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Abstract 

Ericson, C. (2019). Information from the inside – A microcomputed tomography analysis of 
ceramic figurines attributed to the Pitted Ware Culture  
 
This thesis presents how a non-destructive method allows for analysis of archeological 
material, using three Neolithic anthropomorphic figurines attributed to the Pitted Ware 
Culture. Anthropomorphic figurines from this period are rare in Sweden and traditional 
destructive methods, such as thin section petrography is therefore not an option. Using µCT – 
Micro-Computed tomography as an archaeological method, information can be produced 
regarding the ceramic composition, forming technique and ornamentation of these figurines. 
Furthermore, this thesis shows how new advancements in computer imaging technology, such 
as 3D volume rendering of µCT-data, allows for the reconstruction of organic inclusions. 
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Inledning 

Under de senaste åtta åren har jag jobbat med 3D-visualisering av data infångad med hjälp av 
datortomografi (digital skiktröntgen), först på ett statligt forskningsinstitut (Rise Interactive) 
och de senaste fyra åren i ett eget företag (Interspectral AB). Under dessa år har jag arbetat 
med en rad olika kulturhistoriska och arkeologiska föremål och samarbetat med museum och 
forskningsinstitutioner runt om i världen. Under denna tid har jag blivit allt mer övertygad om 
att datortomografi och 3D-visualisering av digitaliserade artefakter är en outnyttjad och 
tämligen outforskad metod inom det arkeologiska fältet. Jag har därför målmedvetet arbetat 
för att hitta projekt där denna metod kan testas på arkeologiskt material. Ett inledande sådant 
projekt genomfördes under 2017 tillsammans med Stiftelsen för Kulturmiljövård (KM) där vi 
tillsammans med Danska Tekniska Universitetet (DTU) undersökte fyra föremål i syfte att 
utvärdera datortomografiundersökning som metod. Resultatet av denna undersökning 
resulterade senare i min B-uppsats “Keramisk analys med datortomografi”. Resultatet av detta 
projekt presenterades också på en årlig forskningskonferens i Norrköping på temat stenålder. 
Resultatet av projektet blev väl mottaget av deltagarna och några av dem blev dessutom 
intresserade av att genomföra ytterligare tomografiundersökningar.  

En av dessa deltagarna var arkeologen Niclas Björk från Arkeologerna i Uppsala. Han 
hade några år tidigare avslutat en arkeologisk undersökning av en gropkeramisk boplats i 
Tråsättra utanför Åkersberga i Uppland. Vid denna undersökning hade en mängd lerfiguriner 
återfunnits och vi beslutade att genomföra en datortomografiundersökning på ett urval av 
dessa figuriner. Det är denna undersökning ligger till grund för denna uppsats. 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är främst att redogöra för en datortomografisk undersökning och en 
analys av ett antal gropkeramiska lerfiguriner. Vidare kan denna uppsats betraktas som en 
översikt över datortomografi och dess funktionalitet samt hur den kan användas för analys av 
arkeologiskt material. 
 
Den övergripande frågeställningen för denna uppsats kan formuleras som följande; 
Kan en datortomografiundersökning bidra med information som ökar vår kunskap om den 
gropkeramiska kulturen? 
 

Källkritik 

Antalet källor på de delar som berör strålningsfysikaliska aspekter av datortomografi och 
röntgen kan framstå som få. Men då dessa delar inte på något sätt är centrala och endast är 
tänkta bidra med en ytterst grundläggande förståelse av dessa mekanismer anser författaren att 
dessa få källor är tillräckliga. Inte heller den bakomliggande tekniken för 3D-visualisering 
kommer beröras ingående då detta anses ligga utanför denna uppsats omfång. Då antalet 
liknande undersökningar är försvinnande få och i en svensk kontext icke-existerande, har 
författaren valt att i vissa fall citera sin egen B-uppsats. Samtliga figurer och bilder är 
framställda av författaren om inte annat anges. 
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Bakgrund 

Tidigare forskning 

Röntgenstrålning upptäcktes av en slump av den tyske fysikern Wilhelm Conrad Röntgen på 
slutet av 1800-talet. Röntgen förstod dock att han snubblat över något stort och arbetade 
därför vidare med sin nya upptäckt och lyckades några månader senare skicka in ett manus till 
en vetenskaplig tidskrift. Med hjälp av den relativt nya telegrafteknologin spreds nyheten om 
den nya typen av strålning snabbt över världen och blev förstasidesnyheter på de flesta stora 
tidningarna. och redan ett år efter upptäckten 1896 genomfördes den första medicinska 
röntgenundersökningen i Sverige (Pettersson 2008:13).  
Ur ett arkeologiskt perspektiv har användandet av röntgen som undersökningsmetod också en 
relativt lång historia. Redan ett par månader efter upptäckten av röntgenstrålningen 
genomförde fysikern Walter Koening den första radiografiska undersökningen av en mumie. 
Undersökningens syfte var att upptäcka amuletter och juveler som kunde finnas gömda under 
mumiens lindningar (Zescha et al. 2016). Användningen av medicinsk datortomografi för att 
studera mumier (både människor och djur) dominerar de arkeologiska tillämpningarna under 
en stor del av 1900-talet och bildar det egna fältet paleoradiologi (Chhem 2008:1).  
Från sjuttiotalet och framåt har olika röntgentekniker använts på i stort sätt alla arkeologiska 
fyndkategorier från metall (Lechtman et al. 1975), textil (Yoder 2008), glas (Constantinescu 
et al. 2005) och verktyg av ben (Bradfield 2013). Det är, bortsett från mumier, dock keramiskt 
material som måste anses vara den mest studerade kategorin av alla. När det kommer till att 
undersöka keramiskt material med hjälp av röntgen gjordes tidiga undersökningar på slutet av 
sextiotalet (van Beek 1969) och slutet av sjuttiotalet (Rye 1977). Men det var först med ny 
röntgenteknik, kraftfullare datorer och mjukvara under slutet av nittiotalet som användningen 
av datortomografi för att studera keramiskt material skulle ta fart. De nya formerna av 
datortomografi möjliggjorde undersökningar med högre energinivåer vilket är nödvändigt för 
undersökningar av keramiskt material (Ericson 2018). De tidigaste undersökningarna av 
keramiskt material hade främst två syften, att undersöka det keramiska materialets struktur i 
form av magring och inklusioner samt att undersöka tillverkningstekniska aspekter i form av 
formeringsteknik (Berg 2007; Carr 1990). Andra har använt röntgenteknik för att hitta dolda 
strukturer som till exempel Applbaum & Applbaum (2005) som har använt CT-scanning för 
att undersöka sigill tillverkade lera och keramik från Mesopotamien. Sanger (2016) beskriver 
hur datortomografi kan användas för att studera det han kallar ”mikrotekniker” (författarens 
övers.) vilket innebär små skillnader och likheter i formeringstekniker som kan användas för 
att särskilja keramiskt material från två närliggande fyndplatser i Nordamerika. Bernardini et 
al. (2016) har i sin studie kombinerat datortomografi med XRF-analys (röntgenfluorescens) 
för att undersöka neolitisk keramik från nordöstra Italien och menar att denna kombinerade 
metod är ett bra tillvägagångssätt för att nå kunskap om både teknologiska aspekter 
(formeringsteknik etc.) samt proveniens när det kommer till keramiskt material. De noterar 
framför allt den oförstörande aspekten av båda dessa teknologier då traditionella petrografiska 
metoder allt som oftast förstör det undersökta materialet. Kahl & Ramminger (2012) 
undersöker i sin studie en mesolitisk och fem stycken neolitiska keramikskärvor med hjälp av 
datortomografi. Förutom att undersöka formeringstekniker och inklusioner tar Kahl & 
Ramminger också hjälp av digital bildbehandlingsteknik och kan på så sätt producera 
kvantitativa data om både magringskornens storlek, volym och ”rundhet” men också gällande 
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orienteringen av de sprickbildningar som kan indikera vilken formeringsteknik som använts. 
(Ericson, 2018). 

  



9 
 

Teori 

Keramik är på många sätt ett paradoxalt material. Den uppmärksamhet som arkeologer (och 
antropologer) ägnat detta material står i väldigt stark kontrast till hur oansenlig, nästan osynlig 
keramiken är i många nutidsmänniskors vardag. Det är ett rimligt antagande att även de 
människorna som skapade och använde keramiken i forntiden skulle vara förvånade över den 
upphöjda roll som keramiken har inom arkeologin. Men det är just den vardagliga aspekten av 
detta material som gör det till en så värdefull källa för arkeologer som så ofta intresserar sig 
för just forntidsmänniskans vardagsliv (Skibo & Feinman 1974:1). Keramikens materiella 
egenskaper gör också att de kan bevaras väldigt lång tid och finns alltså kvar då andra 
material som tyg, ben, trä och metall försvunnit (Quinn 2013:39). 

Stilborg (2002:13) delar upp kunskapen om keramik i två kategorier, systematik och 
tolkning. Genom att ordna och sortera fyndmaterialet efter olika särdrag som t.ex. material, 
storlek, dekor etc. kan systematiken, som Stilborg (ibid.) menar är det enda analytiska 
redskapet för någon som vill studera förhistorisk keramik, ge en översiktsbild. Precis som alla 
bilder måste denna översiktsbild tolkas för att producera kunskap. Tolkningen i keramiska 
studier kan innefatta allt från vad ett objekt är för något, till vad de har använts till och hur det 
användes i ett forntida samhälle. Dessa tolkningar kan göras med stöd av kunskap från andra 
vetenskaper (t.ex. naturvetenskap) eller med analogier (Stilborg 2002:13). Enligt Stilborg 
(2002:14) ökar inte arkeometriska analyser (som denna uppsats kan sägas behandla) i sig 
kunskapen om forntiden utan bidrar snarare med mer detaljrikedom som kan användas för att 
ge rikare och förhoppningsvis en mer rättvisande bild av det förgångna. 
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Definitioner 

Keramikens beståndsdelar 

Keramik har i princip tre beståndsdelar, lera, olika typer av inklusioner och luftfyllda tomrum 
(så kallade voids) (Quinn 2013:39). Alla tre av dessa är intressant för någon som vill 
analysera keramikens inre. Vi ska nu titta närmare på dessa tre beståndsdelar och hur det 
kommer sig att de är närvarande i det keramiska materialet. 

