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Abstract 

Hultgren, E. 2018. Vem är vem? – Rättsantropologiska och osteologiska identifieringsmetoder. 

Hultgren, E. 2018. Who is who? – Forensic anthropological and osteological identification 
methods.  

A human is entitled to two different identities: one biological and one personal. The methods 
used in creating a biological profile and identification are under constant development. Methods 
used in creating a biological profile of an individual are: sex, age, ethnicity and stature. A large 
variation of bone elements can be used to determine these parameters, some with better results 
than others. Traces of skeletal trauma and disease should, in those cases they are present, be 
included in the biological profile. That is because they might be a vital clue in a possible 
identification. Methods like DNA has been a vital element in identifications on a personal level, 
because it is possible to determine family relations with its help. DNA has been used in a variety 
of identifications for example missing soldiers. Identification and creating a biological profile 
is an important work that will be even more precise in the future.   
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Ordlista 

Allel – en eller flera alternativa former av en gen 

Ante-mortem – före döden 

Denaturering – förändring av ett ämnes naturliga egenskaper 

Distal – längst bort från kroppens mittpunkt 

Dorsal – i riktning mot ryggen 

Epifys – rörbenets ändstycke 

Epikondyl − ledutskott på överarm- och lårben i respektive armbåg- och knäled  

Fenotyp − individens egenskaper formade av arv och miljö  

Histologi – läran om kroppsvävnader 

Genotyp - individens ärftliga egenskaper utan påverkan från miljön  

In vitro – experiment eller iakttagelser gjorda i reaktionskärl, provrör, odlingsskål etc. det vill 
säga i en konstgjord miljö och inte i en levande kropp 

Komplementaritet − de kvävebaser som ingår i DNA och RNA har molekylstrukturer som 
begränsar vilka andra kvävebaser de kan binda till 

Lateral – belägen bort från kroppens mittlinje 

Loci – specifik plats på kromosomer 

Medial – i riktning mot kroppens mittlinje 

Oligonukleotid − en kort enkelsträngad DNA- eller RNA-molekyl 

Parodontala ligamentet − Bindvävshinna kring tandroten som kopplar tanden till alveolarbenet 

Peri-mortem – i eller nära dödsögonblicket 

Post-mortem – efter döden  

Primer − benämning på en kort enkelsträngad DNA- eller RNA-molekyl som behövs vid 
uppbyggnaden av nytt DNA. 

Proximal – belägen nära kroppens mittpunkt 

Ramus – benbryggan som förenar sittbenet och pubisbenet 

Rättsodontolog – tandläkare med specialutbildning 

Sagittal − rakt framifrån eller bakifrån in mot kroppen  

Symfys – broskfog mellan skelett ben, i denna uppsats syftar detta på ytan av det skelettbenen 
som broskfogen fäster i. 

Ventral – mot framsidan, buksidan 
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1. Inledning 

Idag (2018) rör vi oss längre och längre från de tidsperioder som för bara några årtionden sedan 
inte skulle klassats vara av direkt arkeologisk karaktär. Idag har det redan gått över hundra år 
sedan första världskriget började (1914) och det är också exakt hundra år sedan det kom till ett 
slut (1918). I och med detta rör vi oss mer och mer in i modern tid för det som anses vara 
arkeologiskt och i samband med detta får vi som osteologer större möjligheter till att utföra 
identifikationer av mänskliga kvarlevor. Vi osteologer måste följa med utvecklingen i 
användandet av nya mätbara och tekniska metoder för att kunna skapa en tydlig biologisk profil 
över en individ. Många av de metoder som används inom osteologin är utvecklade av 
rättsantropologer. Rättsantropologi är en vetenskapsgren som kombinerar fysisk antropologi 
och arkeologi som sedan appliceras vid brottsutredningar som involverar mänskliga kvarlevor. 
I Storbritannien är en person med arbetstiteln rättsantropolog högt akademiskt skolad inom 
områdena mänsklig anatomi, osteologi och/eller mänsklig identifikation (Black et al. 2010:342; 
Langford et al.  2010:504). 

Metoder för identifikation och arbete med mänskliga kvarlevor utvecklas ständigt och idag 
får vi även mycket hjälp från naturvetenskapen. DNA har bidragit till en enorm utveckling inom 
området och gett oss tillgång till att utveckla en ökad förståelse för människor som levde under 
en annan tid än vår. Anledningen till att DNA kommer att beskrivas är delvis för att det är en 
viktig aspekt i samband med att samla information om en individ men också på grund av att jag 
sedan tidigare har läst kemi på universitetsnivå vilket medför ett intresse för dessa processer. 
Denna bakgrund i kemi gör att jag anser mig kunna tillgodogöra DNA processen på ett korrekt 
sätt. I och med detta krävs det att vi med olika bakgrundskunskaper börjar se nya möjligheter 
för hur man arbetar med arkeologiskt skelettmaterial. 

För att kunna skapa en biologisk profil är det viktigt att förstå och arbeta med olika metoder, 
morfologiska och metriska, för att bedömningar skall bli så korrekta som möjligt. I detta arbete 
kommer därför några av metoderna att presenteras noggrant för att göra det möjligt att djupare 
förstå vad en osteolog eller rättsantropolog studerar vid undersökning av ett skelettmaterial vid 
upprättandet av en biologisk profil. Osteologer och rättsantropologer arbetar på mycket 
liknande arbetssätt, men en rättsantropolog arbetar oftare med huvudfokuset att identifiera 
individer för att kunna lägga fram bevismaterial i en rättegång. En osteolog arbetar utifrån att 
samla in så mycket fakta som går om en individ utan att det primära fokuset ligger på att 
identifiera individen även om det också görs inom osteologin.  

Vid undersökningar av modernt skelettmaterial är den centrala frågan och utgångspunkten 
att komma fram till en identifikation av en individ för att den avlidnes familj skall kunna få ett 
värdigt avslut av den döda anhörige och även få reda på vad som ledde till individens död. Detta 
arbete kräver mycket noggrant utvecklade metoder för att undvika att göra en felaktig 
identifikation och återlämna fel individ till en familj vilket skulle kunna få förödande 
konsekvenser. Inom arkeologin finns det ingen anhörig att ta hänsyn till men analysarbetet sker 
ändå på ett etiskt korrekt sätt. Eftersom skelettmaterialet är arkeologiskt är det också i princip 
omöjligt att göra en identifiering som leder fram till en specifik individ med undantag från vissa 
kända historiska personer, exempelvis kungar som blivit begravda på speciella platser.  

Inspiration till att skriva denna uppsats kommer från professor Neil Price och hans 
föreläsning om det projekt han varit delaktig i vid University of Aberdeen på ön Peleliu i Stilla 
havet där ett av andra världskrigets blodigaste slag utspelades (Price & Knecht 2013:193).  
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1.1. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att redogöra för olika identifieringsmetoder som används i samband 
med att man upprättar en biologisk profil över en avliden individ. Anledningen till detta är att 
kunna komma fram till en bra identifiering av individen. Analysmetoderna som används inom 
osteologiämnet är mycket likt rättsantropologins metoder för att skapa en biologisk profil över 
en individ. 

Uppsatsen redogör för både morfologiska och metriska metoder som används inom 
arkeologin samt en naturvetenskaplig metod, DNA. Arbetet kommer även ta upp exempel på 
fall där detta har gjorts och var man skulle kunna ha stor nytta av att utföra dessa, vilka metoder 
som bäst lämpar sig vid analysering av exempelvis: en soldat från andra världskriget som dödats 
i strid, en person som funnits i en massgrav, en individ som avlidit till följd av en 
katastrofsituation exempelvis en flygplanskrasch eller en historisk person en kung eller 
drottning där det skulle vara möjligt att göra en identifiering på individnivå. Vidare även 
generella identifieringar där det med största sannolikhet inte är möjligt att identifiera kvarlevor 
på individnivå kommer också att diskuteras.  

1.2. Problemformulering 

Utifrån tidigare kända osteologiska och rättsantropologiska metoder vill jag visa det arbete samt 
den kunskap som krävs för att skapa en biologisk profil. För att sedan utföra en identifiering på 
individnivå vill jag visa hur DNA revolutionerat området genom att göra det möjligt att jämföra 
släktskap mellan individer. Detta för att visa svårigheten i att göra en identifiering på 
individnivå. Inom osteologin och arkeologin är det vanligt att man endast går ned på 
populationsnivå i det skelettala materialet. Detta skapar en svårighet vid identifiering av 
historiska personer medan rättsantropologin å andra sidan har detta som huvudområde. Är det 
såldes möjligt att använda rättsantropologiska angreppsätt på arkeologiskt material.  

1.3. Frågeställningar 

Nedan följer de frågeställningar som kommer vara utgångspunkten för arbetet.  

- Vad innebär det att skapa en biologisk profil och vilka metoder är bäst för skapandet av 
en biologisk profil och identifiering?  
 

- I vilka situationer är identifiering av mänskliga kvarlevor viktiga och i vilket syfte är 
det viktigt att identifiera mänskliga kvarlevor? 
 

- Hur kan man med hjälp av rättsantropologiska/osteologiska och naturvetenskapliga 
metoder komma fram till ett mer fördelaktigt resultat vid en identifiering genom att 
använda dessa som komplement till varandra?  

