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Genom att försöka göra en omvärldsanalys av 
hur situationen för osteologisk forskning i 
Sverige ser ut, samt att öppna upp för med-
verkan från osteologer och arkeologer runtom i 
landet, hoppas Osteologiska föreningen starta en 
diskussion om Osteologiämnets framtid. Den här 
debattartikeln bör ses som ett första steg och be-
roende på respons och kommentarer till den, kan 
vi eventuellt gå vidare och skriva en debattartikel 
till en större publikation.  
   Vad är då problemet och hur ser framtiden ut 
för den osteologiska forskningen? För att när-
mare få en bild av detta har vi kontaktat de 
institutioner som bedriver osteologisk forskning 
och utbildning samt ytterligare några som arbe-
tar inom fältet. Till detta har vi gått igenom Hög-
skoleverkets (HSV) senaste utvärdering av arkeo-
logiämnet (2009). Om du känner att du vill delta i 
debatten är du varmt välkommen att skriva ihop 
några rader och skicka in till nästa Benbiten. 
   Idag bedrivs utbildning på forskarnivå med 
inriktning mot osteologi vid två universitet; 
Stockholms universitet samt Lunds universitet, 
till detta kommer Högskolan på Gotland som 
bedriver grundutbildning. Framgent i artikeln 
har jag valt att bunta ihop inriktningarna arkeo-
osteologi, osteoarkeologi och historisk osteologi 
under samlingsnamnet osteologi. 
 
Högskoleverkets kommentarer 
I april 2009 kom HSVs rapport om arkeologi-
utbildningarna 2007 ut (2009). I denna redovisas 
bland annat fakta och intryck om osteologiut-
bildningarna. Överlag säger man att arkeologiut-
bildningarna, inklusive osteologiutbildningarna, 
håller en god kvalitet. Man skriver också att 
arkeologiutbildningen är mer diversifierad än 
vid utvärderingen 2002 (2009:5ff.).  
 
 

 
Rörande osteologiutbildningen vid Högskolan 
på Gotland.  
Enligt HSV är huvudområdet osteologi fort-
farande under utveckling. Vidare skriver man att 
det endast finns en universitetslektor, en univer-
sitetsadjunkt samt en vikarierande universitets-
adjunkt och att 60 % av undervisningen ges av 
icke disputerade lärare. Man kritiserar att en stor 
del av undervisningen ges av icke disputerad 
personal samt att utbildningen är sårbar då det 
endast finns en universitetslektor. Man ser dock 
osteologin som strategiskt betydelsefull på 
Gotland (2009:36f).  
 
Rörande osteologiutbildningen vid Lunds 
universitet.  
Enligt HSV är historisk osteologi är ett relativt 
nytt område med karaktären av specialisering 
snarare än en del av en generell arkeologisk ut-
bildning. Det finns få tillsvidareanställda lärare 
vilket ger en sårbar situation. Lärosätet kan en-
dast erbjuda begränsad undervisning och hand-
ledning till studenter. Forskargruppen i historisk 
osteologi är liten och beroende av gott samarbete 
i både nationella och internationella nätverk. 
Man ser att den historiska osteologin är en viktig 
del av institutionens forskningsprofil (2009:47ff). 
 
