eventuella feltolkningar på grund av det mindre materialet. De tidigare teorierna som 
används som förklaringsmodeller (se rubrik 1.3 och 4) är utvalda eftersom de är några av de mest 
aktuella teorierna i dagens forskning om de könlösa människofigurerna, och mindre aktuella teorier 
är bortvalda eftersom de inte varit relevanta för uppsatsen. Även en subjektiv undersökning inom 
bilderna för att studera de olika motivens relation till varandra, samt en jämförande studie mellan 
bilderna, har valts bort på grund av platsbrist men skulle kunna göras i en utökad undersökning.

1.6.   Källkritik
Att hantera information om hällristningar är en aning problematiskt eftersom det inte finns någon 
säker fakta om vad de föreställer, vem som gjorde dem, när de gjordes eller varför de gjordes. Det 
som finns är teorier och dateringar gjorda med hjälp av fyndmaterial och avbildningar i naturlig 
storlek. När dessa teorier och metoder används skall läsaren vara kritisk till informationen eftersom 
de tidigare forskarna har gjort tolkningar om materialet utefter den informationen som de har haft 
och utefter deras förutsättningar.

Dateringsmetoden av Flemming Kaul (Ling 2014) är relativt allmänt använd men något osäker 
då den enbart inriktar sig på skepp, men används för att korsdatera liknande ristningar utan skepp. 
Det som kan göra den osäker är att ristningarna ofta inte har gjorts av samma person och de kan 
ursprungligen vara från helt olika tidsperioder även om de liknar varandra. Andra teorier och 
metoder som är värda att nämna är könsmetoderna som avgör huruvida en människofigur är 
kvinnlig eller manlig. Dessa baserar sig på fysiska könsuttryck som vi idag förknippar med manligt 
och kvinnligt; manliga könsorgan och långt hår.

Teorierna om långt hår och även skålgropar som en könsmarkering har ifrågasatts av Yates 
(1993) och de råder delade meningar huruvida dessa skall ses som könsuttryck över huvud taget för 
något av könen. Metoderna för att könsbedöma en hällristning bygger dessutom på antagandet att 
forntidens folk enbart hade två genus eller två könsuttryck, något som inte alls kan sägas med 
säkerhet, men då det inte finns bestämda alternativa förklaringar till vad långt hår och fallosar kan 
betyda används dessa tolkningar för könsbedömning.

De könlösa människofigurerna har ganska få tolkningsmöjligheter och problemet med de 
tolkningar och teorier om dessa figurer som finns idag ligger i att ingen tolkning är mer säker än de 
andra, vilket gör att de könlösa människofigurerna inte brukar tolkas eller tas med i djupgående 
undersökningar. De forskare, exempelvis Hygen & Bengtsson (1999) och Hays-Gilpin (2012), som 
har försökt könsbedöma de könlösa hällristningsfigurerna har påpekat att sådana försök kan säga 
mer om den som bedömer än den tidigare avsikten av den/ de som gjorde bilderna. Detta är något 
som måste reflekteras och diskuteras ständigt i genusarbeten.

Denna undersökning är som sagt tolkningsbaserad, och bearbetar dessutom både sekundärkällor
och primärkällor (bilder av hällristningar och hällristningslokaler). Då den hanterar andra forskares 
åsikter och diskuterar dessa mot varandra, samt mot primärkällorna, finns risken för dubbeltolkning 
av materialet. Detta är ett problem som bearbetas, men som med alla tolkningsbaserade forskningar 
lämnas rum för eventuella fel med en förhoppning att det inte händer. Några av primärkällorna är 
som tidigare nämnts delar av större hällristningslokaler vilket även det kan ge feltolkningar då inte 
hela materialet är presenterat. Detta är dock ett medvetet val eftersom en större representation inte 
är möjlig för undersökningen och hela hällristningslokalerna inte kan visas i ett kortare arbete som 
detta är. Med det sagt reserveras det för eventuella feltolkningar på grund av det mindre materialet.
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2.   Forskningshistorik

2.1.   Bronsåldern
Bronsåldern i Norden varade mellan år 1700–500 f.Kr. och har fått sitt namn efter de bronsföremål 
som hittats från denna perioden. Bronsåldern har i efterhand delats upp i äldre bronsåldern, 1700–
1100 f.Kr., och yngre bronsåldern, 1100–500 f.Kr., av Oscar Montelius år 1873 (Klindt-Jensen 
1975: 85ff; Burenhult 2000a: 433ff; Burenhult 2000b: 15; Renfrew & Bahn 2012: 27; Baudou u.å.).
Bronsåldern var en period då befolkningsgrupper blev mer bofasta och samhället växte vilket 
resulterade i mer koncentrerad bebyggelse av bland annat större hallbyggnader och stolpbyggda 
långhus med vasstak (Malmer 1989: 12; Burenhult 2000b: 21ff; Baudou u.å.; Stockholms 
länsmuseums hemsida u.å.).

Några av de största och mest betydande delarna av fornlämningsmaterialet från bronsåldern är 
storhögar och rösen som restes i samband med begravning (Burenhult 2000a: 444; Stockholms 
länsmuseums hemsida u.å.). Många av dessa gravmonument befinner sig i gränsområden för 
hövdingadömen eller på väl synliga platser, och en tolkning är att de största gravrösena innehöll 
hövdingar och stormän. I dessa gravar har arkeologer funnit påkostade och rikligt utsmyckade 
gravgåvor, till exempel bronssvärd, andra vapen, smycken och statusföremål där många har visat 
spår av att vara inspirerade från Centraleuropa och Övre Orienten. Gravhögarna har också kunnat 
visa på sociala skillnader mellan olika grupper genom den varierade mängden och storleken på 
gravgåvorna. Vanliga människor begravdes ofta nära gården i små och anspråkslösa gravar i så 
kallade bygravfält, och kremering tog över gravbruket helt mot den tidigare gravnormen som var 
jordbegravning (Malmer 1989: 12f; Burenhult 2000a: 444f; Goldhahn 2008: 22; Baudou u.å.; 
Stockholms länsmuseums hemsida u.å.).

Ett annat nytt gravfenomen som uppstod under äldre bronsåldern var de ristade gravhällarna. 
Det finns inte många av dem, men de som finns har symboler och figurer inristade på stenhällar i 
samband med kistor och kantkedjor. Denna tradition återfinns mest i Skåne och på Öland, där den 
största och mest berömda är Kiviksgraven på Österlen, Skåne. Gravröset är Nordens största och 
innehöll åtta ristade hällar vid kistan med en mängd ristningar av både människofigurer och 
symboler (Malmer 1989: 20; Burenhult 2000a: 456).

Bronsålderns människor påverkades mycket av deras transportmöjligheter. Vagnar var viktiga 
och av varierade typer, vilket forskare har kunnat avgöra tack vare avbildningarna av dem på 
hällristningar. Det fanns två- eller fyrhjuliga vagnar som drogs av ett eller flera dragdjur, i vissa fall 
till och med av oxar. Av hällristningar från många olika hällristningslokaler framgår det att 
vagnarna även varit en stor del av det ceremoniella livet (Burenhult 2000b: 57). Vagnarna hade 
dock en markant mindre betydelse än skeppen. Från flera olika platser, främst längst kuster, vikar, 
hav och vid sjöar, går det att se skepp och båtar i olika former ristade på hällar som vittnar om det 
utbredda handels- och utbytesnätverket från Norden till bland annat Nord- och Centraleuropa. 
Skeppen och båtarna var i ännu större grad än vagnarna en del av det ceremoniella livet (Malmer 
1989: 19; Burenhult 2000b: 57f). Kunskapen om dessa farkoster är däremot relativt sparsam 
eftersom det inte finns mycket material kvar av dem förutom på hällristningslokalerna, och om 
skeppens byggnation och material vet vi mycket lite. Dagens tolkningar pekar på allt från skepp 
gjorda av skinn till plankbyggda båtar och större, bredare farkoster som kunde färdas längre 
(Malmer 1989: 19; Burenhult 2000b: 59).

2.2.   Hällristningar
Hällristningar är ett av de fornlämningsmaterial som ger mest informationen om 
bronsålderssamhället i Norden. Ristningarna har blivit föremål för många tolkningar både av 
forskare och privatpersoner, och det finns många olika teorier om vad de betyder och vem som 
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gjorde dem; om de återberättar historiska händelser (Hultkrantz 1989: 43), om de beskriver en 
solkult, dödskult eller fruktbarhetsriter eller om de beskriver en mytologisk världsbild (Goldhahn 
1997: 1; Burenhult 2000b: 94; Burenhult u.å.). En av de mest rådande teorierna säger att 
hällristningarna skapades i samband med ritualer och ceremonier (Hays-Gilpin 2004: 2ff). Det enda 
som med säkerhet går att säga om hällristningarna är att den nordiska hällristningstraditionen varit i 
bruk mycket längre än vad som tidigare trotts (Hygen & Bengtsson 1999: 10; Burenhult 2000b: 94; 
Goldhahn 2008: 17).

Hällristningslokaler i Norden delas för det mesta in i två traditioner; den nordliga och den 
sydskandinaviska. Den nordliga traditionen hör till jägare- samlare grupper med influenser från de 
sydskandinaviska ristningarna och har daterats till ca 4000–500 f.Kr. Dessa bilder kallas ibland för 
vilt- eller jaktristningar då för det mesta har motiv av jakt, djur och annat som associeras med det. 
Den sydskandinaviska traditionen hör till bronsålderns jordbrukande, bofasta grupper och byar och 
har daterats till ca 1700 f.Kr.–1 e.Kr. Motiven är för det mesta människofigurer, djur, vapen, skepp, 
skålgropar och sko/- fotavtryck, jordbrukande och fruktbarhetsriter (Malmer 1989: 11f; Burenhult 
2000b: 95f; Goldhahn 2002: 32; Burenhult u.å.). De sydliga hällristningarna förekommer för det 
mesta på släta bergytor, lösa stenar eller större stenblock i terrängen, på dösar och gånggrifter från 
stenåldern eller på stenhällar från gravar. De nordliga hällristningarna hittas antingen på fast berg, 
större stenblock eller mindre lösa stenar (Malmer 1989: 13f; Hays-Gilpin 2004: 3). Ristningarna 
knackades för det mesta med en spetsig och hård sten eller möjligen med en mejsel av brons 
(Malmer 1989: 13f; Hays-Gilpin 2004: 3).

Hällristningar är, och har alltid varit, svåra att tolka. Under större delen av 1900-talet tolkades 
de okomplicerat som de ser ut; skepp var skepp, människofigurer var människor, sköldar var 
sköldar och olika djur var just olika djur. Motiveringen bakom varför de höggs in var även den 
okomplicerad; djur höggs in eftersom befolkningen ville fånga dem eller behålla och nyttja 
boskapshjordarna, och solar höggs in eftersom ristaren ville ha bättre väder. Flera forskare har idag 
försökt gå ifrån detta synsätt genom att betona att bilder och symboler är mångtydiga eftersom de 
kan ha fler betydelser än de enkla tolkningarna (Bengtsson 2004: 131; Goldhahn 2004: 126f). Även 
om detta synsätt har fått en viss kritik har sagda kritik dementerats då både historiska, 
antropologiska och etnoarkeologiska fallstudier har gjorts på nu levande ursprungsbefolkningar som
fortfarande utövar hällristningskonst, bland annat i Australien, vilka alla uttrycker en mångdubbel 
betydelse för bilderna (Malmer 1989: 10f; Goldhahn 2004: 127ff).