1.4. Material 

Uppsatsarbetet baseras på litteraturstudier av osteologiska/rättsantropologiska metoder som 
används för att bedöma, kön, ålder, kroppslängd och etnicitet. Litteraturen tar sitt avstamp i 
forskning av främst amerikanska och brittiska forskare. Litteratur som behandlar kemiska 
processer för utvinning och analysering av DNA. Detta för att på ett korrekt sätt behandla den 
övriga litteratur som beskriver identifierar med hjälp av DNA. Litteratur som behandlar utförda 
identifieringar av individerna Carin Göring, Erik den helige och norska soldater kommer 
genomgås och beskrivas.  
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1.5. Teori  

Uppsatsen behandlar både ett kvalitativt och kvantitativt angreppssätt och utgår från ett 
makroperspektiv för identifiering av mänskliga kvarlevor. Arbetet utgår också från ett 
biologiskt perspektiv. I det stora hela är människan proportionerligt byggd med undantag från 
vissa genetiska defekter exempelvis dvärg och jätteväxt. De metoder som är utformade för 
skapandet av en biologisk profil är överlag applicerbara på alla individer med normala 
proportioner. Det finns såklart skillnader mellan individer. Inget skelett är det andra likt och det 
går att urskilja, kön, ålder och etnicitet från skelettala kvarlevor. Detta ändrar ändå inte det 
faktum att majoriteten av jordens befolkning har ett kranium, två armar och två ben vilket gör 
att metoderna är möjliga att applicera på majoriteten av de kvarlevor som återfinns men 
modifikationer kan vara nödvändiga.  

1.6. Avgränsningar 

I samband med denna uppsats har flertalet avgränsningar gjorts. Uppsatsen har en teoretisk 
utgångspunkt, inget praktiskt analysarbete i Osteologiska laboratoriet av arkeologiska 
mänskliga kvarlevor har utförts. Uppsatsen kommer även begränsas till att endast omfatta 
metoder som används för bedömning av vuxna individer eftersom juvenila individer ligger 
utanför uppsatsens intresseområde samt begränsning av tid.  

Antalet metoder som beskrivs kommer att begränsas, detta främst då det finns många olika 
samt flera varianter av en och samma metod. Avgränsning till specifika benelement kommer 
också att göras då det för omfattningen av denna uppsats är omöjligt ta upp alla metoder för 
alla benelement i kroppen.  

1.7. Källkritik  

Källorna reflekterar mycket över etniciteten hos individen och de flesta metoder är utformade 
utifrån att man vet var i världen en individ härstammar från. Det finns morfologiska särdrag i 
skelettet som endast påträffas hos en och samma befolkning vilket kan ge en mycket stor 
felmarginal då de grupperingar som finns är mycket breda. 
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2. Bakgrund - Tidigare forskning 

Vid undersökningar av modernt skelettmaterial är den centrala frågan och utgångspunkten att 
komma fram till en identifikation av en individ för att den avlidnes familj skall kunna få ett fint 
avslut av den anhörige samt få reda på vad som ledde till individens död. Detta arbete kräver 
mycket noggrant utvecklade metoder för att undvika att göra en felaktig identifikation och ge 
fel individ till en anhörig familj. Inom arkeologin finns det ingen anhörig att ta hänsyn till. 
Eftersom materialet är arkeologiskt är det också i princip omöjligt att göra en identifiering som 
leder fram till en specifik individ med undantag från vissa fall med exempelvis kungar som 
blivit begravda på speciella platser.  

Rättsantropologi betyder att man applicerar vetenskapliga tekniker för att hjälpa till vid 
identifiering av en människa eller det som finns kvar av en människa för exempelvis 
rättsmedicinska ändamål. Detta gäller oavsett om skelettmaterialet är intakt, fragmenterat, 
skeletterat eller bränt. Traditionellt sett är en rättsantropologs roll att skapa en biologisk profil 
över den avlidne individen. I dessa fall återstår inga mjukvävnader eller är så tilltygade att de 
inte är användbara för identifikation utan man förlitar sig på benmaterialet samt tänderna. I 
samtliga fall som en rättsantropolog hanterar mänskliga kvarlevor, försöker de komma fram till 
de fyra stora identifierings parametrarna vilka är: kön, ålder, kroppslängd och ursprung. 
Rättsantropologens främsta roll i en katastrofsituation är att analysera indikationer på en 
biologisk och personlig identitet för att assistera i processen att ge information om 
omständigheterna kring personens död och i bästa fall kunna namnge individen (Scheuer & 
Black. 2007:202; Black et al. 2010:341).   

En människa har två urskiljbara identiteter, en biologisk och en personlig. En biologisk 
identitet baseras på särdrag som gör det möjligt att placera en individ inom en definierad grupp 
i vilket samhälle som helst och är ett generellt närmande till en identifiering. Personlig identitet 
hänvisar till de aspekter av en identifiering som tillåter en person att bli igenkänd av andra som 
en namngiven individ (Black et al. 2010:351). 

Det mänskliga vuxna skelettet består av 206 ben. Skelettet bär således på information om 
människors förmåga att anpassa sig till sin omgivning men ger också mycket information om 
en individ om man ser till hur den levt, vilka skador har individen ådragit sig under sin livstid 
och har individen haft några sjukdomar som syns i skelettet och genetiska särdrag (discrete 
traits). Identifiering av en person på individnivå är också möjligt med hjälp av skelettet eftersom 
det ger oss information om allt från ålder och kön till var i världen individen har sitt ursprung. 
Det finns många olika identifieringsmetoder vilka kan vara antingen morfologiska eller 
metriska. Morfologiska metoder bygger på det som går att identifiera endast genom att 
undersöka skelettet medan metriska studier och metoder baseras på de mätbara skillnader som 
finns mellan exempelvis man och kvinna (Bass 1987:1,6; Krishan et al. 2016:165.e3). 

Åldersbedömningar görs utifrån åldern individen hade vid dödstillfället. 
Åldersbedömningar är en viktig del i både antropologiska och arkeologiska utredningar. Då 
man utför åldersbedömningar på unga individer görs detta generellt utifrån vissa ”milstolpar” i 
utvecklingen av unga individer man undersöker också tändernas frambrytning och slitage. 
Åldersbedömningar för vuxna individer baseras på skelettala eller dentala förändringar som 
visar på individens mognad, dessa bedömningar konverteras sedan till en kronologisk ålder för 
individen. Problem som uppstår vid åldersbedömning är den individuella variationen som finns 
mellan individer vilket betyder att det inte finns två individer som har en och samma 
åldersrelaterade förändringar (Wood & Cunningham 2011:1; Purves et al. 2011:30: White et 
al. 2012:381).  
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Könsbedömning betyder att man bedömer om en individs biologiska kön var man eller 
kvinna. Detta är en viktig del i utformningen av en biologisk profil. Vid en könsbedömning 
använder sig rättsantropologer de biologiska markörer som finns på skelettet som varierar 
mellan könen. För att kunna säkerställa det biologiska könet finns det endast två tillförlitliga 
platser på det mänskliga skelettet vilka är kraniet och bäckenet. Anledningen till detta är att 
dessa två områden varierar i funktion hos män och kvinnor vilket gör att de utvecklas olika och 
ger en variation i både storlek och form (Dawson et al. 2011:61–63).  

Kroppsstorlek betyder den naturliga upprätta kroppslängden av en levande individ. I en 
rättsantropologisk kontext är kroppslängden en del i skapandet av den biologiska profilen 
eftersom kroppslängd är en accepterad del vid beskrivning av en individ som alla känner igen 
och förstår. Metoder som används för att bestämma kroppslängd drar slutsatser om mänskliga 
proportioner. Det är vanligt att använda sig utav matematiska metoder för att räkna ut 
kroppslängd hos en individ. För dessa beräkningar utgår man från ett av kroppens ben och 
använder sedan en regressionsformel, bäst resultat får man genom att använda något av de långa 
rörbenen men det finns även formler för de övriga benen. Dessa blir aktuella vid bedömning av 
exempelvis fragmenterade ben (Nicoll Baines et al. 2011:95–97).  

Det krävs med andra ord flera olika metoder för att få fram en noggrann och användbar 
biologisk profil och identifiering av mänskliga kvarlevor. I USA där fokus främst ligger på 
rättsantropologi, arbetar man även med både arkeologiskt och modernt skelettmaterial för att 
utveckla nya metoder i samband med att man har en ökande latinamerikansk befolkning 
eftersom det inte finns några bra standardvärden för just denna befolkningsgrupp. Doktor Kate 
Spradley vid Texas State University arbetar med ett projekt för att utöka kunskapen för 
identifiering av de latinamerikanska folken. De metriska värden man utgår från i USA är främst 
tagna från personer med europeiskt eller afrikanskt ursprung (Spradley et al. 2008:21).  