Rörande osteologiutbildningen vid Stockholms 
universitet.  
Enligt HSV innebär det låga antalet lärare, med 
endast en tillsvidareanställd universitetslektor, 
att den akademiska miljön är begränsad och sår-
bar. Man anmärker på att det saknas lärare på 
docent- och professorsnivå och därför inte till-
fredställer minimikraven för undervisning på 
avancerad nivå och forskarnivå. Viss kompensa-
tion för detta ges dock genom närheten till all-
män arkeologi och arkeologiska forsknings 
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laboratoriet. Även om de nuvarande lärarnas 
akademiska kompetens och insatser inte ifråga-
sätts står det för HSV klart att förändringar inom 
detta huvudområde är nödvändiga (2009a:58ff). 
   HSV ger med andra ord skarp kritik vad gäller 
lärartäthet, handledning samt studie- och forsk-
ningsmiljöer främst utifrån att utbildningarna är 
sårbara men också på grund av mängden tills-
vidareanställd personal över hela fältet även om 
Stockholms universitet får skarpast kritik. Utifrån 
detta har HSV beslutat att göra fördjupade 
granskningar av vissa utbildningar inom 
arkeologi däribland osteologiutbildningarna1. 
Beslutet baseras på att Gotland endast hade en 
disputerad lärare, den historiska osteologin i 
Lund är sårbar och frågan om 
forskarutbildningens framtid i Lund och 
Stockholm behöver utredas. 
   Jämför man ovanstående med HSVs tankar 
rörande forskarutbildningarna i antikens kultur2 
blir läget än mer problematiskt. Där framförs en 
oro över utvecklingen inom utbildningen på 
forskarnivå både när det gäller återväxten av 
doktorander, se figur 1, och resurserna för 
handledning. Man trycker på att en minskning 
av antalet doktorander riskerar att utarma 
seminarieverksamheten inom forskarutbildnings-
ämnet vid de enskilda lärosätena. Man anser 
också att det finns anledning att ifrågasätta att 
antalet doktorander i antikens kultur och 
samhällsliv uppnår en kritisk massa vid de en-
skilda lärosätena, dvs. att forskningsmiljön är till-
räckligt stor. Man skriver bland annat att med 
tanke på den begränsade antagningen av dokto-
rander måste man befara att forskningsmiljöerna 
är eller kommer att bli för små.  
 

 

                                                        
1 Beslut om fördjupade granskaningar av utbildningarna 
inom arkeologi, reg. nr. 643-4487-07, 2009-04-14 
2 Högskoleverket 2009-02-26. 
http://www.hsv.se/publikationerarkiv/artiklar/2009/forsk
arutbildningariantikenskulturoroandesma.5.7b18d0f311f4a39
95d57ffe2104.html 
 

Figur 1. Aktiva doktorander inom antikens kultur 2001 
och 2007 samt Osteologi 2007. Göteborg och Uppsala 
har inte utbildning inom osteologi. 
Antalet studenter på forskarutbildning i osteo-
logi är betydligt mindre än inom antikens kultur, 
se figur 1. Forskarstudenterna i osteologiämnena 
kan i och för sig bakas in i gruppen forskar-
studenter inom arkeologi och i vissa fall andra 
ämnen beroende på hur institutionerna är upp-
byggda och på så sätt uppnå den kritiska massan. 
Detta kan ses som en fingervisning om hur HSV 
funderar kring forskningsmiljöer inför den 
fördjupade utvärdering vilken man kan lärdom 
av. Det vill säga att man lägger stor vikt vid 
lärarkompetens, lärartäthet och livaktiga 
forskningsmiljöer samt seminarier. De för-
djupade utvärderingarna av osteologin har ut-
förts under maj månad, jag hoppas kunna 
kommentera dessa till i Benbiten 2009/02. Till 
dessa har man också, enligt uppgift, tagit med 
osteologiska sakkunniga.  
 