Den primära beståndsdelen i keramik är lera. Lera är en jordart och består av olika 
mineral som är produkter av fältspat som vittrat sönder, dessa grundämnen är främst 
aluminium och kisel. Lerans kristaller är mikroskopiska platta och skivformade. Dessa 
lerkristaller kan binda tunna vattenskikt mellan sig och på så sätt glida ovanpå varandra. Det 
är denna egenskap hos lerkristallerna som ger leran sin plasticitet som gör den lätt att forma 
(Quinn 2013:39, Stilborg 2002:17). Denna egenskap är dock beroende av vatten, och så fort 
vattnet försvinner genom att det torkar bort så förlorar leran sin plasticitet.  
 

Inklusioner 

Inklusioner är som namnet antyder, material som på olika sätt blivit inkluderade i keramiken 
före bränningstillfället. Anledningen till att man hittar inklusioner i keramiskt material är 
flera. Naturliga lertäkter är sällan eller aldrig helt ”rena” och fragment av sand, bergarter och 
organiskt material följer på så sätt med leran och bildar därför en naturligt förekommande del 
av det keramiska materialet. Dessa inklusioner är för det mesta mycket större än de 
mikroskopiska lerkristallerna och är därför lätta att se under förstorning och ibland även med 
blotta ögat. En annan typ av inklusioner är material som blandats i leran medvetet, för att den 
skall få vissa egenskaper (Stilborg 2002:18–20). När lera och keramik torkar så finns risken 
att denna spricker. Detta sker framför allt om torkningsprocessen går för fort eller sker ojämt i 
materialet. Lera kan också vara för plastisk, dvs. inte tillräckligt seg för att kunna forma t.ex. 
ett högt kärl utan att leran sjunker ihop innan den hunnit torka. För att lösa dessa problem kan 
leran magras. Magring innebär att ett icke-plastiskt material tillsätts till leran för att minska 
plasticiteten samt förhindra sprickbildning. Magringsmaterialet kan i stort sett vara vad som 
helst, men vanligt förekommande är krossade bergartskorn, ben, snäckskal, kalk, asbest och 
växtmaterial (Stilborg ibid.). Vilket magringsmaterial som används påverkar den slutgiltiga 
produkten vilket gör att information om vilken typ av magring en specifik keramik innehåller 
kan skvallra om vilken funktion, eller egenskap som tillverkaren av keramiken var ute efter. 
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Hålrum 

Den tredje beståndsdelen i keramik är paradoxalt nog definierad som avsaknaden av material. 
De luftfyllda tomrum och porer som finns i alla keramiska material kan likt inklusioner 
förekomma naturligt i råleran. De kan också uppstå vid bränningen då växtdelar eller andra 
organiska magringsmaterial brinner upp, eller tillkomma under tillverkningen av keramiken 
t.ex. när leran knådas. Genom att studera hålrummens form och utbredning kan även 
slutsatser om så kallade formeringstekniker dras. Formeringsteknik syftar här på de tekniker 
som använts (och än idag används) för att tillverka keramiska artefakter. Exempel på sådana 
tekniker kan vara tumning, ringling eller användandet av drejskiva. 

För att kunna närma sig frågor om forntidsmänniskan och dess aktiviteter måste 
arkeologer alltså inhämta en rad olika data från det keramiska fyndmaterialet och sedan tolka 
denna med hjälp av en vidare arkeologisk kontext och en teoretisk överbyggnad. Denna 
insamling av data kan idag ske på en rad olika sätt, från en enkel okulär besiktning av ett 
keramikfragments yta och form, till en mer (naturvetenskapligt orienterad) kvalitativ kemisk 
analys av fragmentets molekylära uppbyggnad (Quinn 2013:1–4). Nedan presenteras de två 
vanligaste av dessa analysmetoder, tunnslipsanalys och ICP-analys. 

Analys av keramik 

Tunnslipsanalys 

Den metod som de flesta arkeologer är bekant med är den så kallade tunnslipsanalysen. Precis 
som namnet antyder går denna metod ut på att analysera och tolka tunna skivor av keramiskt 
material med hjälp av ett polariserande mikroskop. Analysen inleds med att ur det material 
som skall undersökas såga en mindre del. Detta görs dels för att minimera mängden material 
som måste slipas ner, men också för att få en så slät kontaktyta med objektglaset som möjligt. 
Beroende på det material som skall analyseras föregås detta av att materialet impregneras med 
ett slags epoxylim för att materialet inte skall falla samman när det sågas och därefter slipas 
ned (Quinn 2013:23–25). Den utsågade delen slipas sedan ned tills att det är så pass tunt att 
det går att studera i ett polariserande mikroskop. Tunnslipsanalysen kan ge information om 
keramikens beståndsdelar, formeringsteknik och proveniens. I diskussionsdelen kommer 
skillnaden mellan tunnslipsanalys och den metod som använts i denna uppsats att beröras 
närmare. 

ICP-analys 

En annan relativt vanlig men betydligt mer tekniskt avancerad analysmetod av keramiskt 
material är den så kallade ICP- eller ICP-MS analysen (Inductively coupled plasma mass 
spectrometry). Syftet med denna analys är att urskilja vilka spårämnen (grundämnen) som 
finns i det analyserande materialet. Informationen om vilka spårämnen som finns i provet kan 
sedan användas för att skapa ett geografiskt sammanhang för det analyserade materialet 
genom att det jämförs med andra fyndmaterial från olika delar av det område man är 
intresserad av. Inom arkeologin används därför denna analysmetod oftast för att 
proveniensbestämma ett specifikt fyndmaterial (Brorsson 2019:8). 
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Den gropkeramiska kulturen ur skiftande perspektiv 

 
Vi ska nu närma oss materialet som denna uppsats rör, och det gör vi genom att till en början 
titta lite närmare på det arkeologiska kulturbegreppet och den kritik som riktats mot detta ur 
olika perspektiv under åren lopp. En genomgång som är nödvändig för att förstå den diskurs 
som omger det som kallas den gropkeramiska kulturen som är den arkeologiska kultur i 
vilken våra figuriner tillkom. 
 
 

Det arkeologiska kulturbegreppet 

Den kulturhistoriska arkeologin har sina rötter i Europa under slutet av 1800-talet. Den 
industriella revolutionen som till en början möttes med positiva tongångar hade inte levererat 
de framsteg som förväntades (Rönnby 2005:19). Ekonomiska kriser och konkurrens utifrån 
bidrog till att länder alltmer började sluta sig inåt och framförallt förkasta den evolutionistiska 
hållningen att samhällets utveckling alltid innebar en förbättring (Trigger 2006: 217). De 
första kulturhistoriska arkeologerna ägnade mycket tid åt dåtidens viktigaste arkeologiska 
uppgift, att ordna och systematisera den stora mängd arkeologiskt källmaterial som fanns 
tillgängligt (Burström 1999:40). Efterhand började arkeologerna använda begreppet kultur 
som hämtades från antropologin (Trigger 2006: 218). Johnson (2010:17) beskriver hur detta 
kulturbegrepp i händerna på dåtidens arkeologer, med Gordon Childe i spetsen, kopplades till 
de artefakter som man under lång tid grävt upp och ordnat. Artefakterna, menade man, var ett 
uttryck för kulturella normer, det gick alltså att se på en krukskärva inte bara vilken 
arkeologisk kultur som den tillhörde utan den gav också uttryck för de idéer och tankar som 
människorna som tillhörde den specifika kulturen bar på. Den kulturhistoriska arkeologin 
vilade alltså, enligt Johnson (ibid.), på en kultursyn som var normativ (Ericson, 2018). 

En normativ kultursyn behöver dock alltid en måttstock eller facit som talar om, inte bara 
vad som är äkta eller kvalitativ kultur utan också vad som är det gemensamma målet med den. 
Johnson (2010:18–21) radar upp en rad konsekvenser som den normativa kultursynen får för 
den kulturhistoriska arkeologin. För det första blir en sådan kultursyn nästan per automatik 
detaljfokuserad eller specifik, den fokuserar alltså på skillnader mellan olika artefakter (eller 
kulturer) istället för likheter och blundar därför för att göra generella utsagor något som andra 
vetenskaper ofta strävar efter. En annan konsekvens enligt Johnson (ibid.) blir också att 
arkeologiska kulturer framstår som statiska och oföränderliga. Hur skulle man kunna förklara 
de förändringsprocesser som de typologiska serierna tydligt påvisade? I och med att den 
evolutionistiska tanken förkastades försvann också evolutionär utveckling som förklaring på 
detta förändringsproblem, som faktiskt framförts redan i slutet av 1800-talet när de första 
typologiska serierna av föremål gjordes (Rönnby 2005: 18–19; Ericson 2018). 