När det rör identifiering av skelettmaterial i Sverige görs detta främst på det som anses vara 
arkeologiskt material och utgår därför mer från äldre inarbetade metoder och då skapar man 
oftast en biologisk profil där bedömning av ålder, kön, kroppslängd med eventuella patologier 
och trauman görs. Detta görs såklart även vid osteologiskt arbete utomlands men i exempelvis 
USA brukar större vikt läggas på en persons härkomst när man utformar de biologiska 
profilerna. Ett projekt där man förvisso analyserat ett skelett där man var mycket säker på att 
individen som undersöktes var Erik den helige gjordes av Sabine Sten med flera forskare 2014 
i Uppsala domkyrka. Vid undersökningen analyserades skelettet för att främst konfirmera om 
det var Erik den helige eller inte och upprättade en biologisk profil över skelettet. Liknande 
projekt som gjorts var då man undersökte ett skelett som antogs vara Hermann Görings fru 
Carin Görings (1888–1931) kvarlevor och utförde därför en identifiering för att bekräfta detta 
(Kjellström et al. 2012:1; Sten et al. 2016:27–30). 

Andra världskriget, 1939 till 1945, var förödande på många sätt och vis där många dog i 
både strider, koncentrations- och förintelseläger. Ön Peleliu i Stilla havet stod för ett av krigets 
blodigaste slag, hösten 1944, där den amerikanska armén i princip utplånade den japanska 
garnison som stationerats på ön. Under striderna på ön bestod den amerikanska armén utav ett 
mikrokosmos av USA:s befolkning med afro-amerikaner, latinamerikaner, nordamerikanska 
urbefolkningen och vita amerikaner (Price & Knecht 2013:200–205). I och med detta finns det 
flera kvarlevor med olika etnicitet. För att kunna utföra exakta identifieringar av dessa kvarlevor 
krävs noga utformade metoder för att kunna utföra en säker identifiering av dem. 

Avslutningsvis den användning som man har av att utveckla och arbeta med både 
osteologiska och rättsantropologiska metoder är att kvarlevor som inte klassades som 
arkeologiska för bara något årtionde sedan idag gör det, på så vis har vi större möjlighet att 
utföra identifieringar som leder fram till en identifikation av en individ. Detta skulle kunna vara 
tillhjälp vid de undersökningar som professor Neil Price gjort på ön Peleliu i Stilla havet där 
man vet att människor med flera olika etniciteter stred på båda sidor (Price & Knecht 2013:200–
212).  
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3. Metoder 

Det finns flera metoder för att skapa en biologisk profil över individer. Dessa metoder kan vara 
antingen morfologiska eller metriska. Morfologiska metoder bygger på det som går att 
identifiera endast genom att undersöka skelettet medan metriska studier och metoder baseras 
på de mätbara skillnader som finns mellan exempelvis man och kvinna (Krishan et al. 
2016:165.e3).  

Inom rättsantropologi ställs det fyra frågor vid undersökandet av skelett och dessa är: vad? 
vem? när? och hur? Frågorna vad och när kan även omvandlas till är skelettet mänskligt samt 
hur pass sentida är skelettet för att ha något rättsligt intresse. Svaret på dessa frågor avgör ofta 
snabbt hur man skall eller om man ska gå vidare med fallet, om undersökningar av kvarlevorna 
skulle visa att skelettet är mänskligt och nutida går man vidare med att försöka ge individen ett 
namn, detta görs oftast genom att jämföra den skelettala bedömningen av personen med 
personer som rapporterats som saknade (Klepinger 2006:19). 

I följande delkapitel kommer några av de metoder som används inom både 
rättsantropologin och osteologin presenteras i detalj för att förtydliga hur metoder används vid 
upprättandet av en biologisk profil. 

3.1. Könsbedömning 

Könsbedömning av mänskliga kvarlevor involverar både identifikation och utvärdering av 
karaktärer som visar generella skillnader mellan man och kvinna som kan observeras på flera 
delar av skelettet. Skillnaderna hör främst samman med storlek och uppbyggnaden av vissa 
biomekaniska funktioner i leder för rörelse och barnafödande. Det som gör det möjligt att skilja 
mellan manliga och kvinnligaskelett är könsdimorfismen som främst relaterar till skillnader i 
morfologin men även skillnader i fysiologi och beteende. Inom rättsantropologi och osteologi 
är de morfologiska skillnaderna de mest användbara. Generellt sett är män större och mer 
robusta än kvinnor och deras ben tenderar att vara både längre, tjockare och ha mer framstående 
muskelfästen. Skillnaden mellan de båda könen är dock inte extrem utan det finns flera 
överlappningar med gracila män och muskulösa kvinnor som kan vara svåra att skilja åt. Det 
finns också skillnader mellan människor med olika ursprung vilket kan försvåra 
könsbedömningar av skelett. Vidare flera av de köndimorfiska skillnaderna är sekundära 
könskaraktärer om uppkommer i samband med puberteten vilket resulterar i skillnader i benens 
utveckling och tillväxt (Klepinger 2006:25; Christensen et al. 2013:199–200).  

3.1.1. Kranium  

Kraniet (cranium) är inte den bästa delen av skelettet för att utföra en könsbedömning detta på 
grund av att det finns skillnader mellan populationer som kan göra att kranierna 
könskaraktärerna kan förväxlas mellan man och kvinna (Klepinger 2006:28).  

Vid könsbedömning med hjälp av kraniet finns det fem områden av kraniets morfologi som 
skiljer sig extra tydligt mellan könen och dessa är: nackutskottets (protuberantia occipitalis 
externa) robusthet, storleken på tinningbenets vårtutskott (processus mastoideus), vassheten 
hos ögonbrynsbågen (arcus supracilaris), frambuktningen i pannbenet (glabella) mellan 
ögonbrynsbågarna samt det pariga utskottet (tuberculum mentale) på hakspetsens projektering 
(fig.1). Dessa bedöms sedan efter följande femgradiga skala: 0 = Obestämt kön, 1 = Kvinna, 2 
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= Trolig kvinna, 3 = Tvetydigt kön, 4 = Trolig man och 5 = Man (Buikstra & Ubelaker. 1994: 
19–21).  

3.1.2. Bäckenbenet  

Vid könsbedömning av det mänskliga skelett finns det ett ben som ger den säkraste 
uppskattningen av biologiskt kön och det är bäckenbenet (coxae). Bäckenbenet består av två 
stora oregelbundna ben som vardera i sin tur byggs upp av tre mindre ben: tarm-, sitt- och 
blygdbenet (os ilium, os ischium och os pubis). Till skillnad från män är det kvinnliga bäckenet 
anpassat för stressen av barnafödande men också diverse biomekaniska modifieringar som 
krävs för barnafödande (Bass 1987:187; Scheuer & Black 2007:203).  

Kvinnors blygdben är generellt längre än dess manliga motsvarighet. Kvinnors bäckenben 
har även en större blygdbensbåge (arcus pubicus), vinkeln mellan de två benen uppgår till 
omkring 90 – 100o hos kvinnor medan mäns ligger omkring 75o (Bass 1987:200; Feneis & 
Dauber 2006:64). 

På det kvinnliga blygdbenet och sittbenet finns det tre karaktäristiska områden som i 95 % 
av fallen ger en korrekt bedömning av en individs biologiska kön. Områden är: ventrala bågen 
(the ventral arc), konkava böjen (the subpubic concavity) och kraftigheten på ramus sett från 
medial vy (the medial aspect of the ischiopubic ramus). Den ventrala bågen är en liten upphöjd 

Figur 1: Bild över de fem områden på kraniet som används för könsbedömning samt dess femgradiga skala. Bild från 

Buikstra & Ubelaker 1994:20. 
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benkam som löper längs den ventrala ytan av det kvinnliga bäckenet. Män har ingen ventral 
båge, det kan dock finnas en liten benkam men det är ovanligt att den skulle likna den ventrala 
bågen som finns hos kvinnor. Den konkava böjen är en lateral kurva under symfysfogen hos 
kvinnan, denna syns bäst från den dorsala sidan av benet. Denna finns oftast inte hos män. 
Kraftigheten på ramus hos kvinnor visar sig i form av en smal benyta direkt under symfysen, 
hos män är detta en bred yta. I fall en eller två av dessa kriterier är tvetydiga finns det i de flesta 
fall ett kriterie som helt definitivt är av manlig eller kvinnlig karaktär under sådana 
omständigheter ska könsbedömningen göras utifrån det tydligaste kriteriet (Bass 1987:201–
202).  

Stora inskärningen (sciatic notch) på tarmbenet tenderar att vara bred hos kvinnor och smal 
hos män. Formen hos inskärningen är inte pålitlig alla gånger vid könsbedömning på grund av 
ett antal faktorer exempelvis att den smalnar av hos kvinnor som lider av benvävsuppmjukning 
(Buikstra & Ubelaker 1994:17–19).  

3.1.3. Lårbenet 

Lårbenets (femur) könsdimorfa skillnader kan observeras genom mätningar av lårbenets 
ledhuvud. Maximala diametern på lårbenets huvud är en av de främsta metoder som används 
för könsbedömning. Den totala diametern som används för att skilja könen åt är 44 millimeter 
(mm) vilket är halva skillnaden mellan medelvärdet som separerar de båda könen. I en studie 
där man använde material från afro-amerikaner, europeiska-amerikaner samt arkeologiskt 
material från den nordamerikanska urbefolkningens diameter på lårbenet. I denna studie visade 
det sig att kvinnors diameter varierade mellan 41,9 och 42,4 mm medan hos män var värdet 
mellan 47,0 och 49,0 mm där alla skärningspunkter låg ± 1 mm eller mindre från 45 mm.  Den 
procentuella exaktheten för proven varierade mellan 80 och 90% och man kunde även se att en 
skärningspunkt på 45,5 mm passade bäst för den moderna amerikanska data medan hos det 
arkeologiska materialet var något mindre. Skillnaden  att medelvärdet hos manliga ben är större 
än hos kvinnliga spelar stor roll i samband i kroppslängdsberäkning för en individ (Klepinger 
2006:33–34).   