Omvärldsanalys 
Forskarutbildning inom osteoarkeologi vid 
institutionen för arkeologi och antikens kultur 
vid Stockholms universitet kommer inte ta in 
några nya forskarstudenter inom den närmsta 
framtiden och Lunds universitet har enligt upp-
gift haft antagningsstopp i många år. Bak-
grunden till antagningsstoppet i Stockholm är ett 
principbeslut som togs av fakultetsnämnden 
2007. Beslutet är att det krävs minst en professor 
och en docentkompetent lektor i ett ämne för att 
man ska kunna bedriva forskarutbildning. Även i 
Lund bygger antagningstoppet på ett fakultets-
beslut. I Stockholm inväntar en utredning 
rörande osteologins ställning. Enligt professor 
Anders Andrén kommer ämnet sannolikt att 
förlora rollen som forskarutbildningsämne under 
detta år (2009), vilket innebär att inga nya dokto-
rander kan antas. Han säger dock också att de 
som redan är i systemet naturligtvis får fortsätta. 
Ett alternativ är om institutionen antingen får 
medel att tillsätta en ny professor, vilket inte är 
sannolikt, eller att man lyckas övertala professor 
Torstein Sjøvold att återgå i tjänst på OFL. Han 
var professor vid OFL 1976-1995. Idag har han en 
egen enhet som är helt skild från den 
arkeologiska institutionen både administrativt 
och ekonomiskt. Detta innebär att han i princip 
har en renodlad forskartjänst som fri forskare, 
vilket han enligt egen utsago trivs utmärkt med. 
Diskussioner förs dock mellan institutionen och 
professor Sjøvold, till dags dato har dessa inte 

 Antikens 
kultur 

Antikens 
kultur 

Osteologi 

 2001 2007 2007 
Göteborg 23 4 - 
Stockholm 10 5 5 
Uppsala 11 4 - 
Lund 13 3 1 
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lett till något konkret. Om diskussionerna blir 
fruktlösa kan det komma att ta 4-5 år innan 
osteologi åter kan bli ett forskarutbildningsämne 
vid Stockholms universitet. Om den läggs ned 
känns dock sannolikheten för detta låg. 
   En liknande situation som den i Stockholm kan 
uppkomma i Lund beroende på vem som 
kommer att ersätta professor Elisabeth Iregren då 
hon går i pension hösten 2009. I Lund har den 
humanistiska fakulteten tagit ett principbeslut 
rörande lärarresurser för att bedriva forskarut-
bildning vilket kräver docent. Med andra ord ser 
det ljusare ut i Lund men det finns en risk för att 
utbildning på forskarnivå inom osteologi 
försvinner. Vid Högskolan på Gotland bedrivs 
inte utbildning på forskarnivå inom osteologi. 
 
Sammanfattning och slutkommentar 
I Stockholm kommer man med andra ord sanno-
likt inte att kunna ta in några nya doktorander 
under de kommande åren, även om det finns en 
möjlighet om man lyckas nå en överens-
kommelse med professor Torstein Sjøvold. Dock 
saknas fortfarande en docent. Situationen ser 
något ljusare ut i Lund, detta är dock avhängigt 
att den som tar över efter Elisabeth Iregren är 
docent. Detta gör att det föreligger en risk att 
bägge institutionerna kan komma att tappa ut-
bildningen på forskarnivå, åtminstone under 
någon tid. Konsekvensen av detta kommer att bli 
att de osteologiska forskningsmiljöerna utarmas 
och detta gäller inte bara i nutid utan också i 
framtiden för när man väl kommer igång, om 
man gör det, får man börja med att återigen eta-
blera en forskarmiljö. Sedan är frågan hur sanno-
likt det är att man återstartar utbildning på 
forskarnivå alls. 
   Det är uppenbart att osteologiämnena är under-
finansierade. Frågan är var eller om man kan 
finna ytterligare medel för att stärka utbildning-
arna, en annan hur utbildning på forskarnivå ska 
se ut i framtiden? Jag tror att det är viktigt att 
upprätthålla utbildning på forskarnivå inom 
osteologi i Sverige och finns ingen annan väg 
tycker jag än att vi bör pröva att dela kostnaden 
och ansvaret mellan våra tre institutioner; en 

gemensam forskarskola på tre ben; Stockholm, 
Lund och Visby.  
Osteologiska föreningen vill tacka för givande 
och intressant information från professor 
Torstein Sjøvold, professor Anders Andrén, 
professor Elisabeth Iregren, fil. dr. Jan Storå och 
fil. dr. Sabine Sten i samband med skrivandet av 
denna artikel. 
  