Den kulturhistoriska arkeologin kom därför att använda framförallt två sätt för att förklara 
förändring, diffusion och migration. När kulturer har kontakt med andra närliggande kulturer, 
genom handel, konflikter eller krig överförs tekniker, material eller idéer från en geografisk 
plats till en annan, vilket leder till att den ursprungliga kulturen förändras utifrån. Denna 
överföring och förändring av kultur utifrån kallas diffusion. När människor migrerar, dvs. 
flyttar, frivilligt eller på grund av konflikter, från ett geografiskt område till ett annat sker en 
liknande överföring och förändring, men denna gång är det människorna själva som flyttar 
och inte bara artefakter eller idéer (Scarre 2013: 37). Att både migration och diffusion spelat 
en roll i mer närliggande historisk tid är tydligt, problemet med denna förklaringsmodell 
uppstår när man går längre tillbaka i tiden. Det är till exempel, som Scarre (2013: 38) påpekar, 
svårt för arkeologer att i det arkeologiska källmaterialet bekräfta, och framför allt utesluta 
andra förklaringsmodeller. 
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Den gropkeramiska kulturen 

Vi ska nu lämna det arkeologiska kulturbegreppet för en stund och istället rikta 
uppmärksamheten mot en av dessa ”kulturer” nämligen den gropkeramiska kulturen. Trots att 
den gropkeramiska kulturen är relativt geografiskt spridd så kommer den här texten att 
fokusera på ett vidare “Östersjöområde” och framför allt Mellansverige (Mälardalen, 
Östergötland och Uppland). 

 Under tidigneolitikum i Mälardalen introduceras jordbruket och sprids därefter tills att 
det praktiseras i stort sett hela området. Under mellanneolitikum upphör denna expansion och 
ersätts med en ekonomi som istället består av säljakt och fiske (Edenmo 2013:60). Denna 
förändringsprocess verkar också ha innefattat bosättningsmönster, från bosättningar i inlandet 
till att bli allt mer strandnära. I slutet av mellanneolitikum återgår dock ekonomin till att 
innefatta jordbruk och djurhållning för att slutligen bli helt dominerande igen (Edenmo ibid.). 
De materiella lämningarna efter dessa grupper, eller med andra ord, dessa människor är de 
som inom stenåldersarkeologin betecknas som den gropkeramiska kulturen (GRK). Enligt 
Mats Larsson (Larsson, 2006:15) är den gropkeramiska kulturen, tillsammans med de andra 
två mellanneolitiska kulturerna, trattbägarkulturen (TRB) och stridsyxekulturen (SYK) det 
mest omdebatterade ämnet inom skandinavisk stenåldersarkeologi. Diskussionerna rör 
framförallt relationerna mellan dessa tre kulturer och i vilken mån man kan se (eller inte se) 
en samhörighet eller släktskap i deras materiella kultur samt källan till de 
förändringsprocesser som GRK-kulturen ger uttryck för och själva genomgår (Ibid.). 

Den gropkeramiska kulturen “upptäcktes” i början på 1900-talet av Oscar Almgren i 
Åloppe i Uppland. Några år senare grävde Birger Nerman ut den, enligt Larsson (2006:17), 
“klassiska” boplatsen Säter i Östergötland. Från början kallades denna nya kultur för den 
Östsvenska boplatskulturen, Hallgren (2013:32) menar att beteckningen “Östsvensk 
boplatskultur” användes för att markera en skillnad från de sydliga kulturerna där 
stenkammargravar snarare än (primitiva) boplatser var de mest utmärkande lämningstyperna. 
Begreppet boplatskultur skulle användas ända in på 1930-talet då termen gropkeramisk kultur 
började användas. Hallgren (ibid.) menar att detta skifte sker då nya fyndlokaler visat sig 
innehålla keramik som liknar den som tidigare återfunnits i dösar och även visat spår av 
odlade växter i form av avtryck på keramikfragmenten. 

Redan från början noterades att boplatserna innehöll en anmärkningsvärd mängd 
keramikfragment. Keramikfragmenten kom från kärl med spetsig bas och var ofta dekorerade, 
inte sällan med gropar. Denna typ av dekoration har sedan dess spelat en viktig roll i GRK-
kronologin (Larsson 2006:17). Utifrån de tidiga fyndplatserna kunde man också tidigt dra 
slutsatsen att dessa boplatser varit kustbundna och att ekonomin bestod av, till stora delar 
marin föda, Almgren (1906:4) beskriver hur boplatsen vid Åloppe “var formligen 
uppfylld af krukskärfvor och benbitar” och efter att en stor del av benbitarna visat sig komma 
från vikarsäl menade Almgren att det inte kan tolkas på något annat sätt än att “på den tid, då 
stenåldersfolket här lefde och jagade, hafvet nått fram till platsen” (Almgren 1906:4). Också 
Nerman (1927:247–250) landar i samma slutsats och pekar på att en del keramikfragment från 
Säter “voro svallade” vilket förutsätter en närhet till vatten. Utifrån fyndplatsen vid Säter 
utvecklar också Nerman en keramikkronologi (Säter II-IV) som användes ända fram till 30-
talet då Axel Bagge grävde ut Fagervik inte långt från Säter och den (än idag) använda 
kronologin Fagervik (I-V) utvecklades. Enligt Björk & Lindberg (2008:30) är en anledning 
till Fagervikskronologins livskraftighet det faktum att den visats sig stämma väldigt väl 
överens med landhöjningen. Just den gropkeramiska keramikens kronologi är ett ämne som 
diskuterats intensivt de senaste 40 åren inom svensk stenåldersarkeologi. Diskussionen är 
relativt komplex och vi kommer här inte gå igenom alla infallsvinklar och svängningar i den 
fortfarande pågående diskussionen.   
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De senaste 20 åren har dock en rad C14-datering genomförts som kastat ljus över de olika 
traditionernas absoluta ålder (Hallgren 2013:32). Den tidiga kamkeramiken uppträder i 
Östersjöområdet i Finland, Åland och i Nordnorge omkring 5000 f Kr. 1000 år senare 
introduceras Trattbägarkeramiken i Mellansverige runt 4000 f Kr. 

När det kommer till Gropkeramiken är frågan dock något mer komplicerad. Problemet är 
att flera av de C14-dateringar som gjorts på gropkeramiskt fyndmaterial är utfört på 
matskorpor på keramik. Som vi såg tidigare domineras de gropkeramiska fyndplatserna ofta 
av rester av marin föda, framförallt säl och fisk. Dessa djur utsätts inte för de kolisotoper som 
landlevande djur gör (via atmosfären) utan av äldre kolisotoper i havet. Resultatet blir en 
marin reservoareffekt som kan ge en felaktig datering (Hallgren 2013:33). Hallgren (ibid.) 
menar dock att vare sig den äldsta gropkeramiken i Mellansverige dateras till 3500 eller 3300 
f. Kr så står det klart att den är yngre än den äldsta tidigneolitiska trattbägarkeramiken. 
Därför, menar Hallgren (ibid.), att det är till äldre keramiktraditionerna man bör vända sig för 
att förstå den äldsta gropkeramiken. 

Vi ska nu lämna den tämligen snåriga diskussionen om keramiktraditionernas kronologi 
för att titta närmare på en annan omdebatterad fråga, nämligen den om den Gropkeramiska 
kulturens framväxt och försvinnande. Anders Carlsson (2013:6) beskriver hur den 
gropkeramiska kulturen ända från början har beskrivits som “gåtfull stam”. På sextiotalet 
växte många frågor, sett ur ett kulturhistoriskt perspektiv, fram. Den gropkeramiska kulturen 
betraktades som ett homogent folk, men varifrån kom de? Vilken relation hade de till de andra 
samtida kulturerna? Varför försvann de? Som vi sett tidigare stod det ganska tidigt klart att 
dessa människor livnärde sig som jägar-samlare med betoning på föda från havet. Detta 
samtidigt som trattbägar- och båtyxekulturen vände sig till jordbruket och boskapsskötsel och 
ett mer sedentärt liv som bönder. Enligt de kulturhistoriska arkeologerna på 60-talet 
assimilerades den gropkeramiska kulturen av den “starkare” jordbrukskulturen i slutet av 
neolitikum (Carlsson ibid.).  

På 80-talet hade dock mer kunskap tillkommit om de olika kulturernas kronologi, och 
förklaringsmodellerna för GRK:s gradvisa försvinnande hade förändrats.De förändrade 
förklaringsmodellerna hänger delvis samman med att det gamla kulturhistoriska paradigmet 
som vi berörde tidigare kommit att ersättas av ”den nya arkeologin”. Att fortsätta sortera in 
keramik och pilspetsar i olika kulturer hade inget egenvärde menade dess företrädare. Den 
gamla fascinationen för materialet gränsade till en sorts fetischism där beskrivningar och 
analyser av objekten ägnades (för) mycket tid medans de kulturella system bestående av 
människor som producerat objekten verkade vara en parantes i sammanhanget (Johnson 
2010:22). Det tidigare kulturhistoriska paradigmet framstod enligt de nya ”processualisterna” 
som en samling slumpmässigt ihopklumpade kulturella normer, istället skulle man betrakta 
dessa kulturer som delar av ett system där varje del var ihopkopplad eller relaterad till 
varandra. En annan viktig aspekt i detta perspektiv är att dessa kulturella system är adaptiva, 
dvs. de anpassar (förändrar) sig efter omgivningen. Omgivningen i detta fallet kan vara både 
miljöfaktorer som klimatförändringar eller andra konkurrerande kulturella system (Ericson 
2018). Johnson (2010:25) citerar en av den nya arkeologins främsta företrädare Lewis Binford 
som menade att djur anpassar sig till miljön genom sina kroppar, medans människan anpassar 
sig genom sin kultur. I detta synsätt utgör alltså kultur en anpassning till den omgivande 
omgivningen som inom processuell arkeologi intar rollen som pådrivare och motor i 
förändringsprocesserna (Scarre 2013:39). I detta perspektiv var inte längre den gropkeramiska 
kulturen ett folk utan framförallt människor som på grund av klimatet eller andra 
miljöfaktorer tvingades till en förändrad och specialiserad ekonomi bestående av säljakt längs 
kusterna (Carlsson 2013:6). Den gropkeramiska kulturen uppstod alltså ur trattbägarkulturen 
på grund av klimatförändringar. Också i detta perspektiv assimileras till slut GRK, denna 
gång in i båtyxekulturen som på grund av en starkare ekonomi till slut marginaliserar 
fångstfolket längs kusten. Men trots att den processuella arkeologin kunde erbjuda en 
förklaringsmodell för dessa förändringsprocesser så menar Carlsson (ibid.) att de båda led av 
samma deterministiska synsätt. 
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 I början av åttiotalet kom dock mer och mer kritik mot det som betecknades som den 
processuella arkeologins tillkortakommanden. Enligt Johnson (2010:102) skall denna 
framväxande kritik betraktas mot bakgrund av dåtidens teoretiska utveckling (marxismen och 
strukturalismen) inom humaniora. Enligt en av förgrundsgestalterna inom det som skulle 
komma att kallas post-processuell- eller tolkande arkeologi, Ian Hodder, riktades kritiken 
framför allt mot den rigida positivistiska hållningen, frånvaron av historisk kontext och 
processualismens fokusering på externa faktorer som drivande av förändring och skall snarare 
betraktas som en del av den framväxande feministiska teoribildningen inom humaniora 
(Hodder 2005:207). Vi har sett hur den kulturhistoriska och den nya arkeologin förklarade 
förändring, den processuella arkeologin hade också sin egen förklaringsmodell för detta. I 
motsats till den processuella arkeologin ville den post-processuella lyfta fram människans 
handlingskraft (agens). Förändring menade de, var inte bara en produkt av människans 
anpassning till externa faktorer i ett ekologiskt system. Människan var en social varelse och 
konflikter som uppstod ur grupper, eller individers ibland oförenliga egenintressen var en 
viktig källa till förändring (Trigger 2006: 445). De senaste åren har mellanneolitikum och 
GRK som forskningsområde fått ett förnyat intresse och inte ofta är det just ur ett post-
processuellt perspektiv som nya tolkningar görs. 