3.2. Ålder  

Åldersbedömning är en viktig del i skapandet av en biologisk profil dock kan detta steg visa sig 
vara problematiskt speciellt hos vuxna individer. Under en individs livslängd med antagandet 
att den levt ett fullt liv genomgår den tre faser. En utvecklingsfas, en statisk fas med få synliga 
förändringar i skelettet och en nedbrytande fas (Black 2010:355).  

3.2.1. Kranium 

Kraniet består av 22 kranieben samt sex ben i örat, vilket totalt blir 28 ben. Kraniets ben 
sammanfogas med så kallade suturer, dessa suturer är oregelbundna linjära öppningar före 17 
års ålder men sammanfogas med åren, vid hög ålder kan dessa ha försvunnit helt. Anledningen 
till att suturerna syns väldigt länge har att göra med att de sammanfogas från insidan 
(endocranialt) mot utsidan (ectocranialt). Åldersbedömning utifrån slutningen av kraniets 
suturer (synostos) var en av de tidigaste metoder som utvecklades. Användandet av suturernas 
förbeningsprocess som en åldersrelaterad process i rättsliga syften anses vara mycket 
varierande och opålitlig för åldersbedömning. Trots detta så används suturerna för att ålders 
bedöma individer både inom rättsvetenskapliga och arkeologiska kontexter. Det finns de som 
hävdar att denna metod endast skall utföras på arkeologiskt material då en felbedömning av 
åldern hos dessa individer inte har någon rättslig betydelse. Sammanväxning av suturer vid 
olika åldrar kan också vara individuella (Bass 1987:31; Purves et al. 2011:33–34; Muntligt 
meddelande Sten 2018-05-02). 
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Bedömning av ålder från kraniets suturer är mycket omdiskuterat. Meindl och Lovejoy 
(1985) skapade ett system baserat på de yttre suturernas stängning där varken kön eller etnicitet 
spelar in. Detta system baseras på utvalda små längder av suturer eller siter som tilldelas en 
siffra på en fyra gradig skala som går från noll till tre och är uppbyggd enligt följande: 

0: öppen, inga bevis för stängning av de yttre suturerna 

1: minimal stängning: fusion har inletts. Denna grad i skalan tilldelas de suturer där fusionen är 
minimal upp till 50 %.  

2: märkbar stängning: det finns en tydlig fusion men delar av siter är fortfarande öppna. 

3: stängd: siten är helt fusionerad 

Det enda problem som kan uppstå vid användandet av denna metod är då man måste besluta 
om suturen eller siten hör till grad ett eller två, men enligt Meindl och Lovejoy uppkommer 
endast problem med detta i enstaka fall. De sju första av dessa siter (fig. 2) utgör valv systemet 
medan de tre sista kombinerade med pterion och midcoronal (fig. 2) utgör lateral-anterior 
systemet.  

För bedömning av ålder räknades de sammanlagda poängen ut för varje kranium som 
undersöktes som summan av dessa enligt den fyra gradiga skalan. För varje kranium räknades 
ett lateral-anterior värde ut baserat på de fem suturerna som varierade mellan 0 – 15 (se 
appendix tabell 1) medan valv systemets värde varierade mellan 0 – 21 (se appendix tabell 2).  

Bedömning utifrån dessa två uträkningar visade att lateral-anterior systemet var den mest 
tillförlitliga åldersbedömningen. Detta syns tydligt om man ser till den generella medelvärdes 
avvikelsen som för det lateral-anterior systemet var sju och ett halvt år medan valv systemets 
medelvärde var 14,2 år (Meindl & Lovejoy 1985:57–64).  

3.2.2. Tänder  

Tänderna (dentes) utvecklas enligt ett tydligt schema vilket gör det möjligt att bedöma åldern 
på en individ utifrån tändernas frambrytningsmönster. Vid sex månaders ålder börjar 
mjölktänderna bryta fram och alla (20) har i de flesta fall brutit fram vid två års ålder. Mellan 
sex och fjorton års ålder börjar de permanenta tänderna att framträda med undantag från tredje 
molaren (visdomständerna). Under denna period finns en blandning av mjölk och permanenta 
tänder. Visdomstanden framträder någon gång mellan 18 och 25 års ålder men i vissa fall bryter 
den inte fram eller att det inte finns något anlag till tanden. En vuxen individ har 32 tänder som 

Figur 2: De suturer eller siter som används för bedömning av ålder enligt Meindl och Lovejoy:  1 midlambdoid, 2 

lambda, 3 obelion, 4 anterior sagittal, 5 bregma, 6 midcoronal, 7 pterion, 8 sphenofrontal, 9 inferior sphenotemporal 

och 10 superior temporal. Bild från Meindl & Lovejoy 1985:60 



10 

 

arrangerats i bågar i över och underkäken. Det finns individuella avvikelser från tandschemat. 
Det finns också skillnader i tandframbrott mellan pojkar och flickor (Langford 2010:510; 
Muntligt meddelande Sten 2018-05-02). 

En metod som är vanlig vid identifieringar då de mänskliga kvarlevorna inte kan 
identifieras visuellt är Gustafson metoden. Denna metod baseras på histologin hos den centrala 
framtanden (incisiven) i underkäken (mandibula).  För att använda denna metod behöver man 
först avlägsna framtanden efter detta delar man tanden vertikalt med hjälp av ett 
precisionsverktyg i omkring 100 mikrometer (µm) i diameter för att kunna observera provet i 
mikroskop. Sedan monteras provet på ett objektglas för att sedan studera provet med 100 
gångers upplösning i ett mikroskop. Det som skall undersökas är: graden på tandens slitning 
(attrition) på en skala från 0–3, omfattningen av mineral som deponerats i pulpan också kallat 
sekundär dentin, om det parodontala ligamentet (tandrothinnan) avskilts från roten, tjockheten 
på tandcementlagret som blir tjockare med åren, rotens genomskinlighet samt formen på roten 
som blir planare med åren. För att sedan beräkna åldern från tanden används regressionsformler 
från publicerade tabeller (se artikel estimation of age using teeth, Vystréilová & Novotný, 2000) 
kan åldern sedan uppskattas. Detta är ingen exakt metod men åldern kan bedömas till ± 6 år 
(Langford 2010:510–511).  

3.2.3. Bäckenbenet 

Ålder kan bedömas genom att undersöka symfysytan på blygdbenet. Anledningen till att just 
detta område studeras är att det fortfarande sker förändringar i symfysfogen efter det att man 
nått vuxen ålder. Det finns flera varianter för att utföra denna bedömning men den som visat 
sig vara mest effektiv är den med sex faser utformad av forskarna Suchey och Brooks, vilken 
är en utveckling av metoden som utformades av Thomas Wingate Todd 1920. Metoden är 
anpassad för både män och kvinnor även fast det finns morfologiska skillnader mellan könen. 
Suchey och Brooks har fokuserat på nyckelpunkter som kan kopplas till ålder för båda könen. 
Även om det finns könsmorfologiska skillnader mellan kvinnor och män så fokuserade Brooks 
och Suchey på viktiga åldersskillnader som kunde observeras hos båda könens blygdben vilket 
i sin tur bidrog till att utveckla beskrivningar som kunde appliceras på båda könen(se fig. 3, 4) 
som delas in sex olika faser, I – VI (se appendix under rubrik beskrivning av faserna för 
åldersbedömning på bäckenbenet). Dessa beskrivningar trycker på nyckelpunkter för att skilja 
de olika faserna åt hos både män och kvinnor. För att studera åldersskillnaderna korrekt krävs 
det dock separata modeller för män och kvinnor för att utgöra rätt fas i utvecklingen (se fig 3,4; 
se appendix tabell 3).  

I de fall det är möjligt skall flera åldersindikatorer studeras exempelvis: kraniets suturer (se 
ovan under rubrik kranium), epifysernas sammanväxningar och tänder (se ovan under rubrik 
tänder). Flera metoder för åldersbedömning är viktigt att utföra för att med största säkerhet göra 
en säkrare ålder hos en individ (Brooks & Suchey 1990:237). 

Figur 3: Symfysfogar i fas I-VI efter Brooks & 

Sucheys avgjutningar och metod hos kvinna. 

Boneclones. Foto: Evelina Hultgren 

Figur 4: Symfysfogar i fas I-VI efter Brooks & 

Sucheys avgjutningar och metod hos man. 

Boneclones. Foto: Evelina Hultgren 
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3.3. Kroppslängd  

Kroppslängdsberäkning av en vuxen individ från skeletterade kvarlevor är en viktig del i 
identifieringsprocessen av mänskliga kvarlevor. För att beräkna kroppslängd hos en individ 
används en matematisk formel. (Trotter & Gleser 1952:463; Sjøvold 1990:431; Langford 2010: 
506).  