Osteologiska föreningen genom Magnus Reuterdahl 
 
Artikeln skickades innan publicering ut till ett antal 
osteologer och arkeologer för att bereda möjlighet till 
kommentarer, rättelser och för att informera. Vi har 
fått kommentarer från fil.dr Martin Rundkvist och Åsa 
M Larsson, doktorand vid Uppsala universitet samt 
Leif Jonsson, som ger ett Göteborgsperspektiv. 
 
Referenser 
HSV 2009. Granskning av utbildningarna inom 
arkeologi. Rapport 2009:9 
 
 
(Ps. Efter pressläggning av detta nummer av tid-
skriften har Högskoleverket utkommit med ett ”Beslut 
om ifrågasättande av examensrätter efter fördjupade 
granskningar av utbildningar inom arkeologi”. Beslutet 
berör både osteologiutbildningen vid Högskolan på 
Gotland samt vid Lunds universitet.  
   I beslutet framgår att Högskoleverket finner anled-
ning att ifrågasätta examensrätten för utbildningen i 
osteologi på grundnivå vid Högskolan på Gotland, då 
den inte uppfyller kvalitetskraven för högre utbild-
ning.  Enligt beslutet finner Högskoleverket anledning 
att ifrågasätta kvaliteten i utbildningen i historisk 
osteologi på forskarnivå vid Lunds universitet, då den 
inte uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning. 
Utbildningen i osteoarkeologi på forskarnivå vid 
Stockholms universitet ifrågasätts inte, då fakulteten 
själv beslutat om antagningsstopp så länge kvaliteten 
inte kan säkras. 
 
Beslutet finns att läsa på följande länk:  
http://www.hsv.se/download/18.1dbd1f9a120d72e0
5717ffe2358/643-4487-07+beslut+arkeologi.pdf  
 
Vi ber att få återkomma till detta i nästa nummer av 
tidskriften. Ds.)
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Reflektion kring utredningen av osteologiämnet i Sverige 
 
Av ÅSA M. LARSSON 
fil. mag. i arkeologi och osteologi 
Doktorand i arkeologi, Uppsala universitet 
Doktorandrepresentant i Högskoleverkets bedömargrupp för utbildningarna i osteologi vid Lunds universitet 
och Högskolan på Gotland 
E-post: asa.larsson@arkeologi.uu.se 

 
 
 
 
Det var kanske ödets nyck som innebar att osteo-
logi kom att bli ett eget universitetsämne i 
Sverige, intimt sammanlänkat med arkeologi. 
Man kan möjligen ifrågasätta visheten i att ta ett i 
grunden biologiskt ämne och knyta det så hårt 
till humaniora. Det har alltid funnits röster för att 
osteologin ska återgå till den plats det har i de 
flesta andra länder, uppdelat mellan specialister 
inom zoologin respektive human-anatomin. 
Samtidigt är det tydligt att det man i så fall 
vinner i form av expertis och finansiell upp-
backning måste uppvägas mot det man förlorar i 
insikt om de arkeologiska förutsättningarna. 
Zoologer och anatomer är för det mesta vana vid 
att arbeta utifrån helt andra förutsättningar än 
osteologer. Framförallt saknar de flesta insikt i de 
frågor och problem arkeologer ställs inför i fält 
och i forskningen. 

Med tanke på att ben utgör en sådan viktig 
del av materialet på förhistoriska lokaler är det 
märkligt att det ofta behandlas som en eftertanke. 
Ben besvarar frågor som rör ekonomi, aktiviteter, 
levnadsförhållanden, religion, hälsa, kön, 
barndomsvillkor, ritual, samhällsorganisation 
etc. Det är sant att det är tveksamt huruvida 
Sverige har plats och behov av tre separata 
osteologi-utbildningar, men det är att bortse ifrån 
att de allra flesta osteologer också är arkeologer 
och fullt kapabla att ta uppdrag som rör andra 
aspekter av kulturminnesvården. Vad som fram-
står som märkligt är hur svårt osteologer har haft 
att ta plats och göra sina röster hörda. Det är 
visserligen något som kommit att ändras en hel 
del på senare år. 