I sin avhandling “Hierarkiseringsprocesser” (Nordquist 2001) argumenterar Per Nordquist 
för att GRK skall betraktas som en motreaktion på de “nya” hierarkiseringsprocesser och 
ojämlikheter som var närvarande inom TRB. Han tolkar den rikligt ornamenterade GRK-
keramiken som ett uttryck för detta, och ser den som en symbol för identitet, kosmologiska 
föreställningar och framför allt ett mer egalitärt eller jämlikt värdesystem. 

Niklas Stenbäck (2003) har studerat GRK på Åland och ser havet som centralt i dess 
ideologi. Stenbäck (ibid.) ser inte GRK som en reaktion mot de andra samtida kulturerna 
(TRB) utan betraktar den Gropkeramiska kulturen som en återgång till en äldre jägar- 
samlarideologi. Han understryker dock att GRK inte helt överger/undviker att bedriva 
jordbruk eller djurhållning. Vidare gör Stenbäck (ibid.) en tolkning av den typiska GRK-
ornamentiken i form av gropar som en form av av-neolitisering. 
Vi ska avslutningsvis höja blicken något till den mer övergripande frågan om neolitiseringen 
av Europa och Skandinavien. Människans övergång från ett mobilt jägarsamlarsamhälle till 
ett mer sedentärt jordbrukssamhälle under neolitikum är säkerligen en av de mest studerade 
processerna inom arkeologin. Hur denna process såg ut har gett upphov till en rad olika 
teorier (Scarre 2013:232).  

 Neolitiseringsdiskursen har de senaste årtiondena dominerats av två teorier när det 
kommer till att förklara hur neolitiseringen av Europa gick till. Den ena av dessa teorier 
förklarar neolitiseringen av Europa med kulturell diffusion. Domesticerade växter, husdjur 
och kunnande spreds genom att dessa överfördes från en grupp individer till en annan, 
oberoende av eventuell geografisk separation mellan dessa grupper (Scarre 2013:396). Den 
andra teorin, menar att det istället var människor genom migration som spred jordbruket och 
de domesticerade växterna och djuren s.k. demic diffusion (Ammerman & Cavali-Sforza 
1971:686–687). Båda dessa teorier har blivit kritiserade och modifierande under årens lopp 
men de senaste årens aDNA-forskning lutar åt att teorierna som innefattar migration är mer 
troliga då den genetiska sammansättningen av nutida människor stödjer demic diffusion teorin 
då det inte finns någon genetisk kontinuitet mellan den mesolitiska jägar-samlarbefolkningen 
och nutida människor i Europa, istället ser man att “nya” gener tillförts befolkningen utifrån 
genom migration. (Haak et al., 2010; Lazaridis et al. 2014; Skoglund et al. 2012;). Det finns 
dock de forskare som kritiserat de ofta långtgående slutsatserna i dessa studier. Furholt (2018) 
menar till exempel att många av dessa studier misslyckas med att definiera 
migrationsbegreppet, något som enligt Furholt (ibid.) är viktigt då migration kan ske på 
många olika sätt. Furholt (ibid.) är också kritisk mot en tendens i dessa studier, där skillnaden 
mellan arkeologiska kulturer, sociala grupper och individer suddas ut och enskilda individer 
görs till representanter för materiella kulturer som i sig är väldigt komplexa och heterogena. 
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I en svensk kontext har dessa studier också kastat ljus på frågan om den Gropkeramiska 
kulturens sammansättning och relation till andra neolitiska grupper i Sverige. De jämförande 
analyser som gjorts på individer från gropkeramiska gravar vid Ajvide på Gotland visar att 
dessa “utgör en relativt homogen genetisk population” (Malmström 2017:81–82). Vidare kan 
man genom att studera “blandningsmönster” i det genetiska materialet se att det är TRB som 
fått migranter från GRK och att avsaknaden av genetisk kontinuitet mellan dessa två gör att 
det genetiska ursprunget för GRK finns i mesolitiska fångstfolk och inte inom TRB 
(Malmström 2017:82–83). 

Denna redogörelse för den gropkeramiska kulturen och de olika perspektiv som forskare 
under årens lopp använt för att förstå den är att betrakta som den vidare arkeologiska kontext i 
vilket det material som är föremålet för denna uppsats hör hemma. Vi ska nu titta närmare på 
detta material och vi inleder med en kort presentation av fyndkontexten. 
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Material 

Tråsättra 

 

  

Fig. 1 Kartbild med Tråsättra markerat med rött. Källa: Google Maps. 

 

Under 2016 undersöktes en neolitisk boplats i Åkersberga av Arkeologerna, Statens historiska 
museum. Fornlämningen (RAÄ 553:1) är idag belägen i en skogsbacke i Österåker socken, 
Uppland. Under neolitikum såg detta landskap dock väldigt annorlunda ut. Platsen var en 
sandstrand i de yttersta delarna av den fragmenterade skärgårdsmiljö som präglade landskapet 
i Mälardalen under denna period. Mälaren var en östersjövik och det närmsta fastlandet låg 
cirka 80 kilometer bort. C14-analyserna daterar boplatsen till de yngsta delarna av neolitikum 
och den har varit bebodd under 2630–2470 f. Kr. Under den arkeologiska undersökningen 
påträffades 433 anläggningar, som efterhand har tolkats som spår efter minst 6 hyddor och 17 
andra olika konstruktioner samt aktivitetsytor och innefattar alltså allt från boende, hantverk, 
matlagning inom en central yta. Bakom den strandnära bosättningsytan, i en lite mer höglänt 
terräng, fanns också spår av begravningar (Björk 2019). 

Fyndmaterialet från boplatsen var både rikt och varierat, åtskilliga föremål av flinta, 
skiffer och kvarts, tillsammans med hundratals keramikkärl och över 300 delar av lerfiguriner 
återfanns intill de centrala delarna av boplatsen. Keramikmaterialet utgörs till stor del av kärl 
från perioderna Fagervik III och Fagervik IV även om några skärvor som tolkas som 
stridsyxekeramik också förekommer.  
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Tråsättrafigurinerna 

 

 

Fig. 2 De figuriner som ingick i undersökningen identifierade med sina föremålsnummer. 

 

En utmärkande fyndkategori för boplatsen är det stora antalet lerfiguriner, något som 
förekommer på andra gropkeramiska fyndplatser (t.ex. Jettböle-boplatsen på Åland) men inte 
i denna omfattning. Totalt åtta stycken mer eller mindre hela figuriner tillsammans med över 
300 fragment finns i fyndmaterialet. Anledningen till att så många figuriner hittats just vid 
Tråsättra är naturligtvis svårt att svara på, men en anledning kan enligt Björk (2019) vara att 
ett ovanligt stort område grävdes ut för hand och vattensållades vilket ökar chansen att hitta 
just sådana föremål. Trots att denna metod kan ha haft inverkan på antalet figuriner som 
återfanns så menar Björk (ibid.) att Tråsättra ändå måste anses vara ovanligt rikt på figuriner 
av detta slag. Figurinerna återfanns spridda över hela den centrala boplatsen med en mindre 
koncentration till hyddorna och aktivitetsytorna.  

De tre objekt som valdes ut för den aktuella undersökningen är två stycken nästan intakta 
antropomorfa figuriner (F62 och F95) samt en del av en figurin (F33). Urvalskriterierna var 
att dessa figuriner var de mest ovanliga av de figuriner som återfanns vid Tråsättra och att de 
var stora nog för att chansen för eventuella inklusioner i dem skulle öka. 

Förutom den datortomografiska undersökningen av figurinerna som presenteras i denna 
uppsats så genomfördes, som en del av den arkeologiska undersökningen, också en ICP-
analys av några av figurinerna. Vi kommer i analysen och diskussionen anknyta till resultaten 
av denna analys. 
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Datortomografisk metod 

 

Användandet av en metod som baseras på röntgenstrålning kräver en grundläggande 
förståelse för de strålningsfysikaliska mekanismer som gör denna metod möjligt. Vi kommer 
därför titta närmare på dessa, inte bara för att förstå vad denna metod möjliggör utan också för 
att förstå dess begränsningar. 