3.3.1. Överarmsben  

Kroppslängdsberäkning med hjälp av överarmsbenet (humerus) utifrån nedanstående formel 
utgår från två kända konstanter och sedan den maximalt uppmätta längden (great lenght) utav 
överarmsbenet. För att få ut den maximala längden mäts lårbenet från den mest proximala änden 
till den mest distala änden på benet och på så vis får man ut den siffra som är största längd 
maximalt för just det överarmsbenet. I beräkningen finn det en felmarginal eller en så kallad 
standardavvikelse medräknad för att få en så korrekt siffra som korrelerar till kroppslängden så 
exakt som möjligt.   

4,62 * Hum + 19,00 ± 4,89 = Kroppslängd (Sjøvold 1990:445) 

Sjøvolds kroppslängdberäkning är utformad utan hänsyn till varken kön eller etnicitet vilket 
gör att den kan appliceras på precis vilka kvarlevor som helst där överarmsbenet finns intakt. 
Då metoden inte är utformad på varken kön eller biologisk härkomst medföljer också att den 
har en större felmarginal mot en metod där dessa variabler är kända.  

3.3.2. Lårben  

Kroppslängdsberäkning med hjälp av lårbenet utifrån nedanstående formel utgår från två kända 
konstanter och sedan den maximalt uppmätta längden utav lårbenet. För att få ut den maximala 
längden mäts lårbenet från den mest proximala änden till den mest distala änden på benet och 
på så vis får man ut den siffra som är största längd maximalt för just det lårbenet. I beräkningen 
finns det en felmarginal eller en så kallad standardavvikelse medräknad för att få en så korrekt 
siffra som korrelerar till kroppslängden så exakt som möjligt.  

2,71 * Fem + 45,82 ± 4,49 = Kroppslängd (Sjøvold 1990:445) 

Det finns även fler matematiska formler för att beräkna kroppslängden med hjälp av lårbenet 
då detta ben anses som det mest fördelaktiga för kroppslängdsberäkning. Många av de 
matematiska formler som används för detta kräver att man vet individens kön och etnicitet och 
i vissa fall även ålder. Följande formel utgår från att individen är man av Europeisk/kaukasisk 
ursprung.  

(2,32 * femur length) + 65,53 ± 3,94 = Kroppslängd (Langford 2010: 506) 

3.3.3. Skenben 

Kroppslängdsberäkning med hjälp av skenbenet (tibia) utifrån nedanstående formel utgår från 
två kända konstanter och sedan den maximalt uppmätta längden utav skenbenet. För att få ut 
den maximala längden mäts skenbenet från den mest proximala änden till den mest distala 
änden på benet och på så vis får man ut den siffra som är största längd maximalt för just det 
skenbenet. I beräkningen finn det en felmarginal eller en så kallad standardavvikelse medräknad 
för att få en så korrekt siffra som korrelerar till kroppslängden så exakt som möjligt.  

3,29 * Tib + 47,34 ± 4,15 = Kroppslängd (Sjøvold 1990:445) 

Det finns även andra formler för att beräkna kroppslängden med hjälp av skenbenet. Dessa 
formler är å andra sidan beroende av att man vet individens kön och etnicitet. Kroppslängds 
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beräkningar för män av kaukasiskt, afrikanskt, asiatiskt samt mexikanskt ursprung ser ut som 
följande:  

2,42 * tibia + 81,93 ± 4,00 = Kroppslängd 

2,19 * tibia + 85,36 ± 3,96 = Kroppslängd 

2,39 * tibia + 81,45 ± 3,27 = Kroppslängd 

2,36 * tibia + 80,62 ± 3,73 = Kroppslängd (Bass 1987: 238) 

3.4. Trauma och patologiska förändringar 

Att vara människa betyder inte enbart att man föds och slutligen dör. Utan att vara människa 
betyder att man lever, blir sjuk och råkar ut för diverse skelettala trauman under sin livstid. 
Några av dessa sjukdomar och skelettala trauman lämnar tydliga spår i skelettet som kan 
urskiljas långt efter det att individen avlidit. De skelettala trauman som kvarlevorna påvisar 
behöver inte alltid vara något som individen under sin livstid ådragit sig på egen hand, utan kan 
vara tillfogade utav någon annan. Något av dessa trauman kan även vara det som orsakade 
individens död.  

Trauman som är möjliga att se i skelettet är exempelvis frakturer, hugg-, skott- och 
krosskador. Sjukdomar som kan uttryckas i skelettet är exempelvis artros, tuberkulos, lepra, 
benhinne- och bihåleinflammation, bristsjukdomar, bakterie och virussjukdomar och så klart 
genetiska defekter och sjukdomar (Davidson et al. 2011:183–204; Lockyer et al. 2011: 238–
253). I de fall då detta är detekterbart i det skelettmaterial som analyseras skall även detta ingå 
i den biologiska profilen. En sjukdom eller ett skelettalt trauma kan vara ett särdrag som skulle 
kunna vara nyckeln till en lyckad identifikation.  

3.5. Etnicitet 

Inom rättsantropologin är det vanligt att man arbetar med moderna skelettmaterial och olika 
rättsfall. I samband med detta hör det till vanligheterna, till skillnad från osteologin i Sverige, 
att man använder sig av etnicitet som en av nyckelpunkterna vid upprättandet av en biologisk 
profil. Påpekas ska också göras att etnicitet är ett mycket kontroversiellt ämne även bland 
rättsantropologer (Yaşar Işcan 1988:209).  

Många av de metoder som används vid kön och åldersbedömning samt 
kroppslängdsberäkning inom osteologi och rättsantropologi är baserade på en eller flera 
folkgruppers olika kroppsmått. Detta gör att en persons ursprung spelar stor roll vid skapandet 
av en biologisk profil eftersom det är möjligt att använda specifika metoder anpassade för just 
den folkgrupp som kvarlevorna bedöms tillhöra. I samband med detta kan man på så vis minska 
vissa felbedömningar men man skall inte glömma att det omvända kan inträffa om det skulle 
vara så att kvarlevornas ursprung är missbedömt.  

Viktigt att ha i åtanke är också att inga politiska eller personliga värderingar får finnas med 
vid bedömning av en persons ursprung utan det skall göras helt objektivt. Viktigt är även att 
bedömningen av ursprung endast görs i syfte för att skapa en biologisk profil och sedan komma 
fram till en potentiell identifiering av en individ. Ett exempel där ursprung kan vara till nytta är 
vid identifiering av amerikanska soldater som tillhör flera olika etniska bakgrunder vilket gör 
att man kan smalna av sökområdet vid undersökande av individer som rapporterats saknade. 
Price och Knecht (2013) nämner att det fanns soldater vid slaget på Peleliu som tillhörde den 
nordamerikanska ursprungsbefolkningen (Native americans) där etnicitet skulle kunna spela 
stor roll vid en möjlig identifiering. Etnicitet spelade stor roll för identifiering av individer som 
omkom i samband med tsunamin i indiska oceanen 2004 (Black et al. 2010:360; Price & Knecht 
2013:201–205). 
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Historiskt sett har människors etnicitet delats in i fyra grupper: Caucasoid, Negroid, 
Mongoloid och Austroloid vilka både är fenotypiskt och genotypiskt strukturerade. Nya 
genetiska studier har visat att endast omkring tre till fem procent av de variationer som finns 
hos människan finns på populationsnivå och några tydligt specifika genetiska attribut är 
ovanliga. Då det ändå finns skillnader på populationsnivå har allel frekvenser klumpats samman 
och visat fem mycket breda grupper som korrelerar med jordens geografi och dessa är: Afrika, 
Eurasien (Europa och västra, centrala och södra Asien), Ostasien, Oceanien och de amerikanska 
kontinenterna. Osteologer och rättsantropologer måste leta efter dessa genetiska uttryck i det 
skelettmaterial som skall analyseras då de i många fall inte har tillgång till övrig information 
som hår och mjukvävnader. Det svåra med att bedöma en individs ursprung är att det också kan 
förekomma skillnader inom en grupp och även överlappningar mellan grupper kan förekomma 
vilket således kan minska säkerheten i samband en bedömning av en individs ursprung 
(Ubelaker 1989:119; Black 2010:360).  

Metoder som finns för att göra bedömningar av ursprung är både morfologiska och 
metriska. Morfologiska metoder använder diskreta eller kodifierade mönster för variationer i 
form vid specifika regioner för ursprung exempelvis ögonbrynsbågarnas form, näsöppningen 
etc. Metriska metoder använder sig av storlekbaserade avstånd, minimum och maximum samt 
vinklar. Metriska metoder används i samband med olika databaser där det är möjligt att mata 
in de siffror som man fått med hjälp av mätningar som sedan gör en bedömning utifrån dessa 
vilken folkgrupp individen mest troligen tillhör (Ferguson et al. 2011:131). 