Den yttersta ironin är att osteologin som idag 
har fler studenter och disputerade än någonsin 
förut, och som allt mer börjar bli en integrerad 
del av fältarkeologin, samtidigt är i akut kris. 
Med tre enheter för osteologi tycker man att åt-
minstone en skulle ha kunnat bygga upp en 

gedigen verksamhet vid det här laget, med fast 
anställd docent och lektor, forskarassistent, 
aktiva post-doc-projekt och några doktorander. 
Istället drivs verksamheten under existens-
minimum på samtliga tre högskolor. Att kompe-
tensen och engagemanget finns är tydligt, liksom 
imponerande internationella nätverk. Vad som 
saknas är en enda fakultet/institution som varit 
villig att satsa på ämnet och göra det självgående. 
Osteologin har tyvärr fått komma i tredje och 
t.o.m. fjärde hand i många fall.  

I dagens forskningsvärld är konkurrensen 
hård och obeveklig. Ingen kommer att satsa på 
den som är snäll, medgörlig och inte gör väsen 
av sig. Tvärtom krävs att man klart och tydligt 
kommunicerar utåt vad man har att bidra med, 
hur man kan vara en resurs och en konkret till-
gång, och varför just detta ämne måste få forsk-
ningsmedel. Osteologin borde ha få problem att 
skapa sig en plattform gentemot resten av 
universitetet om den verkligen vill, med tanke på 
hur konkreta och intressanta resultat man kan få 
fram som ingen annan kan bidra med. Den är en 
självklar samarbetspartner inte bara för den 
traditionella arkeologin, utan även för laborativ 
arkeologi, antiken, historia, genetik, rättsmedicin, 
kvartärgeologi etc.  

Men ingen kommer tro på det om inte osteo-
logins företrädare själva gör det och börjar kräva 
sin plats vid matbordet, istället för att nöja sig 
med smulorna från de andras måltid. Det är 
knappast realistiskt, men om det var möjligt 
borde osteologerna i Sverige gå samman och 
erbjuda ämnet uteslutande till det universitet och 
den institution som lovar att satsa långsiktigt och 
rejält i form av kvalificerade tjänster, forskar-
platser och studieresurser. I nuläget är ingen 
avdelning ohotad och fältet är helt öppet för den 
som satsar mest först.  
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Kommentar till ”En omvärldsanalys kring den osteologiska forskningsmiljön i Sverige 2009”
 
Av LEIF JONSSON 
Osteolog verksam vid Göteborgs Naturhistoriska Museum 
Box 7283402 35 Göteborg 
E-post: leif.jonsson@osteology.se 
 
 
Det är bra att den osteologiska undervisningen -
forskningen och dess förhållande till ämnet 
arkeologi kommer upp till debatt. Ämnet osteo-
logi (i den allmänna definition som används av 
Magnus Reuterdahl) står inför allvarliga problem 
och kanske är ämnets framtid i fara. Men 
problemen är inte nya. Jag kan bara påminna om 
den utdragna konflikt som utspelades på 
Stockholms universitet där studenter på både 
grund- och forskarnivå fått betala ett högt pris 
för maktkampen kring OFL:s/AOFL:s ledning. 
Parter i denna maktkamp utnyttjade ett be-
rättigat missnöje bland studenterna med 
innehållet och formerna för grundutbildningen. 
   Svenska Arkeologiska Samfundet höll för cirka 
15 år sedan en ”hearing” om osteologi-
utbildningen i Sverige. Där påpekade professor 
Stig Welinder att den utökning av under-
visningen i ämnet ”osteologi” som tillkommit 
(delning av stockholmsinstitutionen, ny institu-
tion i Lund och sommarkurser i Visby) inte be-
tydde en breddning av det kvalitativa innehållet. 
Snarare var det fråga om i stort sett likadana 
kurser på alla ställena.  
   Bristerna som jag ser det med osteologi-
utbildningen i Sverige kan härledas till den form 
ämnet fick när det startades i Stockholm. Men det 
fanns också positiva sidor hos ämnet ”historisk 
osteologi”. Till skillnad från hur osteologi som ett 
ämne relaterat till arkeologi och biogeografi 
organiserades i de flesta andra länder, där 
”humanosteologi” och ”animalosteologi” hölls 
åtskilda som discipliner, så samlades hela osteo-
login under samma tak på OFL. Detta var bra för 
den situation i den osteologiska vardagen där 
ben av djur och ben av människor hittades till-
sammans. Men det var kanske naivt att tro att en 
enda ämnesföreträdare skulle kunna spänna över 
hela det osteologiska registret, fast kanske var 
det en praktisk nödvändighet vid starten. 
   Efter professor Gejvalls pensionering borde en 
delning skett mellan ansvaret för de båda gren-
arna av ämnet. Dessutom borde det knutits 