Atomens uppbyggnad 

  

Fig. 3 Klassisk atommodell till vänster och exempel på olika elektronskal till höger. 

 

En atom består av en kärna, som i sig består av två typer av partiklar, protoner och neutroner, 

tillsammans kallas dessa nukleoner (Fig. 3). Båda dessa partiklar har ungefär lika stor massa 

men en viktig skillnad mellan dem är att protonen har en positiv laddning medan neutronerna 

saknar elektrisk laddning. Detta gör att en atomkärna alltid är positivt laddad. Runt 

atomkärnan rör sig elektroner i fasta banor. Elektronerna bär till skillnad från protonen på en 

negativ laddning och balanserar på så sätt upp atomens laddning så att den alltid är elektriskt 

neutral (Carlsson 2008:19). Samtliga grundämnen i det periodiska systemet byggs upp på 

detta vis och med ett stigande antal nukleoner. Det första ämnet i det periodiska systemet, 

väte, består av en proton, medan till exempel guld har 79 protoner och 118 neutroner. Det är 

denna skillnad i antalet nukleoner (och elektroner) som ger de olika grundämnena olika 

kemiska egenskaper. Alla grundämnen har också olika varianter, dessa kallas isotoper. En 

isotop kan ha samma atomnummer (antal protoner) som ett grundämne men olika antal 

neutroner. Denna skillnad påverkar de kemiska egenskaperna hos isotoperna och de kan i 

vissa fall ha olika densitet, kokpunkt och/eller smältpunkt än själva grundämnet (Carlsson 

2008:19). Skillnaden i antalet neutroner i atomkärnan gör dessutom att stabiliteten i kärnan 

förändras, vilket leder till att många isotoper sönderfaller (omedelbart) och därför inte 
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återfinns naturligt. En isotop som dock finns naturligt och som de flesta arkeologer är bekanta 

med är 14C. 14C är en isotop av grundämnet kol och har 6 stycken protoner (precis som kol) 

och 8 neutroner. 14C är radioaktivt men dess halveringstid är väldigt lång (5730 år) vilket gör 

att den går att använda för dateringar av organiskt material (Carlsson ibid.). 

 

Energi 

I alla fysikaliska sammanhang där ett arbete uträttas krävs kraft, eller med andra ord energi. 
Arbete och energi är inom fysiken sammanflätade på så sätt att ett arbete alltid innebär en 
omsättning av energi. Detta avspeglas bland annat i det faktum att både arbete och energi 
använder samma måttenhet J (joule). I röntgensammanhang är 1 J en enorm enhet, istället 
används för det mesta energienheten 1 elektronvolt (eV) vilken är mer än en biljon gånger 
mindre (Carlsson 2008:20).  En annan kanske mer känd lag inom fysiken är den så kallade 
energiprincipen. Den innebär att energi inte kan förstöras eller nybildas bara omvandlas i 
olika former (Carlsson ibid.). Inom den klassiska fysiken talar man till exempel om 
värmeenergi, kemisk energi eller mekanisk energi. Inom strålningsfysiken används också 
dessa begrepp men för vår del är det framför allt en variant av den mekaniska energin som är 
intressant den så kallade potentiella energin. Detta begrepp används för att beskriva det 
arbete/energi som krävs för att avlägsna en elektron från sin bana, oftast betecknat som 
bindningsenergi (Carlsson ibid.). Hur hög en viss elektrons bindningsenergin är, beror på både 
vilket grundämne det rör sig om men också vilket läge elektronens bana har runt atomkärnan. 
Elektronbanorna runt atomkärnan benämns K, L, M osv. Där K-banan är den som ligger 
närmast atomens kärna (Fig. 3). Det är också K-banan som har den högsta bindningsenergin 
då denna avtar ju längre från atomkärnan som banan är. Som nämndes tidigare, så beror också 
bindningsenergin på vilket specifikt grundämne det rör sig om, ju högre atomnummer (antal 
protoner) desto högre bindningsenergi (Carlsson ibid.). 
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Framställning av röntgenstrålning 

Fig. 4 Schematisk skiss av ett Coolidge-röntgenrör. 

 

Varje gång elektroner med tillräckligt hög energi kolliderar med ett material uppstår 
röntgenstrålning, i solen och i andra kosmiska processer sker detta hela tiden. Artificiellt 
framställd röntgenstrålning kan göras på en rad olika sätt. I denna text kommer vi fokusera på 
det absolut vanligaste sättet, nämligen röntgenrör (Coolidge-röret). Ett röntgenrör (Fig. 4) är 
ett vakuumfyllt rör med en anod och en katod mellan vilken man applicerar en hög spänning. 
Katoden består av en upphettad glödtråd som emitterar negativt laddade elektroner som 
accelereras mot anoden som har en positiv laddning. När elektronerna når anoden “kolliderar” 
dessa med anoden och förlorar sin kinetiska energi (rörelseenergi). Om en elektron kolliderar 
med tillräckligt hög energi sker en jonisation dvs. den avlägsnar en elektron från anodens 
atom. Hålet eller vakansen i elektronskalet som uppstår när en elektron avlägsnas fylls på av 
en elektron från ett yttre skal (tex. L →K) och energin eller fotonen som då frigörs i denna 
process är s.k. karakteristisk röntgenstrålning. Namnet kommer sig av att röntgenstrålningens 
energi är karaktäristisk för varje grundämne, vilket innebär att man kan identifiera ett okänt 
grundämne genom att beräkna energin i den karakteristiska röntgenstrålningen, detta 
förhållande utnyttjas i så kallad röntgenfluorescensanalys som ibland används i arkeologiska 
analyser (Carlsson 2008:21–22, Hermanek 2018:28–29).  

Framställningen av röntgenstrålning på detta sätt är tämligen ineffektivt och 99% av 
energin omvandlas till värme och det är endast den återstående 1% som omvandlas till 
röntgenstrålning (Hermanek 2018:29). 
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Fig. 5 Elektromagnetiskt spektrum och dess olika våglängder.  

 

Röntgenstrålning är, precis som synligt ljus, ultraviolett ljus och mikrovågor en form av 
elektromagnetisk strålning (Fig. 5) och som vi sett ovan produceras denna i olika processer 
som rör atomernas elektronskal. När elektromagnetisk strålning passerar genom ett medium 
påverkas både själva strålningen genom energiförlust men även mediet genom eventuell 
jonisering. Denna typ ömsesidiga effekt kallas för växelverkan och en grundläggande insikt 
om dessa mekanismer är viktigt för förståelsen av de mätinstrument (däribland röntgen) vars 
funktion förlitar sig på dessa (Carlsson 2008:22–23). 

Växelverkan och absorption 

  

 

Fig. 6 Schematisk bild av attenueringen (dämpningen) av fotonerna när de färdas genom ett objekt. 
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Fotoner kan växelverka med omgivningen på flera olika sätt, när solljuset träffar vår hud 
absorberas strålningen av vår kropp och ökar därmed rörelseenergin hos molekylerna i huden 
och vi upplever värme. När röntgenstrålning passerar igenom ett objekt avtar eller dämpas 
intensiteten i strålningen (Fig. 6). Detta beror på att energin, antalet och riktningen på 
fotonerna förändras. Denna process kallas attenuering (Hermanek 2018:34). Attenuering är en  
komplex fysikalisk process och vi kommer i denna text bara beröra den ytligt, men en 
generell kännedom om attenueringsprocessen är väldigt viktigt då den på många sätt både 
begränsar men faktiskt också möjliggör röntgenundersökningar över huvud taget. 

När det kommer till en joniserande strålning som röntgenstrålning kan de primära 
interaktionssätten (för vår del) sammanfattas till följande två: 
 

● Fotoelektrisk effekt 
● Comptonspridning 

 

Den fotoelektriska effekten innebär att hela energin i en röntgenfoton överförs till en inre 
elektron i en atom i det material man försöker röntga och på så vis “absorberas” den 
infallande atomen av materialet. Comptonspridning innebär ungefär det samma men där 
röntgenfotonen endast överför en del av sin energi till en yttre elektron och kan mer ses som 
en kollision mellan en foton och en “fri” elektron där fotonen sprids i en annan riktning än 
den infallande. Detta sker allt som oftast när den infallande fotonen har en mycket högre 
energi än bindningsenergin elektronskalet som den kolliderar med (Hermanek 2018:35). 

Det är denna typ av växelverkan som ligger till grunden för alla typer av 
röntgenundersökningar. Olika ämnen har olika s.k. attenueringskoefficienter, dvs. olika 
förmåga att släppa igenom eller dämpa (attenuera) röntgenstrålning. I en datortomograf, som 
är föremålet för denna text är det just en mängd attenueringskoefficienter som bygger upp 
själva bilden. 
 

 

Datortomografi 

Tomos är grekiska och är avlett från verbet temno som betyder ungefär “att skära”. 
Datortomografi (CT) är alltså en teknik för att digitalt, med hjälp av röntgenstrålar dela upp 
ett objekt (eller kropp) i snitt för att på så sätt utforska dess inre struktur och sammansättning.  
Datortomografin som teknik introducerades på 70-talet och användes till en början framförallt 
i medicinska tillämpningar men har sedan dess även börjat få allt mer tillämpningar inom 
industrin och forskning. Inom sjukvården används CT främst på levande patienter vilket 
naturligtvis har påverkat hur tekniken utvecklats. Eftersom röntgenstrålning är skadligt för 
levande organismer har mycket av utvecklingen gått mot att använda mindre strålningsenergi 
och att genomföra undersökningen på så kort tid som möjligt. De industriella tillämpningarna 
av CT används uteslutande för icke-levande objekt vilket medför att man kan använda högre 
strålningsenergi och därigenom kan penetrera tätare material som till exempel mineraler eller 
metall, man kan också exponera objektet längre (ibland flera timmar) vilket leder till högre 
bildkvalité. Dessa industriella datortomografer kallas för µ-CT (Mikro-CT) då deras spatiala 
upplösning är i mikrometerskala (Ericson 2018). 
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 Datortomografen 

  

Fig. 7 Illustration av skillnaden mellan medicinsk-CT (vänster) och Industriell µ-CT (höger).  