3.5.1. Kranium 

För att göra en bedömning av en individs etnicitet är kraniet den del av kroppen som håller mest 
information där vissa forskare anser att regionen kring näsan är av störst betydelse. Relationen 
mellan kraniets morfologi och ursprung är ett av anlag där vissa drag är tydligare i en grupp än 
en annan utan några egentliga gränser mellan grupper (Ferguson et al. 2011:129). Skillnaderna 
på kraniet kommer att presenteras efter bedömningar som gjorts efter de fyra historiska 
grupperna (se ovan under rubrik etnicitet) här nedan.  

3.5.1.1. Caucasoid 

Den europeiska caucasoid gruppen visar ofta på ett relativt kantigt kranium med små tänder 
och en något utskjutande smal näsa med en spetsig näsbrygga. Kraniet karaktäriseras av icke 
utskjutande kindben (zygomatium) vilket ger ansiktet ett spetsigt utseende och gommen 
(palatinum) är relativt smal och triangulär. Hos caucasoid gruppen finns det oftast en skiljevägg 
i näshålan samt har ett platt ansikte kring munhålan längs med mittlinje (motsatt från hos 
negroider). Andra karaktärsdrag som associeras med caucasoid gruppen är långa och smala 
ansikten, trång näsöppning, nedtryckt näsrot (där näsbenen möter pannbenet) samt en trång 
högryggad näsa. Näsryggen hos gruppen med europeiskt ursprung ser ut som ett inverterat v 
(Bass 1987:83, 87; Ubelaker 1989:119; Langford et al. 2010:507; Ferguson et al. 2011: 129).  

3.5.1.2. Negroid 

Den afrikanska negroid gruppen visar på ett något större och längre kranium med större bredd 
mellan ögonen. Kraniet visar liten utskjutning av den nedre delen av ögonhålan och mer 
rektangulära ögonhålor. Näshålan tenderar att vara mycket bred, saknar en skarp nedre kant och 
skiljevägg. Gommen är bred och något rektangulär. Kranier från denna grupp visar också på en 
utskjutning av munregionen. Andra karaktärsdrag som associeras med negroid gruppen är liten 
eller ingen nedtryckning av näsroten (där näsbenen möter pannbenet), rundad panna samt 
bregmatisk nedtryckning. Näsryggen hos gruppen med afrikanskt ursprung är helt horisontell 
(Bass 1987:87; Ubelaker 1989:119; Langford et al. 2010:507; Ferguson et al. 2011: 129–130).  
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3.5.1.3. Mongoloid  

Den öst asiatiska mongoloid gruppen visar ofta på ett relativt runt och kort kranium med mindre 
framträdande ögonbrynsbågar och ögonhålorna tenderar att vara mer cirkulära än hos övriga 
grupper. Kindbenen är stora och framträdande med jämförelsevist platt och månliknande 
ansikte. Näshålan är måttligt bred och har en något spetsig nedre kant. Andra karaktärsdrag som 
associeras med mongoloid gruppen är kindbens utsprång där kindbenet går nedanför den nedre 
kanten av överkäken samt en överväxt av näsbenen som sticker ut längre än den främre delen 
av överkäken. Näsroten hos gruppen med asiatiskt ursprung är formad som en båge (Bass 
1987:87; Ubelaker 1989:119; Langford et al. 2010:507; Ferguson et al. 2011:129). 

Viktigt att notera är att till denna grupp räknas också ursprungsbefolkningen på de 
amerikanska kontinenterna. Enligt Bass (1987) är det möjligt att urskilja att ett kraniums 
ursprung är av den amerikanska ursprungsbefolkningen genom att undersöka bettet hos kraniet. 
Bass menar att dessa kranier har ett så kallat kant-till-kant (edge-to-edge) bett vilket betyder att 
framtänderna kommer sammanbitas kant i kant istället för att sammanbitas med ett överbett 
(Bass 1987:87). 

3.5.1.4. Austroloid 

Den mindre geografiskt tydliga austroloid gruppen har tydliga markörer på de kranier som 
anses tillhöra denna grupp har visat sig ha de största ögonbrynsbågarna, de har även större 
förekomst av en sagittal kam. Underkäken hos denna grupp har en tendens att vara rundad 
(rocker-bottom). Kranier från denna grupp har ofta även ett mer distinkt muskelfäste på 
nackbenet (occipital torus) och relativt stora tänder främst molarerna (Ferguson et al. 
2011:130).   

3.6. DNA 

Deoxiribonukleinsyra (Deoxyribonucleic acid) eller DNA är den molekyl som ansvarar för 
lagring och överföring av genetisk information. Nukleinsyror är polymerer av nukleotider eller 
poly nukleotider som är uppbyggda av tre delar: en av de fyra heterocykliska kvävebaserna: 
adenin (A), guanin (G), thymin (T) och cytosin (C), en monosackarid i detta fall deoxiribos 
samt en fosfatgrupp som kopplar samman med sockermolekylen och bildar ryggraden i 
polynukleotidkedjan (Langford et al. 2010:476).  

Det finns två olika sorters DNA i mänskliga celler kärnDNA (nDNA) som finns i cellkärnan 
och mitokondrie-DNA(mtDNA) som finns i cellens mitokondrier och som ärvs rakt ned från 
mödernet. Båda dessa typer av DNA kan användas för identifiering av människor och rättsliga 
syften(http://www.dpaa.mil/Resources/FactSheets/ArticleView/Article/590581/dna/#Question
27).  

3.6.1. PCR 

Polymeraskedjereaktion eller på engelska plymerase chain reaction (PCR) är ett snabbt, billigt 
och enkelt sätt att producera mikrogramstora (µg) mängder DNA från mycket små kvantitets 
mallar. Tekniken använder in vitro enzym katalyserad DNA syntes för att skapa miljoner av 
identiska DNA kopior. 

En enda PCR cykel består av tre distinkta steg som genomförs vid olika temperaturer. I steg 
1 sker en denaturering av DNA:t genom att upphetta provet till någonstans mellan 94-98oC för 
att separera de individuella strängarna av mål DNA: t. I steg 2 nedkyls primrarna, detta sker när 
temperaturen sänks till omkring 37-65oC. I det sista steget förlängs primrarna med det 
värmebeständiga DNA polymeras (Taq-polymeras) vid 72oC. Detta steg skall pågå länge nog 
för att generera PCR produkten vilket kan uppskattas till en minuts reaktionstid för varje 
kilobaspar (kbp) av sekvens. I den första cykeln är produkten från en primer som förlängts 
bortom regionen för komplementaritet hos de övriga primrarna vilket gör att varje ny 
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syntetiserad slinga kan användas som mall för primrarna i den andra cykeln. Antalet 
framgångsrika cykler genererar ett exponentiellt ökande antal av DNA fragment, detta i 
samband med att det DNA som produceras fördubblas med varje PCR cykel (Langford et al. 
2010:486–487). 

PCR finns i flera olika varianter som används för olika ändamål. Kapslad PCR (Nested 
PCR) används när man vet målsekvensen men har ett mycket begränsat antal DNA kopior. 
Inverterad PCR (Inverse PCR) är en teknik som används för att amplifiera en DNA sekvens 
genom att flankera en känd basregion. Detta för att kunna förse material till karaktärisering av 
en okänd region av DNA. Omvänd transkription (Reverse transcriptase-PCR) används för 
detektering av cell specifika genuttryck när det biologiska materialet är begränsat. 
Amplification fragment length polymorphism är termen för flera snarlika tekniker där en enda 
oligonukleotid primer av arbiträr sekvens används i en PCR reaktion under omständigheter med 
låg stringent. Vilket gör att primern kan binda till ett stort antal olika siter inom mål DNA:t 
(Langford et al. 2010: 489). 

3.6.2. STR 

Mikrosatteliter eller Short tandem repeats (STR) är ett till sex baspar (bp) långa och är 
beståndsdelarna i alleler som varierar mellan 100 och 400 bp. Användning av STR är mycket 
lämplig för att amplificeras med hjälp av PCR (se ovan) och gör att även DNA med kvantiteter 
på nanogram (ng) och picogram (pg), omfattar också nedbrutna prover, är möjliga att analysera. 
Processen går till så att man extraherar DNA från provet sedan kvantifieras DNA:t. Därefter 
väljs de målsekvenser som är av intresse ut, dessa sekvenser amplifieras sedan genom PCR följt 
av separering och detektion av DNA som sedan analyseras och tolkas.  

Mikrosatelliter visar en variation i längd av alleler som ligger inom spannet för 100–400 
bp. Detta underlättar identifiering av amplifierade fragment men gör det även möjligt att 
amplifiera flera STR loci samtidigt och minskar det arbete som krävs för att producera en DNA 
profil. I samband med skapandet av en DNA profil kan man också utgöra könet på individen. 
Analys av STR har förbättrats genom kunskapen att färgmärka PCR produkterna vilket gör att 
även de minsta fragmenten kan skiljas från varandra. 

Tack vare denna teknik kunde man år 1996 bekräfta identiteten hos kvarlevorna från 
Rysslands sista tsar och hans familj, som avrättades 1918 (Langford et al. 2010:493–494; 
Nelson & Cox 2013:330). 
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4. Exempel på identifieringar 

På senare år har nya naturvetenskapliga metoder använts som komplement till de metoder som 
används vid skapandet av en biologisk profil vid identifieringar. Vid användande av både 
naturvetenskapen och de beprövade osteologiska metoderna är det möjligt att göra 
identifieringar på individnivå både på arkeologiskt och modernt material.  