Hygen & Bengtsson (1999), bland många andra av dagens forskare, anser att hällristningar inte 
skall ses som ett enskilt forntidsfenomen skilt från dåtidens samhälle. Hällristningarna kan vara 
uttryck för flera olika värderingar och trosföreställningar, och då ingen enskild ristare själv 
bestämde motiven innebär det att det skulle kunna gå att utröna de regler som samhället satte på 
ristningarna. Bilderna kan ha haft flera olika innebörder; politiska, konstnärliga, språkliga eller 
vetenskapliga (Hygen & Bengtsson 1999: 10f). Hällristningar kan även ha varit ett medel för att 
markera markgränser och territorier. Bilderna i sig kan även ha förstärkt detta genom att visa den 
makt som stammen eller byn hade som gjorde ristningarna. Centrerade hällristningslokaler kan även
ha utgjort en central kultplats och mötesplats som verkade för social sammanhållningen inom eller 
mellan olika grupper (Bertilsson 1989: 41; Malmer 1989: 10f; Bengtsson 2004: 131).

Merparten av de sydskandinaviska hällristningslokalerna ligger i anslutning till vattendrag, eller
längst en tidigare vattenlinje, och det har diskuterats mycket av bland annat Goldhahn (2002) just 
hur stor påverkan vattnet och ljudet av vatten har haft på det sinnliga intrycket av hällristningarna. 
Även många av de norra hällristningslokalerna har hittats i närhet till vatten och vattendrag, där 
vattnet i många fall har varit högljutt såsom forsar och vattenfall, vilket tros ha påverkat både 
ristaren och betraktarens upplevelse av hällristningarna. Många av berghällarna där ristningarna 
finns är dessutom ofta eldskadade, vilket tros ha gett en speciell effekt när de lystes upp av eldsken. 
Närvaron av ljudet när ristaren knackar sten mot sten kan också ha varit en del av ceremonin för 
själva bildskapandet och en del av kulturlandskapet (Malmer 1989: 14f; Goldhahn 2002: 29; 
Bengtsson 2004: 131).

Nilsson (2012) har gjort tolkningar om att många hällristningar uppvisar rent skriftspråkliga 
innebörder, där sträck och linjer utger en del av bildens betydelse genom ett primitivt skriftspråk. 
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Några hällristningar har också uppvisat räknemetoder, bland annat gravida kvinnor som räknar ned 
till födseln genom att räkna på skålgropar (Nilsson 2012: 10ff). På andra förhistoriska platser i 
världen, till exempel Egypten, Kina och Kreta utvecklades bilder och målningar från ett bildspråk 
till ett skriftspråk utgjort av bilder, och det är inte otänkbart att den nordiska hällristningstraditionen
hade varit på väg åt samma håll om den hade fortsatt (Hygen & Bengtsson 1999: 14).

En fråga som länge varit aktuell inom hällristningsforskning är varför de gjordes. Många av de 
bilder som går att se idag är ristade och knackade antingen som enskilda och nya bilder, eller så har 
de ristats in ovanpå redan befintliga ristningar. Några av bilder har även fördjupats vilket troligen 
betyder att de har knackats in återkommande under olika perioder (Malmer 1989: 9f). Många 
forskare har länge ansett att hällristningarna har att göra med magi och religion (Bertilsson 1989: 
29; Malmer 1989: 9). Med ordet magi menas det att människan har försökt att genomföra något 
genom sin vilja med medel som inte stämmer överens med naturlagarna, och med religion menas 
människans dyrkan av en eller flera gudomligheter. Exempel för detta kan vara en ristning av en 
person som plöjer vilket blir en magisk ristning om den innehåller en önskan för bättre skörd. Men 
samma ristning kan även ha varit riktad till en gudomlighet i tacksamhet över en god skörd. Det är 
mycket möjligt att ristaren både önskade bättre skörd och tackade för förra årets skörd i samma 
ristning (Malmer 1989: 9). Denna tvådelade mening bakom hällristningarna kan förklara varför 
samma motiv upprepades på samma berghäll, då ristaren kanske gjorde en ny ristning för varje år 
eller fördjupade gamla och upprepade innebörden.

När det kommer till frågan om vem det var som gjorde bilderna har det tidigare sagt att enbart 
män gjorde dem, men detta saknar belägg och forskare har nu kommit fram till att även kvinnor 
gjorde dem. Det behövs dock vidare forskning i ämnet för att studera ifall stilarna och motiven 
skiljer sig mellan manliga och kvinnliga ristare (Hays-Gilpin 2004: 85f).

Hällristningar är svåra att datera då de inte innehåller något som är möjligt att datera i sig 
själva. Forskare har daterat föremål och fornlämningar i närheten av hällristningar när sådana har 
funnits och daterat bilderna med hjälp av dessa, sedan har de kunnat datera bilder som liknar de 
redan daterade. Det har även gått att datera hällristningar av svärd som avbildats i naturlig storlek 
efter tidigare fynd. Ett annat sätt att datera bilderna är att använda sig av Flemming Kaul´s 
dateringsmetod genom skeppsbilder (se Bilaga) (Wessman 2010: 49f; Goldhahn & Fuglestvedt 
2012: 242; Ling 2014: 60f). Skepp från den äldre bronsåldern karaktäriseras av inåtgående stävar 
och svaga kölextensioner. Skepp från yngre bronsåldern har istället utåtgående stävar, ofta med 
djurhuvuden, och kölen är framhävd och syns tydligt. Stävarna kan vara inåtgående, men om kölen 
är framhävd är det den som avgör åldern på ristningen (Wessman 2010: 49f; Goldhahn & 
Fuglestvedt 2012: 242; Ling 2014: 60f).

2.3.   Genusforskning inom arkeologin
Genusforskningen tog ordentligt fart på 1970-talet, men den började redan år 1960 då Gunnar Qvist 
skrev den första avhandlingen inom ämnet; Kvinnofrågan i Sverige 1809-1846. Studier rörande 
kvinnans näringsfrihet inom de borgerliga yrkena. (Gilchrist 1999: 1; Hays-Gilpin 2004: 4; 
Nationella Sekretariatet för Genusforsknings hemsida 2012). Det dröjde dock till 1990-talet innan 
genusperspektivet fick en egen plats inom arkeologin (Arwill-Nordbladh 2001: 57). När ämnet 
startade var det nära sammankopplat med kvinnorörelsen och har därifrån utvecklats till att forskas 
om inom nästan alla akademiska discipliner. Ordet genus kommer från engelskans gender, ett ord 
som tidigare enbart användes inom psykologin men som omdefinierades av amerikanska feminister 
på 1970-talet (Gilchrist 1999: 2; Nationella Sekretariatet för Genusforsknings hemsida 2012).

Genus skiljer mellan biologiskt kön och socialt kön då kön benämner det biologiska könet 
medan genus handlar om det sociala könet. Genusteorin säger att människan inte föds in sitt sociala 
kön samtidigt som sitt biologiska kön; man är inte man eller kvinna, man blir det. Sitt sociala kön 
formas alltså efter samhället och kulturen, inte efter biologiska skillnader. Begreppet uppkom efter 
att kvinnors och mäns levnadsvillkor tidigare förklarades genom de kroppsliga skillnaderna de har, 
och genom att frångå detta synsätt och istället diskutera genus har det blivit lättare att belysa sociala
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villkor som formar mäns och kvinnors möjligheter (Voss 2006: 107). Genusbegreppet har även 
kunnat påvisa skillnader mellan män och kvinnor i fråga om makt i större sociala grupper (men inte 
på individnivå), så forskare har genom detta kunnat studera maktstrukturer i både nutida och 
forntida samhällen (Gilchrist 1999: 9; Arwill-Nordbladh 2001: 28f; Nationella Sekretariatet för 
Genusforsknings hemsida 2012).

Under den tidiga delen av 1900-talet var den arkeologiska forskningen inriktad på geografiska, 
berättande tolkningar av det förflutna, och forskare försökte ofta identifiera folkslag eller 
folkgrupper efter specifika arkeologiska material. Nästan alla arkeologer under denna tid var män, 
men det skedde en ökning av kvinnliga arkeologer i de flesta europeiska länder. Det har undersökts 
om synen på förhistorien förändrades då kvinnor började delta i forskningen, och ifall de ställde 
andra frågor eller valde andra forskningsfält än männen (Arwill-Nordbladh 2001: 23). Resultatet 
har hittills visat att kvinnliga arkeologer i Norden valde ämnen som låg de själva närmare socialt 
sett (textilframställning och dräkter) medan kvinnliga arkeologer i USA ledde större utgrävningar 
och valde liknande ämnen som deras manliga kollegor (förhistoriska städer). Även om det fanns fler
kvinnor säger inte det att de blev helt accepterade inom forskningsområdet. I Sverige hade fem 
kvinnor och 20 män fått titeln professor i arkeologi i slutet av 1990-talet, vilket var ganska många 
fler kvinnliga professorer jämfört med andra länder (Arwill-Nordbladh 2001: 24).

År 1997 skrev Conkey och Gero en artikel där de diskuterade huvudpunkterna inom 
genusforskningen under 1990-talet i texten Programme to Practice: Gender and Feminism in 
Archaeology. Studien fokuserade på USA, men även andra delar av världen studerades, och de insåg
att forskare hade börjat inrikta sig på att hitta spår av kvinnor i verksamheter som tidigare enbart 
förknippats med män. Kvinnor inom jordbruket, i framställningen av redskap och som skapare av 
grottmålningar, som ett par exempel, hade blivit intressant att belysa och studera (Conkey & Gero 
1997; Gilchrist 1999: 6f; Arwill-Nordbladh 2001: 47; Voss 2006: 108; Bergerbrant 2007: 6).

Ett annat tema som blev vanligt att forska om var maktpositioner. Sådana studier studerade 
kvinnlig auktoritet i forntida högstatussamhällen, där kvinnor mer eller mindre var drottningar i till 
exempel Korea och Kina. Dessa studier visade att det har funnits kvinnor som haft högre 
maktpositioner och därmed dementerat den vanliga tolkningen att det var män som alltid hade de 
högsta posterna i forntida samhällen (Arwill-Nordbladh 2001: 47).

Ytterligare ett tema var att hantera ämnet arkeologi annorlunda mot vad som tidigare gjorts, att 
pröva olika sätt att dokumentera iakttagelser i fält, att skriva nya texter i fältdagböcker och att skapa
fiktiva berättelser utifrån en artefakt. Ett sådant exempel är Janet Spectors presentation, What this 
awl means (1993), av sina undersökningar från en nordamerikansk by där Dakota-indianer bodde i 
början på 1800-talet. Hon skrev ned sina undersökningar traditionsenligt blandat med 
experimentella texter för att försöka förmedla förhistorien på ett nytt sätt och ge komplement till de 
traditionella tolkningarna. Denna skrift anses av många vara en av de viktigaste genusskrifterna från
1990-talet (Spector 1993; Arwill-Nordbladh 2001: 48; Voss 2006: 107).

Arwill-Nordbladh (2001) har gjort studier som har visat att när kvinnofrågor blir aktuella i sin 
samtid blir intresset att studera kvinnofrågor i forntiden generellt mycket större. Civil Rights-
rörelsen i USA i slutet av 1960-talet är ett sådant exempel, då det påvisades att kvinnor var en av 
många marginaliserade grupper vilket resulterade i att arkeologin, antropologi och historia 
intresserade sig mer för kvinnors plats i forntiden (Arwill-Nordbladh 2001: 25). Ytterligare en insikt
som växte fram under 1960-talet var att kvinnor tidigare ofta identifierades som en gemensam 
grupp där faktorer som klass, etnisk eller religiös tillhörighet inte togs med i beräkning vilket kan 
forma livsvillkor ännu mer än könstillhörighet. Sociala skillnader mellan män och kvinnor var 
viktiga, men skillnader mellan kvinnor och kvinnor började även betonas (Arwill-Nordbladh 2001: 
27).