 

Det finns idag en rad olika typer av CT-maskiner på marknaden men de flesta fungerar på 
liknande sätt. I en medicinsk CT-scanner så roterar en strålkälla runt patienten som skall 
undersökas och strålfältet avläses med hjälp av en detektor på motstående sida (Isaksson 
2002:244). Till skillnad från en medicinsk datortomograf så roterar inte strålkällan 
(röntgenröret) runt objektet utan objektet som skall undersökas i en µ-CT maskin roterar 
istället i X och Y led framför strålkällan som är fast (Fig.7). Detta möjliggör att man kan flytta 
objektet som skall undersökas närmare eller längre ifrån strålkällan för att fokusera på en liten 
del respektive hela objektet.  
 

Röntgendata 

 
Fig. 8 Flödesschema över röntgendata och dess olika slags modaliteter. 
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Resultatet av en CT-undersökning är en serie (digitala) bilder eller projektioner som i 
efterhand med hjälp av mjukvara kan läggas ihop till en volym (Fig. 8). Bilderna består av 
pixlar (CT-värden) i en gråskala där varje nyans korresponderar mot den attenuation som den 
motsvarande punkten i objektet har ju ljusare nyans desto mindre röntgenstrålning har 
punkten släppt igenom. Färgdjupet i bilden (vanligtvis 8- eller 16-bit gråskala) avgör hur stora 
attenueringsvärden som går att urskilja i bilden och där exempelvis 16-bitars färgdjup (Fig. 9) 
ger 65 536 olika nyanser mellan ”helt svart” och ”helt vitt” (Ericson 2018).  
 

 

Fig. 9 Exempel på en bildskiva med 16-bitars färgdjup och en upplösning på ca: 40 µm.  

 

Attenuering beror, som vi sett tidigare, på en rad olika processer men kan ses som en funktion 
av den energin som röntgenstrålningen har, densiteten och atomnumret i materialet som skall 
undersökas. De två viktigaste processerna är, som vi tidigare sett, den fotoelektriska effekten 
och comptonspridning. Den fotoelektriska effekten är främst kopplad till atomnumret (Z) på 
de material som strålning passerar igenom, medan comptonstrålningen är kopplad till det som 
kallas elektrondensitet (ρ) som i sin tur är proportionerligt till massdensiteten i objektet. En 
viktig aspekt, och begränsning, av CT-undersökningar är dock att dessa två processers bidrag 
till attenuationen inte går att särskilja i efterhand. Med andra ord så kan ett material med ett 
högt Z och lågt ρ inte skiljas från ett material med ett lågt Z men med proportionerligt högt ρ 
(McKenzie-Clark & Magnussen 2014:576). Bilden är alltså ingen mätning av ett objekts olika 
densiteter, utan snarare en representation av förhållandet mellan de olika 
attenueringskoefficienter som objektet består av. 
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3D-visualisering 

Som vi ska se nedan kan många slutsatser dras av att bara tolka de svartvita bilderna som 
rekonstrueras efter en CT-undersökning. Dock kan det ibland vara nödvändigt att visualisera 
den datan i tre dimensioner. 3D-visualiseringen av projektionerna görs med algoritmer och 
den tekniska aspekten av detta ligger utanför denna uppsats omfång, vi ska dock beröra detta 
kort för att få en förståelse för hur 3D-visualiseringen skapas. En jämförelse kan vara en 
brödlimpa som man skär upp i skivor, precis som de enskilda brödskivorna har också de 
tomografiska snitten en tjocklek till skillnad från en vanlig digital bild består den 
tomografiska bilden därför av så kallade voxlar (volymelement) istället för pixlar 
(bildelement). Genom att med hjälp av mjukvara sammanfoga dessa snitt kan man återskapa 
hela volymen av det undersökta objektet, på samma sätt som man genom att lägga ihop 
brödskivorna kan ”återskapa” brödlimpan (Ericson 2018). 

Det är det också möjligt att färglägga volymen som skapas utifrån den svartvita 
bildstacken. Det görs med hjälp av så kallade transferfunktioner. En transferfunktion är en 
matematisk funktion som talar om vilka färgvärden voxlarna i volymen skall skall ha. Det är 
med hjälp av en eller flera transferfunktioner också möjligt att bestämma vilken grad av 
genomskinlighet de olika voxlarna skall ha. Eftersom voxlarna korrelerar till de olika CT-
värdena i bildstacken är alltså möjligt att med transferfunktioner välja vilka material i ett 
objekt som skall synas eller vilken färg de skall ha förutsatt att deras CT-värden skiljer sig åt 
(Fig. 10). 
   

 

Fig. 10 En volymrendering av en CT-scannad krokodilmumie från Rijksmuseum i Holland visar tydligt hur man 

med hjälp av transferfunktioner kan visualisera de olika CT-värdena, i detta fall de olika lagren i mumiens 

lindning. 

 

En aspekt av volymrendering som är unikt för just denna teknik är att det med hjälp av 
transferfunktioner också går att göra luft opakt (ogenomskinligt) och/eller färgsätta luften. Det 
innebär att man kan visualisera hålrum inuti objekt (Ericson 2018). 
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Volym och yta 

Det är i sammanhanget viktigt att notera skillnaden mellan en 3D-modell och en 3D-volym. 
En 3D-modell (eller mesh) som kan skapas på flera olika sätt, modellering, fotogrammetri 
eller laserskanning är endast en geometrisk representation av ett objekt och består av pixlar. 
3D-modellen består alltså bara av en matematisk beskrivning av objektets yta och på den 
appliceras sedan en textur (bild) för att skapa illusionen av ett objekt. Det är 3D-modeller som 
bygger upp de flesta datorspel. En 3D-volym innehåller istället en representation av hela 
objektet och består av voxlar. En 3D-volym innehåller alltså inte bara ytan utan också 
objektets insida vilket gör att man kan skära in i 3D-volymen från arbiträra vinklar och se 
insidan av ett objekt. Till skillnad från 3D-modeller kan 3D-volymer av (verkliga) objekt bara 
skapas med hjälp av CT-scanning men det går att skapa en 3D-modell av en 3D-volym för att 
på så sätt t.ex. 3D-printa objekt eller delar av objekt som blivit undersökta med en CT-scanner 
(Ericson 2018). 
 

Undersökningsspecifika maskininställningar 

 

 

Fig. 11 Figurin F62 monterad i mikrotomografen innan scanningen.  

 

Samtliga figuriner undersöktes på mikrotomografi-laboratoriet vid Luleå tekniska universitet. 
Figurinerna undersöktes i en Zeiss Xradia Versa mikrotomograf. Detta mikrotomografisystem 
är speciellt utvecklat för att ge ett extremt högupplöst resultat och kan producera resultat med 
ner till 0.7 μm spatial upplösning och 70 μm voxelupplösning. Det gör att väldigt små objekt 
går att urskilja, i en jämförelse kan nämnas att ett mänskligt hårstrå har en diameter på mellan 
17 och 180 μm. De två största figurinerna i undersökningen F62 och F95 undersöktes med ett 
0.4x objektiv med en FOV (synfält) på 54 mm och en spatial upplösning på 26 μm. 
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Figurin FOV 

(mm) 

Upplösning 

(μm) 

Spänning 

(kV) 

Effekt 

(W) 

Exponering 

(s) 

Projektioner Tid 

(h) 

F33 62.8 33.0 160 10 3 1601 4 

F62 54.1 26.4 160 10 9 2201 22 

F95 53.7 26.2 140 10 9 2401 24 

 

Tabell 1. Tabell över nyckelparametrar som användes vid den aktuella tomografiundersökningen. 

 

Den mindre delen F33 undersöktes också den med ett 0.4x objektiv (vidvinkel) vilket 
resulterade i en FOV på 63 mm och en spatial upplösning på 33 μm. Undersökningen gjorde 
med en röntgenrörsspänning på 140 kV (F95) samt 160 kV (F33 och F62), effekten som 
användes på samtliga figuriner var 10W. På grund av att de två största figurinerna hade en 
avlång form användes en teknik som kallas “vertical stiching” vilket innebär att 
undersökningen görs i tre separata delar som i slutet fogas samman till en, detta kan jämföras 
med de panorama-funktioner som finns i de flesta digitalkameror. Detta möjliggör att 
resultatet får en så hög spatial upplösning som möjligt trots att inte hela objektet som 
undersöks får plats i detektorns synfält (Fig. 11).  

Antalet projektioner (bildskivor) varierade mellan de olika figurinerna, både på grund av 
att objekten har olika tjocklek men också för att maximera den avsedda tiden för 
undersökningen. Exponeringstiden för de två största figurinerna var 9 sekunder vilket 
resulterade på en undersökningstid på 22 (F62) respektive 24 timmar (F95). Rekonstruktionen 
av datan gjordes med så kallad filtered backprojection i mjukvaran Zeiss Scout-and-Scan 
Reconstructor. Bildskivorna har i vissa bearbetats med hjälp av ImageJ och all volymetrisk 
rendering har gjorts i mjukvaran Inside Explorer Pro. 
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Analys 

Nedan presenteras vår analys. Analysen är främst gjord utifrån bilder skapade med så kallad 
volymrendering, men i vissa fall har de tvådimensionella bildskivorna använts. Analysen 
kommer presenteras uppdelat per figurin. 