4.1. Erik den helige 

Sveriges nationalhelgon, Erik den helige mördades 1160, det som är kvar av honom ligger i ett 
förgyllt relikskrin i Uppsala domkyrka. År 2014 öppnades skrinet av professor Sabine Sten med 
flera forskare för att kvarlevorna under två dagar skulle genomgå undersökningar. Anledningen 
till att undersöka kvarlevorna var många, blad annat ingick 14C (kol 14) datering av skelettet 
för att se om det dateras till 1100-talet, besvara frågor kring individens hälsa, isotopanalys för 
att se kosthållningen, individens rörlighet under sin livstid samt att studera skelettets 
stridsskador.  

I skrinet fanns 24 skelettdelar där 23 anses vara från en och samma individ. De skelettdelar 
som låg i skrinet var: ett kranium, en halskota (vertebrae cervicalis), två ländkotor (vertebrae 
lumbales), ett korsben (sacrum), åtta revben (costae), ett överarmsben, ett armbågsben (ulna), 
bäckenben både höger och vänster sida, två lårben, två skenben, två hälben (calcaneus) samt 
ett skenben som inte hör till det övriga skelettet. Benen i skrinet var mycket välbevarade. 
Undersökning av kraniet, bäckenbenen samt lårbenet gjorde det möjligt att bedöma skelettets 
kön, som bedömdes till man. För att bedöma åldern på skelettet användes kraniets suturer samt 
bäckenbenets symfysfog enlig Suchey-Brooksmetoden (se kap. 3.2.3.) samt ledytan mellan 
bäckenbenet och korsbenet. Utifrån detta kunde åldern vid dödstillfället bedömas till 35–40 år. 
Utifrån lårbenets största längd var det möjligt att räkna ut individens kroppslängd som 
beräknades med Sjøvolds metod (se kap. 3.3.2.). Kroppslängden beräknads således till ca 171 
cm.  

Kvarlevorna undersöktes även med datortomografi som visade bl.a. osteofyter, Schmorls 
noder samt ett lindrigt ryggmärgsbråck som med all sannolikhet var medfött. Skelettets 
bentäthet undersöktes också i samband med analysen. Det gjordes även en visuell bedömning 
och dokumentering av de skador som fanns på skelettet. Skadorna på skelettet delades upp i om 
de uppkommit genom trubbigt eller skärande våld. Det fanns många skador på skelettet och på 
de flesta av benen, bl.a. så kunde man dokumentera en skada på pannbenet som uppstått p.g.a. 
trubbigt våld och en efterföljande fraktur samt en horisontell snittyta på halskotan.  

Isotopanalyser gjordes utifrån grundämnena kol, kväve och svavel för att studera den kost 
som individen intog under sin livstid samt i vilket geografiskt område individen uppehöll sig 
de sista åren av sin livstid. För att datera kvarlevorna valdes ett revben ut för analys av 14C två 
analyser gjordes oberoende av varandra ett analyserades vid Uppsala universitet och det andra 
av Queen’s University i Belfast. Provet som analyserades vid Uppsala universitet visade en 
datering inom intervallet 1017 – 1156 cal AD och det från Queen’s University 1026–1155 cal 
AD. Vilket stämmer in på dateringen för Eriks död och i samband med detta drogs slutsatsen 
att kvarlevorna tillhörde Erik den helige (Sten et al. 2016:28–38). 
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4.2. Carin Göring 

Docent Anna Kjellström med flera forskare vid Stockholmsuniversitet fick i uppgift att 
identifiera och sedan bekräfta att de skelettala kvarlevor som antogs vara Gestapo grundaren 
Hermann Görings fru Carin Göring (1888–1931) född Fock faktiskt var det. Den biologiska 
profilen över kvarlevorna gjordes med hjälp av osteologiska metoder samt DNA. 

De osteologiska metoder som användes i samband med analyseringen av skelettmaterialet 
var: könsbedömning utifrån morfologiska drag på kraniet samt metriska data från skulderbladet 
(scapula), nyckelbenet (clavicula), överarmsbenet, och strålbenet (radius). Åldersbedömning 
gjordes utifrån slutningen av kraniets suturer. Kroppslängdsberäkning gjordes med en formel 
baserad på strålbenet.  

Dna prover extraherades från armbågsbenet och delar av kraniet. I samband med detta togs 
även prover från Carin Görings son Thomas Kantzow för att undersöka släktskap mellan de 
båda med hjälp av mitokondrie DNA (mtDNA). För att sekvensera mtDNA:t användes PCR 
(se kap. 3.6.1.).  För att öka bevisvärdet av undersökningen användes så kallat kärnDNA 
(nDNA). Vid analyseringen av nDNA:t använde man sig av så kallade ”short tandem repeats” 
eller STR (se kap 3.6.2.).  

Den osteologiska analysen visade att de könskaraktäristiska dragen på kraniet var gracila 
vilket tyder på att det var en kvinna. Mätningar som gjordes på nyckelbenet, strålbenet, det 
vänstra skulderbladet samt bredden på den distala epikondylen på överarmsbenet tyder även de 
på att individen i fråga var kvinna. Alla benelement var fullt utvecklade och den mediala 
ledänden, mot bröstbenet, på nyckelbenet var fusionerat. Kraniets främre och övre suturer var 
i det endokraniala slutningsskedet vilket visar att kvarlevorna kom från en vuxen individ. Det 
var svårt att fastställa en mer detaljerad ålder då det fanns så få ben. Individen beräknades till 
att ha varit 170,6 ± 4,24 cm, denna beräkning gjordes genom att man använde en regressions 
ekvation som var baserad på kaukasiska kvinnors strålben.  

Analys av mtDNA gjordes, totalt sex DNA extrakt kunde erhållas och dessa amplifierades 
med primer par som generade korta (221 bp), mellan (440 bp) och långa (616 bp) 
amplifieringsprodukter. Utifrån dessa utfördes tio PCR reaktioner för varje fragmentstorlek 
men det var endast de korta fragmenten som generade positiv amplifikation för alla PCR 
slingor. Vid utförandet av sekvens analysen av mtDNA:t utfördes 36 PCR reaktioner där man 
använde primer paren som generade 221 och 243 bp av HVI och HVII regionerna. Varje DNA 
extrakt amplifierades outspädd samt spädda 1:10 och 1:20. Omkring en tredjedel av 
amplifikationerna gav produkter samt var framgångsrikt amplifierade och sekvenserade. 
Sekvensanalysen gav identiska resultat från kraniet, armbågsbenet och referensprovet mellan 
nukleotiderna 16153 och 16322 för HVI och 73 och 263 för HVII. Av de sex extrakten och 
kontroll amplifikationen som var negativ kunde en enda sekvens erhållas och majoriteten av 
sekvenserna var av god kvalitet. HVI sekvenserna var identiska till rCRS medan alla prover har 
en skillnad vid jämförelse av rCRS i HVII position 263. Detta vanliga A263G utbyte kunde 
också detekteras hos Carins son. Mitokondrie DNA sekvenser är mer eller mindre vanliga i 
olika populationer och för att avgöra denna frekvens använder man sig av en mitokondrie 
populationsdatabas som innehåller mtDNA profiler från ca 17 000 individer. När man sökte på 
den aktuella profilen A263G visade det sig att sekvensen hittas hos 6,4 % hos alla populationer 
men i 10,3 % hos européer.  

I samband med analysen av nDNA gjordes en könsbedömning och kunde konstatera att 
benen kom från en kvinnlig individ och det omvända resultatet för hennes son. Anledningen till 
att man även gjorde en analys av nDNA var att man ytterligare ville styrka dess bevisvärde. 
Analystekniken som användes för analysen var STR. Vid utförandet av STR analysen gjordes 
med markörerna TPOX, TH01, D5S818, D7S820 och D8S1179 som sedan amplifierades i korta 
målsekvenser för att underlätta analys av åldrade och nedbrutna prover. Från markörerna TH01, 
D7S820 och D8S1179 i båda proven (Carin och Thomas) fick man flera produkter som kunde 
användas för ytterligare pyrosequencing analys och genotyping. Analysen visade att båda 
proven delar en allel för alla tre markörer vilket stödjer en moder och son relation. Vid en 
statistisk utvärdering av STR markörerna uppgick det kombinerade sannolikhetsförhållandet 
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till 26,9 till förmån för hypotesen att kvarlevorna är moder till referens individen. När sedan 
datan från mtDNA:t läggs till uppgår sannolikhetsförhållandet till 277. Den slutsats som tillslut 
kunde dras från analysen och den sammanlagda datan från DNA undersökningen var att 
kvarlevorna tillhörde Carin Göring (Kjellström et al. 2012:1–7).  

4.3. Norska soldater från andra världskriget 

Den största förlusten av norska soldater i ett enda slag under andra världskriget inträffade i 
Karelen mellan Finland och Sovjetunionen 25 och 26 juli 1944. Dessa soldater var frivilliga i 
den tyska armen och stred därmed på den tyska sidan mot den sovjetiska armén. Slaget var en 
motattack från den röda arméns trupper och tog plats på två stora kullar, ”Kaprolat” och 
”Hasselman”. Totalt stupade 100 norrmän, omkring 50 lyckades att fly och 40 togs som 
krigsfångar varav 15 återkom till Norge efter kriget. Liken lämnades i skogen och en 
närliggande sjö.  