Genusforskningen idag studerar kvinnors och mäns sociala och kulturella villkor. Eftersom 
ämnet är så nytt diskuteras hela tiden begrepp, metoder och forskningsobjekt, och det är redan ett 
ganska vanligt ämne att ta med i tvärvetenskapliga undersökningar. Genusforskningens påverkan på
akademin har lett till att vetenskapliga metoder, föreställningar och i vissa fall fördomar har 
omformulerats och utvecklats och skapat nya kunskaper inom nästan alla områden (Nationella 
Sekretariatet för Genusforsknings hemsida 2012). Det finns dock en problematik inom 
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genusbegreppet idag - risken att bli begränsat till enbart två kön och därmed två genus. Arkeologin, 
till exempel, studerar många olika kulturer där det västerländska samhällets könssyn med två genus 
som norm kanske inte är aktuell, och därmed riskerar dagens forskare att fastna i dessa två 
könsyttringar. Kulturer som studeras kan ha haft flera kön och könsbegrepp, eller inga alls, vilket 
riskerar att glömmas bort. Genus kan uttryckas genom språk, kläder, utsmyckningar och konststilar 
vilket gör att det går att studera även i forntida samhällen där sådana saker är de enda som finns 
kvar (Arwill-Nordbladh 2001: 30; Voss 2006: 122; Hays-Gilpin 2012: 200). Arkeologi handlar i 
grunden om att göra tolkningar om människor efter de artefakter som återfinns vilket har gjort 
genusforskningen aktuell då mycket av de tidigare tolkningarna har gjorts efter rådande antagande 
om att vissa artefakter tillhör ett visst kön. Genusforskningen har gjort att detta synsätt har börjat 
ifrågasättas och omformuleras, samt bidragit till att tolkningar kan göras både på biologiska kön och
sociala kön (Arwill-Nordbladh 2001: 10f).

2.4.   Könsbestämda och könlösa människofigurer
Människofigurer är bland det vanligaste motivet på alla hällristningar som hittats i norra Europa 
(Yates 1993: 32). Det som anses vara klassiska uttryck för manligt och kvinnligt på hällristningar är 
manliga könsorgan, vapen samt större vader och långt hår och skålgrop eller, i vissa fall, ett lodrätt 
sträck mellan benen (Malmer 1989: 22; Hygen & Bengtsson 1999: 78; Yates 1993: 42; Burenhult 
2000b: 101; Hays-Gilpin 2004: 25ff; Wessman 2010: 61; Streiffert Ekland 2014: 372). Dessa 
könsmarkeringar är enbart tolkningar och inte fastställda som bevis på kön, men de används ändå i 
dagens forskning för könsbedömning av de människofigurer som har dess attribut eftersom det inte 
finns några alternativa förklaringar.

Hällristningar som är eller symboliserar män är en stor majoritet av de könsbestämda 
hällristningarna. Det vanligaste sättet att visa detta enligt dagens tolkningar, förutom manliga 
könsorgan, är någon form av vapen. 25% av alla människofigurer har svärd och bär dem vid sidan 
av kroppen, och övriga vapen som spjut, yxa och pilbåge har också argumenterats vara markeringar 
för manligt kön (Malmer 1989: 22f). Överlag visar hällristningsbilderna en tradition där män och 
manlighet har varit högt värderade, och att samhället som gjorde dessa bilder hade ideal där relativt 
aggressiv manlighet var önskvärd (Yates 1993: 41). När det kommer till de människofigurer som 
finns på skepp har de traditionellt tolkats som män då män har kopplats till sjöfart och skepp i 
allmänhet. Detta trots att figurerna många gånger inte har några andra könsmarkeringar än just 
skeppet och eventuellt vapen (Streiffert Ekland 2014: 368).

Att avgöra om människofigurer är kvinnor på grund av ett utskott på huvudet som antyder långt
hår är ganska problematiskt. Forntidens män i Mellanöstern lät håret växa som ett tecken på sorg, en
tradition som skulle kunna ha varit i bruk i Norden då det finns exemplar av hällristningsfigurer 
med fallos och långt hår, vilket i så fall dementerar tolkningen att människofigurerna med långt hår 
verkligen skall tolkas som kvinnor (Malmer 1989: 22f; Hygen & Bengtsson 1999: 79; Streiffert 
Ekland 2014: 372). Hittills har det i Norden inte hittats några människofigurer som har tydliga bröst
eller otvivelaktiga bevis på kvinnliga könsorgan, men det har diskuterats om figurer utan vapen 
eller svärd skulle kunna vara kvinnor (Yates 1993: 42; Hays-Gilpin 2012: 202).

Yates (1993) har ifrågasatt om skålgropen verkligen är en indikation på kvinnligt kön då det 
nästan är lika vanligt att figurer med fallos har en skålgrop vid eller i anslutning till sig, och därmed 
finns det inga tydliga bevis på att just detta är en kvinnlig markering. Tvärtom har den nästan lika 
ofta associerats med manliga djur (en skålgrop mellan hornen eller bakom svansen på falliska 
tjurar) och det kan därmed argumenteras för att den är ett bevis på maskulinitet (Yates 1993: 43). 
Männens fallos är dock ett tecken som de flesta forskare säger med säkerhet visar att 
hällristningsfiguren är en man eller så är fallosen en symbol för manlighet. Yates (1993) har även 
diskuterat ”bröllopsscenerna” eller samlagsscenerna, som de ibland kallas, vilka ofta använts som 
argumentation för just kvinnligt och manligt. Tack vare den sexuella naturen av dessa bilder har 
forskare tolkat att figuren med fallos och/ eller vapen är en man, samt att figuren utan fallos eller 
vapen men med långt hår måste vara en kvinna. Men det har betonats att dessa figurer kan ha 
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tolkats som män och kvinnor på grund av de rådande åsikterna om sexualitet och moral – att 
heterosexuella par är normen, trots att detta kanske inte var normen under bronsåldern eftersom 
många av dessa scener har figurer som båda uppvisar attribut för manligt kön, till exempel 
förstorade vader (Yates 1993: 43ff).

Trots att den föregående delen visar att den rådande uppfattningen om hällristningar är bilder av
män eller bilder som symboliserar män (Streiffert Ekland 2014: 367) stämmer inte detta i 
statistiken. Människofigurerna är mer lämpliga att dela in tre övergripande kategorier; stående, icke-
falliska (70%), stående, falliska (25%) och stående, sittande, ridande, i akrobatisk rörelse (5%) 
(Malmer 1989: 22). Detta visar tydligt att merparten av alla människofigurer trots allt inte har några
tydliga manliga könsmarkeringar. En undersökning har visat att enbart tre–fyra % av de könlösa 
ristningarna i Norden tidigare tolkats som kvinnor (Streiffert Ekland 2014: 368), vilket antyder att 
bilderna ofta har tolkats som män av män under den rådande tidens föreställningar om kön; att det 
manliga könet var viktigast i den samtiden och då måste det också ha varit viktigast i forntiden 
(Hygen & Bengtsson 1999: 79).

Många forskare har argumenterat för att människofigurer med kön kanske inte har varit relevant
att illustrera, på samma sätt som att bilder av hus eller gravar inte har ristats på grund av de inte har 
varit viktiga för den sociala eller ceremoniella utövningen som hällristningar utgjorde. Hus och 
gravar var trots allt en stor del av det vardagliga livet, vilket troligen gjorde dem onödiga som motiv
– något som också kan ha gällt för könsuttryck (Wessman 2010: 61; Goldhahn & Fuglestvedt 2012: 
245). Under 1980-talet och tidigt på 1990-talet beskrevs de könlösa figurerna som ett tredje kön 
(Goldhahn & Fuglestvedt 2012: 245), medan några av dagens vanligaste teorier om dem är att de 
skulle kunna vara kvinnor eller barn som inte nått sin sexualitet, eller att de helt enkelt var vanliga 
byinvånare, förfäder, gudomar eller shamaners hjälp- andar där könsmarkeringar var oviktigt (Hays-
Gilpin 2012: 200).

Yates (1993) har argumenterat för att en distinktion mellan män och kvinnor inte är det som bör
fokuseras på utan att en skillnad mellan krigare och icke-krigare är mer lämplig då de könlösa 
människofigurerna är i en klar majoritet. Denna argumentation stöter dock på problem då 
undersökningar har visat att det finns dubbelt så många beväpnade figurer med fallos än beväpnade 
figurer utan fallos, där figurerna med fallos dessutom brukar vara större än de utan fallos. Detta kan 
dock ha berott på att just vapen och fallos har använts för att uttrycka manlighet och styrka – inte 
män i sig. Alltså skulle de könlösa människofigurerna kunna tolkas vare sig män eller kvinnor, utan 
de som krigade och de som inte gjorde det (Yates 1993: 67; Hays-Gilpin 2012: 202).

Det är ganska vanligt att associera bilder av könlösa hällristningar med shamanism och en 
kosmologisk tro. Sibirien och centrala Asien sägs vara ursprungsplatserna för shamanism, men det 
finns även bland nordiska ursprungsbefolkningar som samerna (Andreassen 2011: 86). Shamanism 
är ett komplicerat trossystem som grundar sig i att allt i naturen har en själ och att kosmos är 
uppdelat i olika världar där shamanen genom trans och en guide- ande kan kommunicera med andra
världar. Vissa hällristningar har tolkats vara en del av denna trosutövning, speciellt bilder av för det 
mesta könlösa människofigurer med huvudbonad eller mask samt båtar, fåglar och abstrakta, 
geometriska figurer som finns på många olika platser i Norden med lokala variationer (Andreassen 
2011: 87). Hällristningarna i sig kan alltså ha varit en del av en ceremoni eller ritual när de 
skapades, eftersom några människofigurer med mask eller huvudbonad avbildats tillsammans med 
någon typ av djur. Sådana hällristningar skulle kunna vara en shaman i kontakt med någon av de 
andra världarna, och att ristningarna gjordes under ritualen och avbildade det som hände just då 
(Hays-Gilpin 2004: 12; Andreassen 2011: 90f).

Den stora frågan är alltså fortfarande hur de könlösa figurerna skall tolkas. Forskare måste titta 
på fler aspekter och indikationer förutom de ovan nämnda könsindikationerna (hår, vapen, 
könsorgan) och se på position, hållning, aktivitet och övrig dekoration. Det skall dock aldrig antas 
att hällristningar enbart kan ha uppvisat manligt och kvinnligt kön och genus, då det finns många 
kulturer som har tre–fyra genus, eller mer, och där barn är ett och samma genus tills det att de 
genom en initiationsrit tilldelas ett kön (Hays-Gilpin 2012: 200). Bronsålderns människor kanske 
inte lade stor vikt vid kön eller genus som vi tror eller så representerar de könlösa 
människofigurerna alla genus, ålderskategorier och roller i samhället samtidigt och ristaren kan ha 
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medvetet utelämnat kön för att belysa någon annan aspekt av figuren (Hygen & Bengtsson 1999: 
79; Hays-Gilpin 2004: 17; Hays-Gilpin 2012: 200). Det har påpekats av flera forskare att försöka 
könsbedöma könlösa människofigurer skall göras med försiktighet, då en könsindelning på 
befintliga eller obefintliga könsorgan kan säga mer om de som gör tolkningen och deras kunskap 
om genus än den mening som bilderna hade, och att de olika könsindikationerna som visas kan 
påvisa sociala och historiska roller, inte biologiska (Hygen & Bengtsson 1999: 79; Hays-Gilpin 
2012: 202ff). Trots denna försiktighet behöver ämnet studeras ytterligare eftersom tolkningarna och 
teorierna är få och osäkra vilket lämnar en stor del av frågorna om hällristningarnas betydelse 
obesvarade.
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3.   Materialpresentation

3.1.   Inledning
Som nämnts ovan i rubrik 1.4 så är ämnet relativt nytt, eller snarare sparsamt forskat om, och 
därmed finns det inte inlagt i t.ex. Svenskt Hällristningsforskningsarkiv (www.shfa.se) eller 
Riksantikvarieämbetet Fornsök (www.fmis.raa.se) som en möjlig sökväg med dokumenterade 
bilder. Materialet som är avhandlat här är hämtat från referenslitteratur (Damell 1989: 167; 
Svensson 1989: 129; Hygen & Bengtsson 1999: 81-175; Nilsson 2012: 66-140; Ling 2014: 202) där
10 bilder är utvalda på grund av att det finns en eller flera könlösa människofigurer med på dem, 
samt att motiven är en vanlig representation av hällristningar från Skandinavien.