närmare arkeologiämnet i allmänhet. Att det 
senare inte skedde berodde såväl på isolationism 
från OFL:s sida som på avoghet från arkeologi-
institutionens sida. OFL hade vid den här tiden 
ett mycket gott rykte internationellt (man gav ut 
tidskriften OSSA som sågs som ett organ för 
arkeozoologer och humanosteologer i internatio-
nellt perspektiv). 
   Arkeozoologin har internationellt utvecklats till 
en självständig vetenskap med tät knytning till 
arkeologi (se de sammanfattande diskussionerna 
om ämnet i tidsriften World Archaeology, 
Uerpmann 1973, O’Connor 1996). Högst på dag-
ordningen i den internationella diskussionen står 
diskussionen om hur vi skall integrera osteologin 
med arkeologin. I den diskussionen deltar inte de 
svenska institutionerna, bara enskilda individer. 
   Särskilt litet är intresset från de arkeologiska 
ämnenas företrädare i Sverige. Detta är 
anmärkningsvärt då den arkeologiska forsk-
ningen frånhänder sig en mycket stor del av sitt 
källmaterial och de data som redan finns till-
gängliga. 
   Osteologer idag har oftast sin bakgrund i 
arkeologi. Bortser man från svagheter beroende 
på brister i biologisk kunskap så kan arkeo-
osteologin erbjuda nya forskningsfält som kom-
pletterar och fördjupar arkeologin. Ben är i grun-
den biologiskt material och utgör bas för natur-
vetenskaplig forskning. Men i de arkeologiska 
sammanhangen uppträder benen som artefakter 
av samma dignitet som ”traditionella” artefakter. 
I många kontexter är ben den vanligaste arte-
fakttypen! Svenska arkeologer har över lag bara 
använts sig av osteologiska data i mycket 
begränsad omfattning. Orsaken till denna tafatt-
het måste sökas i den utbildning svenska arkeo-
loger i gemen får vid svenska universitet. An-
svaret för situationen vilar på ämnesföre-
trädarna. 
   Genom att vi idag har ett stort antal studenter 
och yrkesverksamma individer med ”dubbel” 
kompetens (arkeologi och en eller fler former av  
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osteologi [eller annan naturvetenskap]) så har vi 
ett fantastiskt utgångsläge för att starta arbetet 
med att integrera ämnena. Neddragning av 
undervisning och forskning i osteologi på de 
arkeologiska institutionerna får allvarliga följder, 
inte bara för osteologin utan lika mycket för 
arkeologin som mister kvalitet och kommer efter 
i internationella sammanhang. 
   Vi har idag tre institutioner som ger i stort sett 
samma kurser. Alla har de brister i sina 
institutionella resurser (bl.a. osteologiska 
referenssamlingar och bibliotek). På alla tre 
platserna förväntas lärarna kunna greppa över 
ämnet från människa till mört, från paleopatologi 
till isotopkemi, från handel med djur till kvartär-
zoologi, från gravritual till domestikation, o.s.v. 
   Det här är en ohållbar situation. Ingen enskild 
institution kan ge fullödig undervisning på alla 
de här områdena. Osteologin lider av ”utspäd-
ningen” av resurser som är vanlig i många 
ämnen och som kritiserats från många håll an-
gående nystartade högskolor/universitet. Vi 
behöver en samling av våra resurser. De olika 
institutionerna som ger osteologisk undervisning 
måste arbeta ihop och dela på lärar-
kompetenserna. Institutioner som saknar osteo-
logisk undervisning (t.ex. Göteborg, Uppsala och 
Umeå) bör se till att man åtminstone undervisar 
sina studenter i vad osteologi inom arkeologi kan 
innehålla, var och hur man kan arbeta med 
denna typ av problemställningar. 
   I de kurser som ges på nu aktuella ”osteologi-
institutioner” får studenterna bara mycket ytlig 
orientering om djurgrupper som fiskar, groddjur, 
kräldjur och fåglar, och även många vilda dägg-
djur. Detta har historisk grund i den bristfälliga 
undervisning som gavs på OFL. Dagens lärar-
kandidater har skolats i denna miljö. Man måste 
hämta in denna kunskap så att framtida 
studenter får bättre undervisning. Göteborgs 
Naturhistoriska Museum har en av Nordeuropas 
bästa animalosteologiska referenssamlingar men 
den används inte av undervisande institutioner 
(men besöks och används av internationella 
forskare och studenter). Vi som är verksamma 
här har skolats av Johannes Lepiksaar och 