Figurin F95 

 

  

Fig. 12 Volymrendering av figurinen F95 betraktad från olika vinklar.  
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F95 är en lerfigurin med huvud, samt ena delen av axelpartiet och en del av bröstet 
fortfarande intakt (Fig. 12). Ansiktet är svagt hjärtformat med tydligt markerade ögon, näsa 
och mun. Från sidan ter sig figurinen blicka snett uppåt. Ansiktet är också ornerat med linjer 
(Fig. 13). Linjerna återfinns på övre delen av ansiktet, några av dessa linjer löper ned över 
näsan på figurinen. Ornering med liknande typ av linjer återfinns också på hakan. Dessa linjer 
skulle kunna tolkas som hår och skäggväxt.  Det är naturligtvis omöjligt att avgöra vilket kön 
figuren är tänkt att avbilda (om något alls) men den har tidigare beskrivits ha s.k.  “manliga 
karaktäristika” (Björk 2019). Denna tolkning styrks naturligtvis av om linjerna på hakan 
tolkas som skäggväxt men det är samtidigt svårt att förklara varför linjerna då fortsätter ner 
över näsan på figurinen. Figurinen är också ornerad på bröstet, nacken och ryggen. 
Orneringen på bröstet är så kallad punktornering och fortsätter upp under figurinens haka. 
Ryggen är täckt av korsande linjer som fortsätter upp i nacken. Dessa två orneringar skulle 
kunna tolkas som någon form av beklädnad och det har förts fram att figurinens 
ansiktsornering därför skulle tolkas som en huva med pälskrage snarare än kroppsbehåring.  
   

 

 

Fig. 13 Närbild på F95:s ansikte och ornering i form av linjer.  

 

En annan tänkbar tolkning av figurinens ansiktsornering är att det rör sig om tatueringar. Det 
finns många exempel på ursprungsbefolkningar där ansiktstatueringar förekommer se t.ex. 
DeMello (2012:146–149), Deter-Wolf (2013:43) och Wallace (2013:1). 
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Fig. 14 Närbild på F95:s huvudgropar.  

 

På ovansidan (hjässan) av figurinen finns åtta stycken hål eller gropar i två rader (Fig. 14). 
Hålen är inte synliga om man betraktar figurinen framifrån. Hålen återfinns också på några 
andra av de figuriner som återfanns vid Tråsättra. Med hjälp av volymrendering kan man 
skapa tvärsnitt genom figurinen som visar hålens form och djup (Fig. 15). Utifrån dessa 
genomskärningar går det att se att hålen har ett runt tvärsnitt som avsmalnar nedåt till ett 
spetsigt avslut i botten. Diametern på hålen är ca 10 mm vid ytan och mellan 10–15 mm djupa 
där de djupaste hålen återfinns i den nedre raden av hål. 
 

 

 

Fig. 15 Genomskärning av F95:s huvudgropar markerade med gult.  

 



32 
 

Med utgångspunkt i dessa genomskärningar kan man dra slutsatsen att hålen är gjorda med ett 
spetsigt och runt föremål t.ex. någon form av bennål. Ett möjligt syfte med hålen är att de 
gjorts för att något skall kunna stickas ner i hålen efter bränningen. Det ligger då nära till 
hands att tänka sig att det som skall stickas ned i hålet har en likartad form som hålen, ett 
sådant föremål skulle kunna vara någon form av fjäderpenna från en fågel som då skulle bilda 
en form av fjäderskrud på figurinen. 

Möjligheten att skära arbiträra snitt in i figurinerna ger också möjlighet att titta närmare 
på keramikens komposition och uppbyggnad. Tvärsnitten på figurinen F95 avslöjar att den 
består av en väldigt porös keramik (Fig. 16). Figurinen är fylld av svarta små hål (luft) som 
indikerar att den blivit magrad med något kalkhaltigt material som försvunnit vid bränningen. 
Magringsmaterialet skulle kunna vara kalcit, ben eller snäckskal. Att de små hålrummen är 
något rundade i sin form pekar snarare mot snäckskal eller kalcit än ben (Brorsson 2019:10). 
 

 

 Fig. 16 Genomskärning av F95 visar att den består av ett väldigt poröst gods.  
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Figurin F62 

 

 

 

Fig. 17 Volymrendering av figurinen F62 betraktad från olika vinklar. 

 

Den andra större figurinen som undersöktes var F62 (Fig. 17). F62 är en långsmal figurin där 
huvudet och (eventuella) armar saknas. Figurinen har bröst med eventuellt markerade 
bröstvårtor och en avsmalnande midja och avslutas i en nedre del som verkar avbilda en 
person i sittande ställning, eventuellt med benen vikta in under kroppen. Ryggen på figurinen 
är noggrant modellerad med en något konkav form och med utmärkande skulderblad och 
ryggrad. Figurinen är ornerad med punktintryck över torsons framsida och nederdel men 
mycket sparsamt på ryggen övre del. Den avsmalnande midjan skulle kunna indikera någon 
form av snörning eller skärm i midjan. Punktorneringens placering och skulle också kunna 
tolkas som någon form av klädesplagg i form av klänning eller en lång tunika. Om figurinens 
position tolkas som en person sittande med benen vikta in under sig ger detta en 
kroppshållning där överdelen av kroppen inklusive det eventuella huvudet blickar uppåt mot 
himlen. Figurinen kan dock inte “stå av sig självt” på detta sätt då den skulle få en för hög 
tyngdpunkt och välta. 
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Fig. 18 Volymrendering av figurinen F62 med spåren efter en inklusion markerad med röd pil.  

 
Volymrendering gör det också möjligt att återskapa eventuella inklusioner i keramikföremål. 
En sådan inklusion finns på F62. Spåren efter inklusionen är med blotta ögat väldigt svår att 
upptäcka men väldigt tydlig i den volymrenderade versionen av figurinen (Fig. 18). Genom 
att skapa en transferfuktion där luft visualiseras som fast material kan man alltså återskapa 
den inklusion som vid bränningstillfället försvunnit. Inklusionen i F62 löper från ytan på 
axelpartiet genom hela figurinen och avslutas vid halspartiet där ett eventuellt huvud har 
suttit. Den återskapade inklusionen (Fig. 19) har en avlång form ca 25 mm lång med en skarp 
böj. Tjockleken på inklusionen är under 1 mm och det rör sig förmodligen om någon form av 
hår, tråd eller växtmaterial. Inklusionen skulle kunna ha varit synligt från utsidan vid 
formeringstillfället varvid den kan ha dragits ut eller lämnats kvar. Det är mycket möjligt att 
inklusionen hamnat där av en slump, men det kan inte uteslutas att den bakats in i figurinen 
avsiktligt, speciellt om det rör sig om ett hårstrå, för att ge “kraft” eller på annat sätt “besjäla” 
figurinen (Björk 2019). 
 

  

Fig. 19 Volymrendering av den återskapade inklusionen.  
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Den ICP-analys som genomfördes på figurinerna visade att F62 hade höga halter av kalcium 
vilket är förväntat i kalkmagrad keramik. Analysen visade även, till skillnad från de andra 
proven, höga halter av magnesium. Magnesium är ett grundämne som är ytterst vanligt i alla 
levande organismer och Brorsson (2019:18) menar att detta pekar mot att figurinen magrats 
med snäckskal eller ben. magringsmaterialet i F62 fortfarande är synligt och har alltså inte 
försvunnit i bränningen. Genomskärningen av F62 (Fig. 20) visar tydligt att 
magringsmaterialet i F62 inte har försvunnit i bränningen. Detta kan eventuellt bero på att den 
bränts med en lägre temperatur. Den tomografiska undersökningen visar alltså att de höga 
halterna av magnesium kan bero på att magringsmaterialet fortfarande finns kvar i figurinen. 
 

Fig. 20 Genomskärning av F62 visar att den består av kalkmagrat gods, magring som fortfarande fnns kvar i 

figurinen till skillnad från F95.  
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Figurin F33 

 

 Fig 21 Volymrendering av figurinen F33 betraktad från olika vinklar. 

   

F33 består av en figurindel som med stor sannolikhet föreställer ett huvud (Fig. 21). F33 har 
liknande form som huvudet på F95 dock utan lika tydliga ansiktsdrag. Huvudet är ornerat med 
punktintryck koncentrerade på pannan och i en V-form på vardera sida om näsan. På samma 
sätt som orneringen på F95 löper punkterna ned över näsan. Baksidan av delen är ornerad 
med linjer på vardera sida om nacken upp mot mitten av huvudet. Linjerna är kraftiga och kan 
beskrivas som fåror. På ovansidan av huvudet finns också två gropar, men till skillnad från 
F95 är dessa gropar bara några millimeter djupa och har inte lika definierad form (Fig. 22). 
 

Fig. 22 Närbild på F33:s huvudgropar. 



37 
 

  

Den keramiska kompositionen i F33 liknar den i F62 med det kalkrika magringsmaterialet 
fortfarande kvar i figurinen (Fig. 23).  I F33 går det också att skönja spår av 
formeringstekniken då den tydligt är uppdelad i lager och har sprickbildningar och hålrum 
som följer gränserna mellan dessa lager (Fig. 24). 
 

  

Fig. 23 Genomskärning av F33 visar att den består av kalkmagrat gods.  