Nedan kommer bilderna av hällristningar och hällristningslokaler beskrivas där 
människofigurer kommer sägas ha eller inte ha tydliga könsmarkeringar. Med sådana menas fallos, 
skålgrop eller sträck mellan benen och långt hår. Även om dessa inte är helt fastställda som 
könsmarkeringar så är det de attributen som är de mest använda för könsbedömning, därav att de 
används som metod här (Malmer 1989: 22; Yates 1993: 42; Hygen & Bengtsson 1999: 78; Hays-
Gilpin 2004: 25ff; Wessman 2010: 61; Streiffert Ekland 2014: 372). Beskrivningarna har fokuserats 
på människofigurerna även då andra motiv som djur, skepp, vagnar, skålgropar, solkors och 
geometriska figurer finns med.

För datering av bilderna har Flemming Kauls dateringsmetod använts ur Ling (2014) för att 
studera ett tidsmässigt samband vilket återupptas i kapitel 5. Metoden inriktar sig enbart på skepp, 
men hällristningslokalerna med skepp från denna uppsats har kunnat användas för att datera övriga 
bilder utan skepp eftersom det har gått att jämföra människofigurerna (för diskussion om metoden, 
se rubrik 1.6). På de bilder där det ändå varit något oklart har ett dateringsspann på 200 år använts 
för en säkrare bedömning.

3.1.1.   Bild 1

Bild 1 är en hällristning av en liten människofigur utan några tydliga könsindikationer, vapen eller 
andra föremål (Fig. 1). Till höger om människofiguren finns en skålgrop. Ristningen är enkelt gjord 
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Figur 1: Liten människofigur från Vitlycke i
Tanum, Bohuslän (Hygen & Bengtsson 1999:

81). Foto: © Ragnar Utne.



med oproportionerligt långa armar, ben och hals mot resten av kroppen. Hygen & Bengtsson (1999)
har föreslagit att denna bild kan föreställa ett barn eller en ungdom som skall invigas till 
vuxenvärlden, en tolkning som jag håller med om även om den inte följer Nilssons (2012) 
beskrivning av barn med längre överkropp och kortare ben. Bilden är svår att datera, men med hjälp
av Flemming Kauls dateringsmetod (Ling 2014: 60) samt i jämförelse med bilder från denna 
uppsats har jag daterat den till ca 1300-1100 f.Kr.

3.1.2.   Bild 2

Bild 2 är en del av en större hällristningslokal där människofigurer framträder (Fig. 2). Av de fem 
figurer som går att se på denna bild tolkas två stycken som människofigurer. Det finns ett flertal 
skålgropar mellan dem och på andra platser på bilden. Resterande tre figurer som är större än de två
människofigurerna och befinner sig längst upp, längst ned och precis i mitten, är troligen någon 
form av redskap och/ eller en geometrisk figur samt en möjlig människofigur med fallos – men då 
bilden inte är hel går det inte att säga bestämt. De två människofigurerna, till vänster och till höger 
om de två skålgroparna som finns i mitten, är relativt små. Den vänstra figuren är minst och utan 
könsindikationer, med en skålgrop placerad till höger om högra armen. Den högra figuren är större 
och även den utan könsindikationer, men den håller två föremål i båda händerna. Den högra handen 
håller i något som skulle kunna vara en yxa eller ett liknande redskap, medan den vänstra handen 
håller i ett runt föremål med en skålgrop i mitten. Betydelsen av detta föremål är oklar. Hygen & 
Bengtsson (1999) har föreslagit att hällristningen är homogent sammansatt och därmed troligen 
ristad av en enskild ristare. Bilden är svår att datera, men med hjälp av Flemming Kauls 
dateringsmetod (Ling 2014: 60) samt i jämförelse med bilder från denna uppsats har jag daterat den 
till ca 1300-1100 f.Kr.
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Figur 2: Flera könlösa människofigurer från Solberg i Skjeberg, Östfold (Hygen &
Bengtsson 1999: 90). Foto: © Ragnar Utne.



3.1.3.   Bild 3

Bild 3 visar en hällristningslokal med flera människofigurer, både med könsmarkeringar och utan, 
aktiva och till synes stilla (Fig. 3). I övrigt finns flera skepp i varierad storlek, djur, solsymboler, 
skålgropar samt geometriska figurer. Längst upp till höger finns två könlösa människofigurer, en till
synes utan armar och en där ena armen är höjd. Under dem finns fem människofigurer i akrobatisk 
position, även dessa könlösa, samt ytterligare en könlös människofigur till vänster om dem med en 
arm vänd mot dem. Till vänster om den figuren finns en grupp med tydliga könsmarkeringar 
(fallosar) samt svärd och övriga vapen/redskap. Ovanför denna grupp finns en större människofigur 
på ett skepp som inte har uppenbara könsmarkeringar, men eventuellt ett svärd vid höften. På 
skeppet finns mindre figurer som eventuellt skulle kunna vara människor. Längst ned på bilden 
finns ytterligare ett skepp med tre tydliga människofigurer; den högra utan armar eller 
könsmarkeringar, den mellersta med armar och svärd men utan könsmarkeringar samt den vänstra 
utan könsmarkeringar men med en huvudbonad (troligen horn) och ett föremål i vänstra handen. 
Ovanför den sistnämnda figuren finns även två skålgropar. Hygen & Bengtsson (1999) har 
föreslagit att hela hällristningslokalen visar ett kosmologiskt drama som ägde rum i den 
mytologiska urtiden. Hällristningen har jag daterat till ca 1300 f.Kr. enligt Flemming Kauls 
dateringsschema (Ling 2014: 60) med hjälp av skeppen.
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Figur 3: Större lokal med människofigurer, djur, solsymboler, skålgropar samt geometriska
figurer från Askum socken, Bohuslän (Hygen & Bengtsson 1999: 115). Foto: © Hällristningar i

Gränsbygd: 115.



3.1.4.   Bild 4

På bild 4 går det att se att även den är en del av en hällristningslokal där det finns flera 
människofigurer, där alla som syns är utan tydliga könsmarkeringar (Fig. 4). Tre figurer är 
tomhänta, varav den på det nedre skeppet verkar ofullständig då den saknar huvud men har ben, 
kropp och en arm. Resterande tre figurer har vapen och/ eller redskap i händerna. Dessa tolkas som 
spjut och klubbor, alternativt åror i händerna på de två figurerna på den övre båten, och en yxa i 
handen på figuren precis framför båten. Utöver människofigurerna finns även här djur, skålgropar, 
skepp och geometriska figurer. Denna hällristning har jag daterat till ca 1400 f.Kr. enligt Flemming 
Kauls dateringsschema (Ling 2014: 60), även här med hjälp av skeppen.

3.1.5.   Bild 5

Bild 5 är också en del av en större hällristningslokal (Fig. 5). På bilden finns flera människofigurer 
utan tydliga könsmarkeringar där tre stycken troligen håller i ett redskap, alla i höger hand. Resten 
har tolkats som tomhänta. Människofiguren i övre högra hörnet har ett utskott på huvudet vilket 
eventuellt skulle kunna vara en huvudprydnad eller hår, men detta är väldigt osäkert att säga och en 
sådan slutsats har inte gjorts här. Utöver människofigur finns flera hornprydda djur vilket tolkas 
som boskapsdjur. Bilden är svår att datera, men med hjälp av Flemming Kauls dateringsmetod 
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Figur 4: Del av en större hällristningslokal med flera könlösa människofigurer från Torp i
Hogdal, Bohuslän (Hygen & Bengtsson 1999: 175). Foto: © Ragnar Utne.

Figur 5: Del av en större hällristningslokal med flera könlösa människofigurer samt djur från Notön i
Nämforsen, Ångermanland (Damell 1989: 167).



(Ling 2014: 60) samt i jämförelse med bilder från denna uppsats har jag daterat den till ca 1300-
1100 f.Kr.

3.1.6.   Bild 6

Bild 6 är en hällristningslokal som är annorlunda mot de andra eftersom den har flera troliga 
människofigurer, men då de i nästan alla fall saknar överkropp och armar är detta osäkert att säga 
(Fig. 6). En figur är dock riktigt tydlig och markant större än de andra som befinner sig i mitten 
med ett tydligt utmålad ansikte och fingrar på händerna. Till vänster om denna står en liknande figur
vänd mot den första med ett föremål i munnen. I övrigt på bilden finns otydliga figurer som skulle 
kunna vara både skepp och vagnar, samt djur, solsymboler, fot/ skoavtryck, skålgropar och flera 
geometriska figurer. Svensson (1989) har beskrivit att denna bild har samma karaktär som övriga 
hällristningslokaler från Dalsland med typiska ormbilder, samt en procession av mansfigurer. Denna
bild är väldigt svår att datera på grund av de ovanliga bilderna och varierade materialet, men ett par 
figurer i övre delen kan vara skepp vilket ger dateringen ca 1300-1100 f.Kr. enligt Flemming Kauls 
dateringsmetod (Ling 2014: 60).

3.1.7.   Bild 7

På hällristningen på bild 7 finns fem människofigurer, en vagn och två dragdjur samt en skålgrop 
precis till höger om en av figurernas händer (Fig. 7). Människofigurerna är utan könsmarkeringar, 
men med större kroppsformer och fingrar än de som visats tidigare på de andra bilderna, och en av 
figurerna är utan armar. Nilsson (2012) har beskrivit att denna bild visar att både män och kvinnor 
var verksamma i jordbruket och att en figur är en gravid kvinna som sträcker upp en hand mot ett 
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Figur 6: Hällristningslokal med flera troliga människofigurer, skepp, vagnar, djur, solsymboler, sko-/
fotavtryck, skålgropar samt geometriska figurer från Evenstorp, Sundals-Ryr socken (Svensson 1989:

129).

Figur 7: Hällristning med fem människofigurer, en vagn och två dragdjur
samt en skålgrop från Kalleby alternativt Rished, Bohuslän (Nilsson 2012:

66).



barn utan armar. Med hjälp av Flemming Kauls dateringsmetod (Ling 2014: 60) och liknelser med 
andra bilder från denna uppsats har jag daterat denna hällristning till ca 1300-1100 f.Kr.

3.1.8.   Bild 8

Bild 8 visar en hällristning av fem människofigurer samt en till som troligen är en otydlig/ oklar 
människofigur (Fig. 8). Dessa befinner sig på ett skepp eller en kärra, men för undersökningen har 
det tolkats som ett skepp eftersom det finns vissa likheter med Flemming Kauls dateringsskepp. 
Inga av dem har tydliga könsmarkeringar, men tre av figurerna har mer oregelbunden form på 
huvudet vilket tolkas som längre hår. Fyra figurer har korta ben, en lite längre och en inga alls. 
Detta har tolkats av Nilsson (2012) som barn därför att de har lång överkropp och korta ben, en 
tolkning som jag håller med om. Hällristningen har jag daterat till ca 1400 f.Kr. på grund av 
liknelser mellan Flemming Kauls dateringsskepp (Ling 2014: 60) och detta skepp.

3.1.9.   Bild 9

Bild 9 innehåller flera människofigurer, både med och utan tydliga könsmarkeringar (Fig. 9). 
Nästan alla av de som har vapen har även fallos och de som inte har vapen har ingen fallos. 
Människofiguren till vänster om solkorset i mitten är annorlunda mot de andra då den till synes inte 
har något huvud samt en rundare kropp. Två av figurerna på det övre skeppet har, förutom svärd, 
fallos och föremål i händerna en huvudbonad (troligen horn). Ovanför det skeppet finns en könlös 
figur som utför akrobatik. Figurerna på det undre skeppet har inga huvudbonader, men svärd och 
fallos samt föremål i vänstra handen. På skeppen finns mindre figurer som skulle kunna vara 
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Figur 8: Hällristning med fem människofigurer, en otydlig människofigurer samt ett skepp/ kärra från
Järrestad, Skåne (Nilsson 2012: 140).