försöker bedriva och föra vidare en 
animalosteologi som omfattar alla vertebrat-
klasser. Vi arbetar ihop med såväl biologer, 
geologer, medicinare som arkeologer.  
   En satsning på att skapa en gemensam nationell 
resurs för osteologiundervisning och forskning är 
nödvändig för att ämnet skall kunna överleva 
och utvecklas i paritet med ledande 
internationella institutioner. Sett i ett nordiskt 
perspektiv så saknas osteologiundervisning för 
arkeologer i de flesta länderna. Studenter från 
alla de nordiska länderna har studerat osteologi 
på svenska institutioner. Därför skall en satsning 
på osteologi inte bara ses i snävt svenskt 
perspektiv. Vi kan få ett stort gensvar från 
studenter inom EU, inte bara från arkeologi utan 
även från biologhåll. 
   Idag är det stor brist på taxonomer inom det 
biologiska fältet. Så har t.ex. majoriteten av 
studier av bytesdjur (diet hos t.ex. skarvar, sälar 
och tumlare) utförts av osteologer med arkeo-
logisk anknytning. Jag har själv handlett studen-
ter/forskare från tre svenska universitet.  
Som framgår av vad jag skrivit här ovan så 
lägger jag stor vikt vid grundundervisningen 
inom ”osteologin”. MR:s inlägg talar mest om 
forskarutbildning och dess miljö men jag anser 
att man inte får hoppa över grundutbildningen. 
Osteologin måste integreras bättre med 
arkeologiundervisningen och ses som en naturlig 
och nödvändig komponent. Arkeologin måste 
öppna sig för naturvetenskapliga analyser och se 
sig själv som en tvärvetenskap. Osteologin i olika 
former måste ta sig över fakultetsgränserna (nu 
ligger man ju i det humanistiska facket) och 
hämta in mer av naturvetenskap och medicin. De 
senaste årens disputationer i ämnet visar att vi 
har forskare som förnyar ämnet, t.ex.: studierna 
av livshistoria sedd ur skelettets belastning och 
slitage; isotopanalyser för att studera diet, regio-
nalitet m.m. Svensk arkeologi har en stor resurs i 
sina osteoarkeologer, svenska biologer behöver 
våra osteologer. Svenska osteologer behöver 
öppna och kunniga arkeloger och biologer att 
samverka med.      
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Låt oss se det praktiskt 
 