 

 

 

Fig. 24 Genomskärning av F33 visar att den är uppbyggd av lager.  
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Från detta kan man dra slutsatsen att tillverkaren har lagt till material för att få till den tänkta 
formen. Tillverkaren har alltså varit ute efter en specifik form och lagt till mer och mer lera 
för att uppnå denna. 
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Sammanfattande diskussion 

Syftet med uppsatsen har varit att redogöra för en datortomografisk undersökning samt 
genomföra en analys av några gropkeramiska figuriner. Den övergripande frågeställningen 
har varit huruvida en sådan undersökning och analys kan bidra med information som kan öka 
vår kunskap om den gropkeramiska kulturen. Efter vår analys kan vi konstatera att en 
datortomografisk undersökning kan bidra med information om en rad olika aspekter av 
lerfigurinerna, information som i de flesta fall är intressant för någon som studerar den 
gropkeramiska kulturen. Till en början har vi sett hur den rekonstruerade röntgendatan från 
datortomografiundersökningen kan producera arbiträra tvärsnitt i det keramiska materialet. 
Något som i sin tur kan användas för att ta reda på hur sammansättningen i det keramiska 
materialet ser ut. Vidare kan dessa snitt ge en fingervisning om vilken formeringsteknik som 
använts för att tillverka figurinen. Extra tydligt blir detta vid analysen av F33 där lager på 
lager lagts till för att skapa den önskade formen på huvudet. Detta innebär att tillverkaren 
föreställt sig en specifik form och sedan lagt till mer och mer material för att tillslut uppnå 
denna på förhand tänkta form. Vidare har vår studie visat att man med hjälp av 
volymrenderingsteknik kan visualisera ytan på figurinerna med hög detaljrikedom och 
noggrannhet. Genom att med hjälp av mjukvara kunna belysa figurinerna från arbiträra 
vinklar kan också detaljer i ornamentiken framträder. Detaljer som med blotta ögat kan vara 
svåra eller till och med omöjliga att se. Ett exempel på detta är ansiktsorneringen på F95 där 
både linjerna på hakan och de som fortsätter över näsan framträder extremt tydligt. 
Ansiktsorneringen på F95 kan tolkas på en rad olika sätt, kroppsbehåring är kanske den 
tolkning som ligger närmast till hands. Om det rör sig om kroppsbehåring i form av huvudhår 
och skägg är det dock svårt att förklara varför denna fortsätter ner över näsan. En förklaring 
till detta skulle kunna vara att figurinen inte avbildar en människa utan någon form av 
blandning av människa och djur, eller en människa som antagit djurskepnad. Flera av 
figurinerna som återfunnits vid Tråsättra avbildar just djur så det ligger nära till hands att anta 
att djur innehar en viktig position i människornas livsåskådning och kosmologi. F95 har ett 
huvud som är markant vinklat uppåt och kan tolkas som att den intagit en bedjande position 
vilket för tankarna till någon form av schaman. En annan tolkning som förts fram av till 
exempel Björk (2019) är att ansiktsorneringen skulle kunna vara exempel på tatueringar något 
som finns beskrivet hos vissa ursprungsbefolkningar (DeMello 2012:146–149; Deter-Wolf 
2013:43; Wallace 2013:1).  

Med hjälp av volymrenderingen går det också att urskilja ornering på torson och ryggen 
av F95. Punktorneringen på framsidan av torson löper i en rad upp över halsen på figurinen 
och kan möjligen föreställa någon form av beklädnad. Ryggen på F95 är ornerad på ett sätt 
som skiljer sig markant från orneringen på framsidan. Stora delar av ryggpartiet är täckt av 
linjer i ett sicksackmönster som fortsätter upp på figurinens nacke. Intrycket av denna 
ornamentik är att den inte är utförd med samma typ av precision som till exempel 
ansiktsorneringen.  
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F62 har till skillnad från F95 tydliga kvinnliga karaktäristika i form av bröst. Orneringen 
på F62 består dessutom uteslutande av punktornering främst på framsidan och mycket 
sparsamt på ovansidan av ryggen. Överlag är utformningen av F62 mer naturalistisk än F65 
och speciellt ryggpartiet är noggrant format och fångar på ett övertygande sätt människans 
anatomi med en lätt krökt ryggrad och definierade skulderblad. Punktorneringen på framsidan 
löper ner över hela figurinen och bildar en v-formad ”urringning” vid halspartiet. Orneringen 
kan tillsammans med den avsmalnande midjan tolkas som någon form av klänning eller lång 
tunika med skärp. Ryggpartiet på figurinen är dock mycket sparsamt ornerad vilket kan 
indikera någon form av klädesplagg med bar rygg. 

Volymrenderingen gör det också möjligt att urskilja inklusionen på baksidan av F62 som 
med blotta ögat är nästan omöjlig att se. Inklusionen i F62 kan också återskapas med hjälp av 
volymrendering. Den återskapade inklusionen har en form och dimensioner som tyder på att 
det rör sig om ett litet grässtrå eller hår från människa eller djur. Inklusioner är som vi sett 
förekommande i de allra flesta keramiska artefakter men Björk (2019) lyfter ändå idén om att 
det kan röra sig om en medveten inklusion av ett hårstrå för att på så sätt ge figurinen ”kraft”. 
Vår analys kan knappast avgöra om detta stämmer eller inte, men det är ett faktum att 
volymrendering av röntgendatan är den enda metod som finns för att återskapa inklusioner 
som denna. 

Två av figurinerna i undersökningen har ”huvudgropar”. Med hjälp av volymrenderingen 
har vi kunnat visa genomskärningar som gjort att huvudgroparnas djup och form kunnat 
kartläggas. Huvudgroparna på F95 är relativt djupa och har en rund avsmalnande form som 
avslutas i en distinkt spets. Man kan utifrån detta, och det faktum att hålens insida är relativt 
släta anta att hålen gjorts med någon form av benspets eller fjäderpenna. Värt att notera här är 
att keramik krymper (ibland upp mot 10%) vid bränningen och de eventuella föremål som 
använts måste alltså varit något större än hålen. Huvudgroparna är en mycket framträdande 
aspekt av figurinen och kan därför antas haft någon form av funktion. En tänkbar sådan 
funktion kan vara någon slags fästanordning för några föremål, kanske fjädrar eller liknande i 
form av en skrud. F33 har också huvudgropar men dessa skiljer sig markant från de på F95 
både i antal, storlek och djup. Dessa gropar är alldeles för grunda för ha fungerat som 
fästanordningar vilket kan tala emot den tidigare tolkningen av hålen på F95. Det går dock att 
tänka sig att groparna markerar en skillnad mellan de två figurinerna, kanske avbildar de 
personer eller gestalter med olika kön, ålder och/eller social status. 

Gällande den keramiska kompositionen i de tre figurinerna som undersökts kan man, 
utifrån bildskivorna dra slutsatsen att samtliga är magrade med material som innehåller kalk. 
Det tydligaste exemplet på detta finner man i F95 som består av ett oerhört porigt och poröst 
gods vilket också framgår på utsidan av figurinen. Porerna har uppstått när kalken i 
magringen har försvunnit vid bränningstillfället. Vår undersökning har dock visat på en viktig 
och tidigare okänd aspekt av de undersökta figurinernas keramiska komposition. F62 och F33 
är förvisso också de kalkmagrade men denna magring har inte försvunnit vid bränningen. F62 
& F33 har alltså bränts vid en lägre temperatur än F95. I den ICP-analys (Brorsson 2019) som 
genomförts på figurinerna framgår att F62 skiljer sig från de andra undersökta figurinerna när 
det kommer till det “kemiska fingeravtryck” som en sådan analys skapar. Avvikelsen handlar 
främst om höga halter av kalcium och magnesium men om, man enligt Brorsson (2019:18), 
bortser från dessa värden så stämmer den kemiska sammansättningen av figurinen överens 
med de övriga figurinerna. Vår undersökning kan alltså förklara anledningen till dessa 
avvikelser. De höga halterna av dessa grundämnen beror på att magringsmaterialet fortfarande 
är kvar i figurinen. Insikten om detta gör att man genom vår undersökning kan styrka 
Brorssons (2019:18) uppfattning om att även F62 måste, likt de andra figurinerna, vara lokalt 
framställd. En sådan slutsats hade naturligtvis kunnat dras även med hjälp av exempelvis en 
tunnslipsanalys av figurinerna. Men som vi sett tidigare kan en sådan inte genomföras då de 
unika figurinerna skulle förstöras. Datortomografiundersökningen framstår alltså återigen som 
den enda metod som kan leverera denna typ information på ett arkeologiskt material som inte 
får förstöras.  
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Information som ger en tydligare bild av figurinernas proveniens är viktiga för 
stenåldersforskningen då den, i förlängningen, bidrar till kunskap om hur människor, material 
och därigenom levnadsmönster har kan förflyttats under denna period. Vår undersökning kan 
alltså, utifrån ett arkeologiskt källmaterial bidra med just sådan information som till exempel 
Furholt (2018) menar är ett nödvändigt komplement till de aDNA-undersökningar som på 
senare år kastat ljus över frågan om de neolitiska människornas migrationsmönster.  

Trots de resultat som vår undersökning med en datortomografisk metod kunnat leverera 
så finns fortfarande några begränsningar och nackdelar med att använda en sådan metod. Till 
att börja med är undersökningar med datortomografi fortfarande förknippade med relativt 
höga kostnader. Om man jämför med den vanligaste analysmetoden för keramiskt material, 
tunnslipsanalys, så är kostnaden för att genomföra en tomografiundersökning ungefär två till 
tre gånger så hög. Vidare finns också en osäkerhet i hur den joniserande strålningen från en 
datortomograf påverkar eventuellt DNA på undersökta objekt, DNA-prov bör alltså 
genomföras innan eventuella datortomografiundersökningar.  

Slutligen kan det vara värt att nämna de positiva “biprodukter” som en 
datortomografiundersökning leder till. Som vi har sett tidigare kan en datortomografisk 
undersökning beskrivas som en fullständig digitalisering av ett objekt. Det innebär att 
röntgendatan kan delas av alla som har ett intresse av den. Till skillnad från tunnslipsanalys så 
kan alltså andra forskare, om de så önskar, repetera en undersökning om och om igen utan att 
ursprungsmaterialet påverkas. 
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