Figur 9: Hällristning med flera människofigurer, både med och utan tydliga
könsmarkeringar, skepp, shamaner, pilar, solkors samt geometriska figurer från

Vitlycke i Tanum, Bohuslän (Ling 2014: 202). Foto: © Johan Ling.



människor. Förutom människorna finns de redan nämnda skeppen och solkorset, samt djur, en figur 
till som skulle kunna vara ett skepp och en tydlig pil som pekar nedåt. Denna bild har jag daterat till
ca 900 f.Kr. enligt Flemming Kauls dateringsmetod (Ling 2014: 60) med hjälp av skeppen.

3.1.10.   Bild 10

Bild 10 föreställer fyra människofigurer utan könsmarkeringar varav den i mitten är något större än 
resterande (Fig. 10). Figuren längst till höger ser näst intill halv ut i jämförelse med de andra 
figurerna. Mellan figurerna i mitten finns en skålgrop och de längst till vänster håller gemensamt i 
ett föremål. Strax till vänster om dessa syns två djur. Människofigurerna har tolkats av Nilsson 
(2012) som barn med lång överkropp och korta ben, en tolkning som jag håller med om. Denna bild
har jag daterat till ca 1400 f.Kr. enligt Flemming Kauls dateringsmetod (Ling 2014: 60) med hjälp 
av liknande bilder i denna uppsats.
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Figur 10: Hällristning med fyra människofigurer samt en skålgrop från
Ångermanälven, Norrland (Nilsson 2012: 140).



4.   Analys

4.1.   Inledning
Människofigurerna från de 10 utvalda bilderna har undersökts i olika grupper som finns uträknade i 
tabell 1; de med könsmarkering och vapen (Könsmarkering + vapen), de med könsmarkering utan 
vapen (Könsmarkering – vapen), de som är könlösa som har vapen (Könlös + vapen), de som är 
könlösa utan vapen (Könlös – vapen), de som troligen är shamaner (Hornprydd människofigur: 
”shaman”), de som troligen är barn (Mindre människofigur: ”barn”), de som befinner sig nära en 
skålgrop (Närhet till skålgrop) och de små människofigurerna på skeppen som eventuellt är 
människofigurer (Eventuella människofigurer på skepp).

Nästan alla människofigurer har uppvisat flera av motiven för grupperna som är beskrivna och 
därmed har varje människofigur hamnat i flera kategorier. Till exempel; bild 1 är en bild på en 
mindre, könlös människofigur med närhet till skålgrop. Därmed fick kategorierna Könlös – vapen, 
Mindre människofigur: ”barn” samt Närhet till skålgrop ett nummer var. Detta mönster upprepades 
för alla motiven och människofigurer på bilderna och de kommer analyseras efter sin egen kategori 
för att motiven skall få rätt representation i helhetsbilden.

Metoden för könsbedömning är närvaron av fallos, långt hår, skålgrop eller streck mellan benen
på människofigurerna (Malmer 1989: 22; Yates 1993: 42; Hygen & Bengtsson 1999: 78; Hays-
Gilpin 2004: 25ff; Wessman 2010: 61; Streiffert Ekland 2014: 372). De som beskrivs som könlösa 
saknar alltså dessa markeringar. Samtliga underrubriker bör läsas enskilt då de ger olika resultat 
oberoende av varandra, och det sammanlagda resultatet kommer vidare diskuteras under rubrik 5 
och 6. Rubrikerna och kategorierna av motiv (se Tabell 1) har använts som uträkningsmetod för 
uppsatsens syfte; att förstå symboliken i avsaknaden av könsmarkeringar och könsindikationer på 
könlösa människofigurer, och undersöka vad det har för betydelse för hällristningarna som enskilda 
bilder och/ eller i kontext med en större scen. Nedan visas en total uträkning för alla 
människofigurer och bilder i respektive kategori (Tabell 1).

Tabell 1: Uträkning av samtliga människofigurer i respektive kategori.

Motiv Bild
1

Bild
2

Bild
3

Bild
4

Bild
5

Bild
6

Bild
7

Bild
8

Bild
9

Bild
10

Totalt

Könsmarkering + vapen 4 6 10

Könsmarkering – vapen 1 2 3 6

Könlös + vapen 1 3 3 7

Könlös – vapen 1 1 10 3 7 23 5 3 4 4 61

Hornprydd människofigur: 
”shaman”

1 2 3

Mindre människofigur: 
”barn”

1 3 6 4 14

Närhet till skålgrop 1 2 5 2 3 9 1 2 25

Eventuella människofigurer
på skepp

53 23 76
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4.2.   Teori 1: Vapen som könsmarkering
Vapen har länge tolkats vara en indikation på manligt kön när de avbildats på eller nära 
människofigurer utan könsmarkeringar (Malmer 1989: 22f). Men närvaron av vapen där klassiska 
könsmarkeringar saknas har även diskuterats vara enbart ett tecken på krigare, och inte män eller 
kvinnor (Yates 1993: 67; Hays-Gilpin 2012: 202).

Många av bilderna för denna undersökning uppvisar människofigurer med vapen, både svärd 
samt föremål i händerna som tolkats som antingen vapen eller redskap. För de figurer där det är 
osäkert huruvida ett föremål är ett vapen eller ett redskap har jag gjort tolkningen att oavsett om det 
är vapen eller redskap är det ett föremål som länge klassificerats som manligt, och därmed har jag 
tolkat det som en manlig könsmarkering. Det är fler som har könsmarkering och är vapenbärare än 
de som är könlösa vapenbärare (Fig. 11). Alla människofigurer som har haft vapen eller redskap har
antingen varit könlösa eller med manliga könsmarkeringar, inga av de som tolkats som kvinnor har 
uppvisat någon form av vapen eller redskap.

Samma mönster som för figur 11 bland
vapenbärarna både med och utan
könsmarkeringar hittas vid undersökningen av
de helt könsbestämda människofigurerna, där
det finns fler vapenbärare än vapenlösa (Fig.
12).

Detta mönster stödjer de tidigare teorierna
om att närvaron av vapen indikerar manligt kön
eftersom alla könsbestämda vapenbärare har
uppvisat manliga könsmarkeringar. Det stödjer
däremot inte teorin om att de skall tolkas som
enbart krigare då ingen av dem uppvisar
klassiska attribut på kvinnligt kön, vilket skulle
behövts för den diskussionen. Då det nu inte
finns några med kvinnliga könsmarkeringar och
vapen går det att tolka det som att det inte var en
vanlig bild att rista, alternativt att kvinnor under
bronsåldern generellt inte bar vapen.

De bilder som har människofigurer med
könsmarkeringar och/ eller vapen är; bild 3, 4, 5,
6, 8 och 9. Bland bilderna är det enbart bild 3
och 9 som uppvisar könsmarkerade vapenbärare,
medan bild 3, 4, 5, 6 och 8 har könlösa
vapenbärare (bild 3 har både och). Fördelningen
är alltså ojämn mellan bilderna och i antalet
människofigurer, eftersom de två bilderna med
människofigurer med könsmarkeringar och
vapen är fler än de andra fem bilderna
tillsammans. Uträkningen visade att det är fler
människofigurer som är könsmarkerade
vapenbärare än de könlösa vapenbärarna.

Mönstret med könsmarkerade vapenbärare som visas i texten ovan skulle kunna vara en 
regional variation. Bild 3 och 9 kommer båda från Bohuslän där hällristningar generellt har fler 
vapen, människofigurer med könsmarkeringar, skepp och geometriska figurer än hällristningar från 
andra platser. Bild 4 kommer visserligen också från Bohuslän och uppvisar samma attribut som bild
3 och 9, förutom att människofigurerna där helt saknar könsmarkeringar. Bild 5, 6 och 8 är 
annorlunda mot de andra då den ena till synes är en boskapsscen, den andra en möjlig procession 
med många halva figurer och geometriska former och den sista är fem människofigurer på ett skepp
eller en kärra som dessutom tolkats som barn. Bohuslän kan därmed vara undantaget med så många 
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Figur 11: Teori 1: Vapen som könsmarkering;
könsmarkering + vapen samt könlös + vapen

Könsmarkering 
+ vapen

Könlös + vapen 

Figur 12: Teori 1: Vapen som könsmarkering;
könsmarkering + vapen samt könsmarkering – vapen

Könsmarkering 
+ vapen

Könsmarkering 
- vapen



könsmarkeringar mot övriga bilder från andra landskap.
Med detta som underlag går det att dra slutsatsen att de könlösa vapenbärarna skall tolkas som 

män alternativt som ett tecken på manlighet, och denna undersökning stämmer överens med tidigare
undersökningar som visat att det generellt finns dubbelt så många beväpnade figurer med fallos än 
beväpnade figurer utan fallos (Hays-Gilpin 2012: 202). Detta sägs med reservation för de eventuella
regionala skillnaderna som nämns ovan.

4.3.   Teori 2: Avsaknad av vapen som könsmarkering
Precis som att vapen har tolkats som en manlig
könsmarkering har avsaknaden av vapen på senare
tid föreslagits som indikation på kvinnligt kön
eller flera genus (Yates 1993: 42; Goldhahn &
Fuglestvedt 2012: 245; Hays-Gilpin 2012: 200ff),
trots att merparten av dem tidigare har tolkats som
män (Streiffert Ekland 2014: 368).

Denna undersökning har visat att det finns
betydligt fler som är könlösa och vapenlösa än de
som är könlösa vapenbärare (Fig. 13). Det är även
markant fler som är könlösa och vapenlösa än de
som är könsmarkerade och vapenlösa (Fig. 14).
Vapenbärare är generellt i minoritet i denna
undersökning då det finns 17 vapenbärare och 67
vapenlösa av båda kategorier (könsmarkering och
könlös), och av dem är de som har könsmarkering
i minoritet.

När det gäller könsfördelningen mellan de
könsbestämda och vapenlösa uppvisar den en bild
av jämn fördelning då det finns lika många kvinnor
som män i materialet. Detta stödjer alltså inte teorin
om att de könlösa och vapenlösa skall tolkas som
kvinnor eftersom representationen är jämn, vilket
snarare betyder att de kan vara både och, eller
ingetdera.

De människofigurer som är könlösa och
vapenlösa finns med på alla bilder från materialet
så det går inte att säga något om regionala
skillnader, förutom att merparten av bilderna från
Bohuslän har större blandning mellan vapenlösa
och vapenbärare. Detta gäller främst bild 3, 4 och
9. Övriga bilder är enklare och mindre med färre
människofigurer, och där merparten av de som är
könlösa men som har ett vapen eller ett föremål är
mer otydliga. Detta resultat säger inte heller något om det kan vara ett tredje kön som har vapen, för
trots att det finns fler könlösa som inte har vapen har de inga andra indikerande faktorer.
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Figur 13: Teori 2: Avsaknad av vapen som
könsmarkering; könlös + vapen samt könlös - vapen

Könlös + 
vapen

Könlös - 
vapen

Figur 14: Teori 2: Avsaknad av vapen som
könsmarkering; könsmarkering - vapen samt könlös -

vapen

Könsmarkering 
- vapen

Könlös - vapen



4.4.   Teori 3: Närvaron av huvudbonad med horn som könsmarkering
Teorin om att könlösa människofigurer kan tolkas som shamaner, eller i alla fall de med hornprydda
huvudbonader, har diskuterats den senaste tiden (Andreassen 2011: 86). I denna undersökning finns 
tre sådana figurer med på bilderna 3 och 9, där två är könlösa och en är könsmarkerad (Fig. 15).