Av MARTIN RUNDKVIST 
fil. dr. i Arkeologi 
Aardvarchaeology    http://scienceblogs.com/aardvarchaeology/ 
E-post: arador@algonet.se 

 
 
Jag tror alla är ense med Högskoleverket om att 
undervisningen vid landets högskolor skall 
skötas av kompetent folk och att doktorsexamen 
är ett lämpligt grundkrav vid bedömningen av 
denna kompetens. I osteologins fall råder ju inte 
precis någon brist på disputerade forskare som 
skulle rättfärdiga en lägre standard. Därtill tror 
jag vi alla är överens om att kvaliteten på under-
visningen i hög grad beror på antalet 
lärartimmar per student. 
   Marigare är frågan om hur många utbildnings-
platser i osteologi på olika nivåer som lilla 
Sverige bör erbjuda, och om hur många lärosäten 
dessa platser bör vara utspridda över. Svaren 
beror dels på de ekonomiska ramarna, men också 
på huruvida man ser på osteologin med veten-
skapsidealistiska ögon eller med mera pragma-
tiska. 
   Om syftet med offentlig verksamhet bara vore 
att hålla medborgarna hjälpligt vid liv skulle vi 
inte ha anledning att finansiera någon osteologi 
alls. Så fattiga är vi tack och lov inte. Men hur 
mycket osteologiutbildning behöver vi egent-
ligen? Skulle det medföra några praktiska 
problem för samhället om alla utbildningarna 
stängdes i fem år? Jag tror inte det. Det kryllar ju 

av utexaminerade osteologer. De som skulle be-
klaga det vore främst lärare i osteologi som blev 
arbetslösa (om de inte fick forska i stället), och 
några årskullar med studenter som är 
intresserade av ämnet. Det vore katastrofalt ur ett 
vetenskapsidealistiskt perspektiv. Men det skulle 
nog gynna både samhället och studenterna om 
dessa förhindrades att skaffa sig en sådan föga 
efterfrågad kompetens. 
   Så vad skall vi göra åt det faktum att landets 
samtliga osteologiutbildningar lider av kvalitets-
problem? Att få ordning på dem allesammans 
skulle innebära att totalkostnaden blev väsentligt 
högre än tidigare. Det vore nog mycket svårt att 
övertyga de folkvalda om nödvändigheten av 
detta. Nej, vi måste nog lägga ner osteologin vid 
ett av de tre lärosätena och flytta pengarna till de 
två återstående. Och dessa lärosäten måste hålla 
antalet utbildningsplatser i ämnet nere så att 
pengarna inte sprids ut på för många studenter. 
Vilket leder vidare till frågan huruvida relationen 
mellan finansiering och prestationskrav vid 
landets högskolor är korrekt inställd. Dagens 
situation har ju uppstått delvis därför att man är 
pressad att erbjuda för många utbildningsplatser 
per tusenlapp i budgeten.

 
* * * 

 

Slutkommentar 
Sammanfattningsvis kan man ställa sig frågan huruvida det är motiverat med osteologi på tre lärosäten och om 
dessa behöver specialiseras inför framtiden, framförallt i ljuset av en borttynande forskarutbildning. En 
anledning till en bred utbildning på grundnivå och avancerad nivå, dvs. många studenter, är att få fram en god 
bas till utbildning på forskarnivå. Då utbildningen på forskarnivå riskerar att bli allt mer marginaliserad bör man 
se över syftet och inriktningen av utbildningarna. En variant är att inrätta en gemensam forskarskola där 
resurserna samlas, men kan också tänka sig andra varianter; en mer yrkeshögskoleliknande utbildning med 
inriktning direkt mot arbetsmarknaden; konservering, magasinering, osteologi i fält, mm vid sidan av den 
forskningsinriktade human- och animalutbildningen. 
 
Vi tar gärna emot fler kommentarer och funderingar till nästa nummer av Benbiten. 
 
Magnus Reuterdahl ordförande Osteologiska föreningen 2009-05-12 
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