Huruvida dessa skall tolkas som män eller kvinnor, eller ingetdera, är svårt att diskutera i det 
representerade materialet eftersom det inte finns en tydlig fördelning mellan könen. Det bör även 
påpekas att i just detta materialet är shamaner är
väldigt få. Av tre shamaner har en tydliga manliga
könsmarkeringar, medan de andra två är könlösa.
Det resultatet säger med andra ord att 100% av de
könsbestämda shamanerna är manliga och därmed
kan det göras en tolkning att alla är det. Men, som
figur 15 visar, är det en större representation av
könlösa shamaner vilket istället ger tolkningen att
alla inte har något bestämt kön och den enskilda
könsmarkerade shamanen är i minoritet.

Återigen finns dessa människofigurer på
hällristningslokalerna från Bohuslän och alla tre
befinner sig på skepp. Det är möjligt att
shamanerna skall ses som könlösa, och att deras
koppling skall ses till skeppen och de övriga
människofigurerna där. Alla tre har dessutom
föremål i händerna som de håller höjda, vilket kan antyda att de välsignar skeppen och 
människofigurerna på något sätt. Shamanen på bild 3 har två skålgropar ovanför sig, vilket skulle 
kunna antyda kvinnligt kön enligt tidigare teorier, men detta är högst osäkert. De övriga två på bild 
9 står i anslutning till en akrobat som befinner sig ovanför skeppet, men vad detta kan ha för 
betydelse är också oklart. Det är möjligt att bild 9 skall tolkas som bild 3, där Hygen & Bengtsson 
(1999) har föreslagit att det kan vara ett kosmologiskt drama som återberättas från den mytologiska 
urtiden, då båda bilder har shamaner.

4.5.   Teori 4: Närhet till skålgrop som könsmarkering
Skålgropen har tidigare använts som könsmarkering då dess placering mellan benen indikerar 
kvinnligt kön, framförallt i samband med långt hår, vilket har gjort att den tolkats som att den 
nästan alltid indikerar kvinnligt kön (Malmer 1989: 22; Yates 1993: 42; Hygen & Bengtsson 1999: 
78; Burenhult 2000b: 101; Hays-Gilpin 2004: 25ff; Wessman 2010: 61; Streiffert Ekland 2014: 
372). Men, det finns också exempel då den kan indikera manligt kön eftersom skålgropar ofta hittas 
i anslutning till manligt könsmarkerade
människofigurer eller manligt könsmarkerade djur 
(Yates 1993: 43).

Av de 82 människofigurerna på bilderna är 25
i nära anslutning till skålgropar, och ingen har dem
placerade mellan benen (Fig. 16). Av dessa 25 är
fyra könsbestämda män, 21 könlösa och 0
könsbestämda kvinnor (Fig. 17).

Av detta materialet går det alltså att dementera
den tidigare teorin om att skålgropar uteslutande
indikerar kvinnligt kön, och resultatet visar mer att
de skall tolkas som manlig indikation om någon
könsindelning skall göras. Dock visar det ännu
mer att de könlösa är i överrepresentation vilket
kan ge tolkningen att alla människofigurer med
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Figur 16: Teori 4: Närhet till skålgrop som
könsmarkering; nära skålgrop samt ingen skålgrop

Nära skålgrop

Ingen skålgrop 

Figur 15: Teori 3: Närvaron av huvudbonad med horn
som könsmarkering; könsmarkerad shaman samt könlös

shaman

Könsmarkerad 
shaman

Könlös shaman



närhet till en skålgrop skall tolkas som könlös.
Närheten till skålgrop skulle även kunna antyda
ett tredje genus, men för detta finns inga
ytterligare bevis.

Skålgropar är ett av de vanligaste
hällristningsmotiven, och i det här materialet
återfinns de på alla bilder förutom bild 8 och 9.
Varför dessa inte har några skålgropar är svårt att
säga, framförallt med bild 9, då den är så lik bild
3 i det övriga valet av motiv och aktivitet. Bristen
på skålgropar kan ha varit en medveten
uteslutning, men det går inte att argumentera att
det är en regional skillnad eftersom nästan alla
bilder har dem.

4.6.   Teori 5: Storlek på människofigurer som könsmarkering
Barn är generellt underrepresenterade i hällristningsmaterialet, men det finns tolkningar om att de 
små människofigurerna kan tolkas som barn innan de nått puberteten och därmed sin sexualitet 
(Hygen & Bengtsson 1999: 81; Hays-Gilpin 2012: 200; Nilsson 2012: 66ff). Problematiken ligger i 
huruvida alla mindre människofigurer, för det mesta könlösa, skall tolkas som barn då storleken 
ibland kan vara missvisande. I denna undersökning finns 14 människofigurer som är tolkade som 
barn på bilderna 1, 7, 8 och 10. Men på grund av storleken skulle det egentligen kunna vara fler; till 
exempel bild 2 har två små könlösa människofigurer med korta ben. Dessa har inte tolkats som 
barn, framförallt eftersom den ena håller i
föremål som tolkats som vapen eller redskap i
händerna, men deras storlek skulle egentligen
kunna klassa dem in i kategorin barn.

Könsfördelningen mellan dessa
människofigurer kan tyckas vara ojämn då det
finns 14 som tolkats som barn, men tre av dem
har tolkats som att de har kvinnliga
könsmarkeringar eftersom de har utskott på
huvudet som kan vara längre hår (se kapitel 4.2),
och resten är utan könsmarkeringar (Fig. 18).
Huruvida de tre med kvinnliga könsmarkeringar
fortfarande skall tolkas som barn ifall de uppnått
sin sexualitet som visas genom håret är svårt att
säga, men för denna undersökning har de gjort
det. Av materialet kan därmed de små könlösa
människofigurerna antingen tolkas vara könlösa eller kvinnor.

Mängden människofigurer som på grund av sin storlek tolkas som barn i det här materialet kan 
tyckas vara fler än vad som vanligen hittas. Men då materialet kommer från olika områden och de 
återfinns på olika bilder går det ändå att göra slutsatsen att barn i hällristningsmaterial är vanligare 
än vad som tidigare har trots. Att materialet uppvisar en större mängd med kvinnliga 
könsmarkeringar än manliga könsmarkeringar hör också till ovanligheten, men det är möjligt att 
ristaren ville uppvisa en genetisk variation eller avbildade barn från bosättningen.

4.7.   Teori 6: Skepp som könsmarkering
Denna kategori är medtagen eftersom det inte går att avgöra om de mindre människofigurerna på 
skeppen är kvinnor eller män, eller om de är människofigurer över huvud taget. Tidigare har nästan 
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Figur 18: Teori 5: Storlek på människofigurer som
könsmarkering; könsbestämda barn samt könlösa barn

Könsbestämda 
barn 

Könlösa barn 

Figur 17: Teori 4: Närhet till skålgrop som könsmarkering;
könlösa nära skålgrop, män nära skålgrop samt kvinnor

nära skålgrop

Könlösa nära 
skålgrop 

Män nära 
skålgrop

Kvinnor nära 
skålgrop



alla människofigurer på eller vid skepp tolkats vara män eftersom män generellt förknippas med 
sjöfart och marint arbete (Streiffert Ekland 2014: 368). Men då ingen av de mindre 
människofigurerna på skeppen från denna undersökning uppvisar några könsmarkeringar går detta 
inte att säga med säkerhet. Dessa eventuella människofigurer finns på bild 3 och 9. Det finns större 
människofigurer på skeppen bredvid de mindre där det bland dessa finns lika många könsbestämda 
män som kvinnor men det finns ännu fler könlösa än de könsbestämda (Fig. 19). Dessa större 
människofigurer finns på bild 3, 4, 8 och 9.

Denna undersökning visar alltså att
de mindre könlösa människofigurerna på
skeppen, om de är människor, kan tolkas
både som män och kvinnor eller helt
könlösa. Då de könlösa är i en klar
överrepresentation är det rimligare att
tolka dem som det. Eftersom det finns en
jämn representation av könen mellan de
övriga på skeppen som är könsbestämda
finns det inget som tyder på att det
enbart skulle vara män eller kvinnor på
skeppen, vilket dementerar de tidigare
tolkningarna att alla människofigurer på
skepp är män. Men, de som har manliga
könsmarkeringar är större, både mot de
mindre människofigurerna och mot de
som har tolkats som kvinnor vilket
skulle kunna antyda att det manliga
könet är menat att framhävas. Huruvida detta är avgörande eller inte är svårt att säga, dels eftersom 
människofigurer som är manligt könsbestämda generellt är större än andra människofigurer, men 
också eftersom de könlösa shamanerna (se kapitel 4.2) på skeppen är lika stora som de med manliga
könsmarkeringar. Det antyder att storleken inte är en faktor för könsbestämning på skeppen, och att 
de mindre människofigurerna kan tolkas både som manliga eller könlösa efter den infallsvinkeln.

Bilderna 3 och 9 med de mindre könlösa människofigurerna kommer båda från Bohuslän vilket 
gör att materialet kan tolkas som en regional skillnad. Ingen av de andra bilderna har ett lika aktivt 
marint arbete med den mängden människor vilket kan ge tolkningen att sjöfart och skepp var 
viktiga för det Bohuslänska landskapet och att det krävde mer människor än på andra platser. Båda 
bilderna har i tidigare forskningar och denna tolkats vara en återberättelse av ett kosmologiskt 
drama (se kapitel 4.4 och 3.1.3) som visar hur viktiga skeppen och människorna på dem var.
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Figur 19: Teori 6: Skepp som könsmarkering; könlösa
människofigurer på skepp, eventuella människofigurer på skepp,

män på skepp samt kvinnor på skepp
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5.   Resultat

5.1.   Inledning
Huvudfrågeställningarna som ligger till grund för detta arbetet är; går det att se könsmarkeringar 
eller könsindikationer på eller intill de människofigurer som saknar de klassiska motiven för 
manligt eller kvinnligt kön (långt hår, fallos, skålgrop eller sträck mellan benen) och hur kan de helt
könlösa människofigurerna tolkas – var de män, kvinnor, tvåkönade eller könlösa? Frågeställningen
har till viss del inte gått att besvara eftersom det inte gick att hitta några alternativa attribut eller 
könsindikationer på eller vid de könlösa människofigurerna från det material som låg till grund för 
detta arbetet. Frågan om hur de könlösa människofigurerna skall tolkas diskuteras vidare under 
rubrikerna 6 och 7.

Vidare är delfrågeställningarna; skulle de könlösa människofigurerna kunna symbolisera barn 
som ännu inte nått puberteten och därmed sin sexualitet? Kan de könlösa människofigurerna ha 
symboliserat både män och kvinnor, beroende på betraktarens tolkning? Vad kan närvaron eller 
frånvaron av sagda könsmarkeringar eller könsindikationer säga om motiven och val av motiv kan 
det ha varit irrelevant att markera vissa människofigurer med kön men viktigt på andra 
människofigurer och för deras kontext? Frågeställningen om huruvida de kan vara barn eller inte 
besvaras vidare i rubrikerna 5.6 och 6. Nästa fråga om de könlösa kan ha symboliserat både män 
och kvinnor beroende på betraktarens tolkning har varit svår att besvara bestämt eftersom det är en 
så subjektiv fråga, men den berörs till viss del under rubrik 6. Sista frågan om det kan ha varit 
irrelevant att markera vissa människofigurer med kön men viktigt på andra kommer besvaras under 
nästan samtliga underrubriker i rubrik 5 och vidare under rubrikerna 6 och 7.

5.2.   Teorin om vapen som könsmarkering
Att vapen är en könsindikation för manligt kön har tidigare varit en allmän tolkning, bland annat 
gjord av Malmer (1989), oavsett vilken typ av vapen det är. Denna undersökning har inriktat sig på 
alla typer av vapen, både svärd och spjut, men också föremål som några av människofigurerna 
håller i händerna där det är osäkert om det är vapen eller redskap. Jag har tolkat dessa föremål som 
att de skall vara med i kategorin vapen, eftersom om de enbart är menade som redskap är det ett 
föremål som också tidigare tolkats som ett tecken på manlighet.

Ett resultat är att det är fler av de som har en tydlig könsmarkering som är vapenbärare än de 
som är könlösa vapenbärare. Om jag skall se till enbart det resultatet går det att göra tolkningen att 
alla som har vapen skall tolkas som män, då det inte fanns några könsbestämda kvinnor som hade 
någon form av vapen med i materialet. Det var dessutom fler av de könsbestämda vapenbärare än 
de som var könsbestämda men vapenlösa, vilket ytterligare stödjer den teorin. Skillnaden i sig är 
egentligen inte så stor; det fanns 10 st könsmarkerade vapenbärare, sex könsmarkerade och 
vapenlösa och sju könlösa vapenbärare. Antalet skiljer sig alltså inte så mycket ifrån varandra, men 
mönstret är intressant. Resultatet stödjer den tidigare teorin om att vapen är en manlig 
könsmarkering, då alla könsmarkerade har manliga könsmarkeringar. De bilder som har 
människofigurer med vapen ligger inom en dateringsperiod på ca 1400–1100 f.Kr. Av det resultatet 
går det att argumentera för möjligheten att det var viktigare eller ”modernare” att avbilda vapen 
under den tidsperioden och att könsmarkerade vapenbärare skulle belysas.

5.3.   Teorin om avsaknaden av vapen som könsmarkering
När det kommer till delen av analysen som inriktade sig på avsaknaden av vapen som en 
könsmarkering så visade resultatet att det fanns betydligt fler könlösa och vapenlösa än de könlösa 
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vapenbärarna, en skillnad så stor som 61 könlösa och vapenlösa mot sju könlösa vapenbärare. Detta
resultat säger inte att dessa vapenlösa skall tolkas som män eller kvinnor eftersom det finns lika 
många av varje könskategori; tre med manliga könsmarkeringar och tre med kvinnliga 
könsmarkeringar. Det mönstret med en jämn könsfördelning mot resterande könlösa stödjer teorin 
om att fokus skall ligga på krigare och icke- krigare (Yates 1993: 67), vilket gör de vapenlösa i det 
här fallet till icke- krigare där en belysning av könet troligen inte hade betydelse. Könlösa och 
vapenlösa människofigurer återfinns på samtliga bilder och därmed från hela den avgränsade 
tidsperioden ca 1400–900 f.Kr. vilket ger resultatet att detta motiv var vanligt att avbilda under hela 
perioden. Resultatet säger tyvärr ingenting om varför det var vanligt eller vilket mönster vi skulle 
kunna utläsa från det.

5.4.   Teorin om närvaron av huvudbonad med horn som könsmarkering
Teorin om att könlösa människofigurer kan tolkas som shamaner, eller i alla fall de med hornprydda
huvudbonader (Andreassen 2011: 86), är intressant men den kan tyckas irrelevant i många fall 
eftersom de är så få människofigurer som uppvisar dessa attribut. I materialet som är presenterat 
finns det tre hornprydda människofigurer. Av dessa är två könlösa och en med manliga 
könsmarkeringar. Då det bara finns en manlig figur ger det resultatet att de skall vara könlösa då de 
är betydligt fler. Det är också fullt möjligt att dessa figurer representerar ett helt eget genus, och att 
det är det som huvudbonaderna med horn antyder. Bilderna med shamanerna är daterade till ca 1300
f.Kr. respektive ca 900 f.Kr. vilket skulle kunna antyda att shamanismen som trosutövning var i 
bruk länge även om det finns få shamaner i just detta material.

5.5.   Teorin om närhet till skålgrop som könsmarkering
Skålgropen har använts som könsmarkering eftersom dess placering mellan benen indikerar 
kvinnligt kön, framförallt i samband med långt hår, vilket har gjort att den tolkats som att den 
nästan alltid indikerar kvinnligt kön (Malmer 1989: 22; Yates 1993: 42; Hygen & Bengtsson 1999: 
78; Burenhult 2000b: 101; Hays-Gilpin 2004: 25ff; Wessman 2010: 61; Streiffert Ekland 2014: 
372). Men, det finns också exempel då den kan indikera manligt kön eftersom skålgropar ofta hittas 
i anslutning till manligt könsmarkerade människofigurer eller manligt könsmarkerade djur (Yates 
1993: 43).

Av de 25 människofigurer som befinner sig nära en skålgrop i det här materialet finns det ingen 
som antyder kvinnligt kön. Inga figurer har dem placerade mellan benen och inga av 
människofigurerna med långt hår har en skålgrop nära sig. Skålgropen skulle eventuellt kunna vara 
en symbol för ett tredje genus eftersom den finns placerad vid fler könlösa än könsmarkerade män 
och inte vid några könsmarkerade kvinnor. Alla bilder utom två har människofigurer nära en 
skålgrop och ligger inom dateringsspannet ca 1400–1100 f.Kr. vilket ger resultatet att dessa var 
vanliga att avbilda under denna tidsperiod.

5.6.   Teorin om storlek på människofigurer som könsmarkering
Barn är som tidigare nämnts generellt underrepresenterade i hällristningsmaterialet, men det finns 
tolkningar om att de små människofigurerna kan tolkas som barn innan de nått puberteten och 
därmed sin sexualitet (Hygen & Bengtsson 1999: 81; Hays-Gilpin 2012: 200; Nilsson 2012: 66ff). I 
materialet för denna undersökning finns det 14 stycken barn där tre stycken är könsbestämda 
kvinnor och resten är könlösa, vilket ger resultatet att de skall tolkas som könlösa eftersom de 
könlösa är i en klar överrepresentation. Storleken på människofigurer är alltså inte en 
könsindikation, men kortare ben mot en längre överkropp är ett tecken på barn. Eftersom materialet 
kommer från olika områden och barnen återfinns på olika bilder går det att göra slutsatsen att barn i 
hällristningsmaterial är relativt vanligt och dementerar det tidigare antagandet att barn generellt inte
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avbildades. De fyra bilder som har bestämt barn i sig är daterade mellan ca 1400–1100 f.Kr. vilket 
antyder att barnen är samtida med de flesta andra könsbestämda och könlösa människofigurer, och 
därmed ytterligare ett bevis på att barn inte är så underrepresenterade som forskare tidigare trott.

5.7.   Teorin om skepp som könsmarkering
Tidigare har nästan alla människofigurer på eller vid skepp tolkats vara män eftersom män generellt 
förknippas med sjöfart och marint arbete (Streiffert Ekland 2014: 368). Men om alla 
människofigurer på skeppen skall tolkas som män så stämmer inte detta överens med vad denna 
undersökning visade då det fanns lika många könsbestämda män som kvinnor av de övriga, större 
figurerna. Därmed går det inte att säga att alla skall tolkas som män så länge de är på eller i 
närheten av ett skepp. Snarare är det så att de kan tolkas både som män och kvinnor, eller som 
könlösa, eller så representerar även de ett tredje genus. Men då de könlösa av de större 
människofigurerna på skeppen är i en majoritet jämfört med männen och kvinnorna är det mer 
troligt att de är just könlösa, och representerar helt enkelt människor. Kön, i detta fallet, var troligen 
inte relevant över huvud taget att avbilda. De mindre människofigurerna på skeppen kommer från 
hällristningar som är daterade till ca 1300 f.Kr. samt ca 900 f.Kr. vilket säger detta motiv gjordes 
under lång tid även om det finns få sådana i just detta materialet.
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6.   Diskussion

En vanlig föreställning om hällristningar och andra bilder är att en människa målar, skriver och 
ristar det som den känner till och har kunskap om, och att allt som har ristats har en 
verklighetsförankring oavsett om det är i den här världen eller den mytologiska 
föreställningsvärlden. Jag vill argumentera för att vissa typer av motiv inte ristades eftersom det inte
var nödvändigt. Som nämnt tidigare i uppsatsen är det fullt möjligt att hus och gravar inte ristades 
då dessa var så vanliga inslag i vardagen och det dagliga livet att det inte hade någon plats i 
ristningsvärlden (Wessman 2010: 61; Goldhahn & Fuglestvedt 2012: 245). Det är möjligt att det 
även gäller för könsuttryck på människofigurer. Många människofigurer som är könlösa kanske 
ristades så eftersom det var allmän kunskap när de gjordes vilket kön eller genus de tillhörde, eller 
att könsmarkeringar inte ristades eftersom det inte ansågs nödvändigt att vissa figurer skulle 
uppvisa ett visst kön eftersom det var en annan aspekt av figuren och scenen som skulle belysas.

De könlösa människorna är svåra att könsbestämma baserade på deras olika yttre attribut, till 
exempel huruvida de har vapen eller inte. Men närvaron av vapen anser jag skall tolkas som ett 
tecken på manlighet eller styrka istället för en manlig könsmarkering, även om detta motsätter 
resultatet av undersökningen. Vapnet som en manlig könsmarkering är en teori som kommer från de
faktumet att det generellt finns väldigt få ristade människofigurer med kvinnliga könsmarkeringar 
och vapen, och inga alls i det här materialet. Men, jag ser det som högst osannolikt att kvinnor inte 
bar vapen under bronsåldern. Gravar från flera tidsperioder (även om just bronsåldersgravar inte 
nämns specifikt) har hittats med kvinnliga skelett och vapen i form av gravgåvor (Högberg 2015; 
Högberg 2014) så kvinnliga vapenbärare är inte ett okänt fenomen. Det är inte otänkbart att 
kvinnliga krigare könsmarkerades på ett sätt som vi idag inte känner igen eller kan förstå, såsom på 
position, hållning av vapnet, relation till andra figurer och så vidare.

Men att säga att de som inte har könsmarkering eller vapen skall tolkas som kvinnor (Yates 
1993: 42; Goldhahn & Fuglestvedt 2012: 245; Hays-Gilpin 2012: 200ff) är en stereotypisk 
föreställning som kanske är omedvetet gjord, för om de som inte har vapen är kvinnor så är därmed 
de som har vapen män. Ett sådant antagande borde höra till den tidigare arkeologin eftersom mycket
av den senaste genusforskningen visat att vi inte kan anta att ett visst föremål tillhör ett visst kön 
utan att reflektera över våra egna antaganden om manligt och kvinnligt (Arwill-Nordbladh 2001: 
10f). Om vi säger att en figur antingen är det ena eller det andra beroende på könsindikationer som i
många fall är mångtydiga, till exempel svärd eller bristen på svärd, förutsätter vi dessutom att 
bronsåldern enbart hade två genus. Detta är något som jag ställer mig väldigt tveksam till. Jag anser 
att bristen på vapen istället speglar vanliga människor (eller icke- krigare, se Yates 1993: 67 och 
Hays-Gilpin 2012: 202) vilka representerar alla kön och genus samtidigt, där deras aktuella 
könsuttryck inte är relevanta att visa.

Merparten av de könsmarkerade vapenbärarna kommer från Bohuslän. Som nämns tidigare kan 
detta vara en lokal variation – att manliga vapenbärare var vanligare i Bohuslän och en mer 
eftertraktad bild att visa. Bohuslänsområdet är rikare på mängden hällristningar och variationen av 
motiv samt att det finns fler människofigurer med tydliga könsuttryck i Bohuslän än på andra 
platser, något som Wessman (2010) också argumenterar för. Det är också möjligt att kulturen för att 
rista hällristningar, antingen i ceremoniella syften eller under mer vardagliga förhållanden, var 
mycket större i Bohuslän vilket utvecklade bildkonsten och variationen av motiv där. Det är inte 
omöjligt att tänka att bildkonsten i Bohuslän skulle ha kunnat utvecklas till ett skriftspråk utgjort av 
bilder som den gjorde i bland annat Egypten, Kina och Kreta (Hygen & Bengtsson 1999: 14). 
Bilderna med de könlösa mindre människofigurerna på skeppen kommer också från Bohuslän vilket
kan göra att de utgör en regional skillnad då både skepp och människor på skepp är generellt 
vanligare på hällristningar från Bohuslän än från andra platser. Troligen var de mindre 
människofigurerna på skeppen seglare eller sjömän där könsmarkering var oviktigt eftersom det 
kanske var lika många män som kvinnor som seglade, vilket denna undersökning visade. Det finns 
en möjlighet att jag har fel och att tidigare teorier stämmer, att de skall tolkas som män eftersom det
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var vanligast, och att ristaren inte könsmarkerade dem eftersom det var så självklart just då.
Teorin som säger att de könlösa skall tolkas som tredje genus (Yates 1993: 42; Goldhahn & 

Fuglestvedt 2012: 245; Hays-Gilpin 2012: 200ff) var svår att applicera på detta materialet eftersom 
det inte finns något som indikerar ett tredje genus. Men då kommer frågan, skulle vi känna igen 
sådana indikationer om vi såg dem? Det är möjligt att markeringar för ett tredje genus är närvarande
på många hällristningar men att vi inte förstår deras betydelse och mening, eller att vi inte tolkar 
dem som betydelsefulla i närhet till människofigurerna. Det är också möjligt att de människofigurer 
som tolkas som shamaner är ett eget tecken på ett tredje genus. Den tanken är intressant men tyvärr 
får den inte tillräckligt med stöd av resultatet för denna undersökningen. En av de könlösa 
shamanerna i det här materialet har två skålgropar placerade strax ovanför huvudet vilket leder till 
frågan om dessa skall symbolisera att figuren är av kvinnligt kön, eller om de två skålgroparna 
snarare är kopplat till den shamanistiska utövningen. Jag anser att det är mer troligt att skålgroparna
tillhör ritualen än att de symboliserar kvinnligt kön, framförallt eftersom de befinner sig precis 
ovanför huvudbonaden, vilket mer indikerar på ritualen och titeln shaman än könet.

Skålgropen i allmänhet går att diskutera huruvida den ens är en könsindikation. Enligt min 
tolkning är det mer troligt att den är en fruktbarhetssymbol eller fertilitetssymbol, oavsett kön. 
Kanske placerades skålgropen vid vissa figurer för att visa att just dessa var fertila och därmed 
kraftfulla. Att den återfinns bland många fler av de könlösa än de som är könsmarkerade stödjer 
denna teori då de könlösa möjligtvis kan symbolisera alla genus och kön samtidigt. Skålgropen 
skulle eventuellt kunna vara symbolen för ett tredje genus som togs upp till diskussion ovan, 
eftersom den finns placerad i en så varierad mängd över materialet. Men, även om den är placerad 
nära fler könlösa än könsmarkerade så är den fortfarande placerad vid båda kategorierna vilket i så 
fall gör den otydlig som markering.

Som tidigare nämnts finns det forskare som har sagt att alla könlösa människofigurer skall 
tolkas som barn (Hays-Gilpin 2012: 200). Ifall den teorin stämmer finns det otroligt många barn 
vilket gör den ganska osannolik. Men Hays-Gilpin (2012) som framfört teorin ovan säger även att 
de könlösa också kan vara kvinnor, byinvånare, förfäder, gudomar eller shamaners hjälp andar, så 
teorin lämnas öppen för mycket tolkning av läsaren. Problemet ligger i att avgöra vilka som troligen
är barn, och vilka som bara är små människor som kanske är små för att det har en betydelse med 
resten av bilden eller för att det ser mer proportionerligt ut. Nilsson (2012), bland andra, har antytt 
att människofigurer som har kortare ben i förhållande till övriga kroppen skall tolkas som barn. 
Denna tolkning anser jag är en genomtänkt eftersom många figurer uppvisar dessa attribut och det 
finns inga alternativa förklaringar till dem, förutom att de bör ses som just barn och att den mindre 
kroppen inte är en könsindikation i sig själv.

De könlösa människofigurerna är fortfarande ett mysterium, men jag vill hävda att de är 
könlösa med mening för att de skall representera alla kön och genus samtidigt samt att det kan ha 
varit irrelevant för ristaren och samhället att avbilda dessa figurer med tydliga könsmarkeringar. Jag
vill också hävda att kvinnliga och manliga könsmarkeringar är ett tecken på manlighet och 
kvinnlighet istället för de biologiska könen man och kvinna på samma sätt som att skålgropen 
påvisar fertilitet istället för kön, vilket i så fall antyder att bronsålderns samhälle på många sätt var 
öppnare i sin syn på genus än vad som tidigare har antagits.

28



7.   Slutsats

Frågeställningen om det går att hitta alternativa könsmarkeringar på könlösa människofigurer som 
togs upp i arbetet har som tidigare nämnt blivit något inaktuell eftersom inga av människofigurerna 
för denna undersökning har uppvisat några alternativa motiv som kan ge könsindikationer. Det är 
dock fullt möjligt att de finns där, men att jag inte ser dem eller förstår dem och att de därmed inte 
går att tolka. Det kan också vara naivt av mig att tro att alla människofigurer är tolkningsbara och 
att de uppvisar en djupare mening än vad de egentligen har. Visserligen vet vi att många bilder har 
flera betydelser efter studier av nu levande urbefolkningar (Malmer 1989: 10f; Goldhahn 2004: 
127ff), men det är fullt möjligt att en människofigur är just en människa där kön inte är relevant.

Resultatet och diskussionen av denna undersökning har visat att många av de tidigare teorierna 
om de könlösa människofigurerna kunde appliceras på materialet. Till exempel visade en teori att 
små människofigurer med korta ben och längre överkropp mycket väl kan vara barn, men att 
storleken på en människofigur i sig inte är en könsindikation. Ett annat resultat visade att shamaner 
avbildas i ceremoniella syften oavsett om de har markerats med kön eller inte (dock baserat på ett 
begränsat material), men att inte alla könlösa människofigurer kan antas vara shamaner. 
Diskussionen visade även att vissa teorier helt kunde dementeras, till exempel teorin att vapen alltid
påvisar manligt kön och att frånvaron av vapen påvisar kvinnligt kön, samt att alla människofigurer 
på skepp skall tolkas som manliga även om de är könlösa. Skillnaderna i materialet kan dock bero 
på lokala variationer då bilder från Bohuslän är med, ett landskap som har en generellt större 
mångfald och mer detaljerade hällristningar än på andra platser.

De könlösa människofigurerna är fortfarande något av ett mysterium, men jag vill hävda att de 
är könlösa med mening och att kvinnliga eller manliga könsmarkeringar är tecken på manlighet och 
kvinnlighet, inte män eller kvinnor i sig på samma sätt som att skålgropen påvisar fertilitet istället 
för kön. Detta gäller självklart inte alla könlösa människofigurer då vissa av dem är barn eller 
shamaner, men dessa är troligen också ristade könlösa på grund av att de skall representera alla 
genus och kön, samt att det har saknat betydelse för ristaren och samhället att rista enskilda 
könsmarkeringar. Denna tolkning av resultatet för undersökningen visar att bronsålderns samhälle 
troligen hade en mycket öppnare inställning till kön och genus än vad vi tidigare har antagit, vilket 
vidare tvärvetenskapliga forskningar med både arkeologi och genusforskning om andra delar av 
bronsålderns samhälle skulle kunna bekräfta.
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8.   Sammanfattning

Hällristningar är ett av de fornlämningsmaterial som ger mest informationen om 
bronsålderssamhället och de gjordes under hela perioden. Bronsåldern i Norden varade mellan år 
1700 – 500 f.Kr. och har fått sitt namn efter de bronsföremål som har hittats från denna perioden. 
Motiven av hällristningar i Norden är få men de upprepades ofta, till exempel är människofigurer, 
djur, vapen, skepp, skålgropar och sko/- fotavtryck några av de vanligaste. Bilderna kan ha haft 
flera olika innebörder så som politiska, konstnärliga, språkliga eller vetenskapliga, eller så kan de 
ha varit ett medel för att markera markgränser och territorier.

Människofigurerna har antingen manliga könsmarkeringar som fallos, kvinnliga 
könsmarkeringar som långt hår eller skålgrop mellan benen, eller så är de helt könlösa. Syftet med 
denna undersökning var att förstå avsaknaden av könsmarkeringar på de könlösa 
människofigurerna, och se om de kunde uppvisa alternativa indikationer på biologiskt kön eller 
genus vilket ska leda till att forskningsområdet hällristningar blir fördjupat då de könlösa 
människofigurerna sällan är tolkade i större undersökningar. För undersökningen har 10 bilder av 
hällristningar och hällristningslokaler valts ut där könlösa människofigurer finns med, vilka har 
uppvisat både sagda människofigurer men även människofigurer med tydliga könsmarkeringar. På 
bilderna finns även motiv av skepp, skålgropar, geometriska former, sko/- fotavtryck, vapen och 
djur. Bilderna har analyserats efter mängden av människofigurer och deras motiv samt attribut – om
de är könlösa eller könsmarkerade, huruvida de har vapen eller inte och om det skall ses som en 
könsmarkering, om huvudbonad med horn skall ses som könlösa shamaner, om de mindre 
människofigurerna är barn eller inte och om de små människofigurerna på skeppen skall tolkas som 
män, kvinnor eller könlösa.

Resultatet av undersökningen visade att många av de tidigare teorierna om de könlösa 
människofigurerna kunde appliceras på materialet; till exempel att små människofigurer med korta 
ben och längre överkropp mycket väl kan vara barn, men att storleken på en människofigur i sig inte
är en könsindikation. En annan teori visade att shamaner avbildas i ceremoniella syften oavsett om 
de har markerats med kön eller inte (dock baserat på ett begränsat material), men att inte alla 
könlösa människofigurer kan antas vara shamaner. Resultatet av undersökningen visade även att 
några av de tidigare teorierna helt kunde dementeras; till exempel teorin att vapen alltid påvisar 
manligt kön och att frånvaron av vapen alltid påvisar kvinnligt kön. Skillnaderna i materialet kan 
dock bero på lokala variationer då bilder från Bohuslän är med, ett landskap som har en generellt 
större mångfald och mer detaljerade hällristningar än på andra platser. Tolkning av det totala 
materialet visar att bronsålderns samhälle troligen hade en mycket öppnare inställning till kön och 
genus än vad vi tidigare har antagit och att de könlösa människofigurerna är könlösa med mening, 
samt att kvinnliga eller manliga könsmarkeringar är tecken på manlighet och kvinnlighet, inte män 
eller kvinnor i sig.
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vapen. s. 20.

• Figur 14: Teori 2: Avsaknad av vapen som könsmarkering; könsmarkering – vapen samt 
könlös – vapen. s. 20.

• Figur 15: Teori 3: Närvaron av huvudbonad med horn som könsmarkering; könsmarkerad 
shaman samt könlös shaman. s. 21.

• Figur 16: Teori 4: Närhet till skålgrop som könsmarkering; nära skålgrop samt ingen 
skålgrop. s. 21.

• Figur 17: Teori 4: Närhet till skålgrop som könsmarkering; könlösa nära skålgrop, män nära
skålgrop samt kvinnor nära skålgrop. s. 22.

• Figur 18: Teori 5: Storlek på människofigurer som könsmarkering; könsbestämda barn samt
könlösa barn. s. 22.

• Figur 19: Teori 6: Skepp som könsmarkering; könlösa människofigurer på skepp, eventuella
människofigurer på skepp, män på skepp samt kvinnor på skepp. s. 23.

• Tabell 1: Uträkning av samtliga människofigurer i respektive kategori. s. 18.
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11.   Bilaga

Dateringsmetod; Flemming Kauls dateringsmetod. Foto: © Johan Ling.

• Ling, J. 2014. Elevated rock art. Towards a maritime understanding of Bronze Age rock art 
in northern Bohuslän, Sweden. GOTARC Serie B. Gothenburg Archaeological Thesis 49: 
60.
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