Skeletten från soldaterna började dyka upp i samband med att människor med 
metalldetektorer letade objekt från andra världskriget för att sälja på internet. Universitetet i 
Bergen etablerade en forskargrupp vars uppgift var att hämta och försöka identifiera 
kvarlevorna, vilket var en önskan från offrens levande släktingar. Det var omöjligt att använda 
sig av identifieringsmetoder som används i moderna mordutredningar exempelvis fingeravtryck 
eftersom endast skeletten återstod av soldaterna. Det fanns inte heller någon omfattande 
odontologisk översikt av soldaterna samt att benen sammanblandats väldigt. DNA ansågs 
därför vara den enda pålitliga metoden för en formell identifiering.  

En osteologisk undersökning gjordes men inte för att sortera ut alla benelement. Forskarna 
fokuserade istället på att matcha kraniet med rätt underkäke samt lårben med bäckenbenet. I 
samband med detta gjordes även försök till att bedöma ålder, kön och kroppslängd. 
Undersökningarna visade på att alla kvarlevor var män vilket bekräftade den information som 
fanns sedan tidigare. Åldern bedömdes till yngre än 20 år hos många av individerna i vissa fall 
var individerna inte äldre än 17 år vid dödstillfället. Uträknande av kroppslängd gjordes utifrån 
ett eller två av rörbenen dock fanns ingen tidigare data om soldaternas kroppslängd vilket gjorde 
detta steg oanvändbart för sammanhanget. Benen var också mycket fragmenterade både genom 
skador som skett peri-mortem men också tydligt post-mortem trauma. Intressant var att flera 
kranier visade på karaktäristiska tinnings(temporale) ingångs- och utgångs skotthål vilket 
skulle kunna tyda på självmord, vilket flera överlevande rapporterat.  

Totalt analyserades 150 ben prover från ett okänt antal individer med DNA. Utav dessa 150 
prover kunde DNA profiler bestående av 11 loci eller mer i 93 av fallen produceras medan i 57 
av fallen fanns inga användbara profiler. Av dessa 93 profiler var 57 helt unika DNA profiler, 
vilket representerar olika individer, de övriga 42 profilerna återfördes till de unika profilerna. I 
samband med detta analyserades 45 referens blodprover som lämnats av 12 systrar, åtta bröder, 
en son, fyra döttrar, 11 brorsöner och nio brorsdöttrar, för jämförelse med de 42 unika 
profilerna. Från detta kunde 14 matchningar göras, åtta av dessa var matchningar till >99,95 % 
säkerhet de övriga sex matchningarnas säkerhet var mellan 82 och 99,82 %. De övriga 43 
proven med unika profiler kunde ingen familjetillhörighet finnas (Morlid et al. 2015:1104–
1107).   
  



19 

 

5. Resultat 

För att skapa en så korrekt och användbar biologisk profil över en individ krävs det flera olika 
osteologiska och rättsantropologiska metoder. Bedömning av vilken metod som är den främsta 
är mycket svårt, val av metoder måste göras utifrån det skelettmaterial som skall analyseras. 
Självklart finns det ben och metoder som ger ett mer fördelaktigt resultat än andra. 

Vid utförandet av en könsbedömning är det mer fördelaktigt att kunna arbeta med 
bäckenbenet och de metoder (se kap. 3.1.2) som finns över detta ben, eftersom det har mycket 
tydliga könskaraktärer som beror på att kvinnors bäckenben är utformade efter barnafödsel. I 
de fall det inte är möjligt att använda bäckenbenet på grund av att det är för fragmenterat eller 
kanske till och med saknas måste man kunna se andra möjligheter för att bedöma könet hos en 
individ. Andra delar av det mänskliga skelettet där könsbedömning är möjlig är på kraniet (se 
kap. 3.1.1.), lårbenet (se kap. 3.1.3.) men även bröstbenet (se appendix under rubrik övriga ben) 
går att använda för att bedöma könet hos en individ.  

Vid en åldersbedömning är det vanligt att man bedömer ålder utifrån kraniets suturer (se 
kap. 3.2.1.) även fast det inte är den mest fördelaktiga metoden att använda. Många forskare 
hävdar därför att metoden endast borde användas i arkeologiska kontexter och inte rättsliga. 
Metoder som är mer eller lika pålitliga för att utföra en åldersbedömning är tänderna (se kap 
3.2.2.) och bäckenbenet (se kap. 3.2.3. se appendix). Det är även möjligt att göra en bedömning 
utifrån revbenen (se appendix under rubrik övriga ben) men denna metod är väldigt selektiv 
och svår att använda. Anledningen till att man i många fall utgår från kraniet istället för de 
övriga benen vars rättssäkerhet är högre beror på att det i många fall endast är ett kranium som 
hittas eller har bevarats. Åldersbedömning efter suturerna är inte en dålig metod och den är 
användbar men för att bedöma åldern är det viktigt att även se till andra delar av skelettet om 
det är möjligt, för att göra en så korrekt bedömning som möjligt.  

För att beräkna kroppslängd finns det många olika matematiska formler att använda och 
det finns formler för många av människokroppens ben. Vid beräkning av kroppslängd är det 
främsta benet att använda lårbenet (se kap. 3.3.2.). Många av de formler som är utformade för 
att beräkna kroppslängden är beroende av vilket kön och etnicitet personen hade innan den 
avled det finns även formler som fungerar oberoende av detta men de är få. I de fall då lårbenet 
inte finns tillgängligt eller är för fragmenterat för att kunna mätas är det möjligt att använda de 
övriga rörbenen: överarmsbenet (se kap. 3.3.1.), armbågsbenet, strålbenet, skenbenet (se kap 
3.3.3.) och vadbenet men även de ben som finns i händer och fötter. Användandet av dessa ben 
kan dock medföra en större felmarginal och detsamma gäller för de formler som är oberoende 
av kön och etnicitet.  

Bedömning av en individs härkomst eller etnicitet är många gånger det första steget för att 
skapa en biologisk profil (se appendix) men det är även en fråga som är kontroversiell bland 
forskare. Detta är också den mest utmanande bedömningen som görs i skapandet av en 
biologisk profil. De tydligaste skillnaderna finns på kraniet (se kap. 3.5.1.) främst i 
ansiktskraniet (viscerocranium) men det är även möjligt att se skillnader på hjärnskålen 
(neurocranium). För att bedöma etnicitet används också de historiska benämningarna, 
caucasoid, negroid, mongoloid och austroloid, fortfarande inom både osteologin och 
rättsantropologin. Vilket gör att bedömningen av etnicitet görs inom ett stort spann för olika 
folkgrupper samt att många av de karaktärer som finns är flytande mellan grupper och kan på 
så vis försvåra bedömningen. Vid avsaknad av kraniet är det möjligt att göra bedömning av 
etnicitet utifrån: bäckenbenet, alla rörben, hälben, mellan hand/fot ben (metacarpal/tarsal) samt 
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tänder. Det är viktigt att se till flera metoder i de fall det är möjligt vid bedömning av kön, ålder 
och etnicitet då det är möjligt att få ett felaktigt eller otydligt resultat.  

Användandet av DNA är en av de metoder som gör det möjligt att bedöma släktskap mellan 
individer. DNA tekniken har gjort det möjligt att göra mer rättssäkra bedömningar av en individ 
och även ökat sannolikheten för en positiv identifiering av individer. I många av de 
identifieringar som gjorts av soldater (se kap. 4.3.) och andra historiska personer (se kap. 4.2.) 
har DNA spelat en avgörande roll. Det är också viktigt att förstå hur DNA är uppbyggt och att 
det finns så kallat mtDNA och nDNA som gör att man kan urskilja olika genetiska koder 
beroende på vad man letar efter. Det mest centrala med mtDNA är att det endast kan ärvas på 
mödernet medan nDNA finns i cellkärnan och bygger upp den unika arvsmassan för en individ, 
det är alltså en blandning av båda föräldrarnas gener. Utifrån DNA är det också möjligt att 
bedöma etnicitet och kön.  

I skapandet av en biologisk profil är det viktigt att vara uppmärksam på trauman eller 
sjukliga förändringar som satt spår i skelettet. Eftersom dessa kan vara viktiga nyckelpunkter 
för identifiering av en individ. Trauman och sjukdomar kan också visa vad individen avled från. 
Vilket är viktigt inom rättsantropologin där man ofta presenterar de uppgifter som samlats in i 
domstol som bevis för olika brott som berövat individen livet. För att kunna identifiera en 
person är det viktigt att vara objektiv och utnyttja flera metoder för att kunna smalna av 
sökområdet så mycket som möjligt. Användandet av naturvetenskapliga metoder exempelvis 
DNA gör det möjligt att jämföra olika DNA profiler från släktingar, levande eller döda, för att 
visa släktskap mellan individerna och på så vis göra en positiv identifiering.  

Många av de metoder som används inom osteologin är utformade av rättsantropologer på 
både arkeologiskt och mer modernt material. Detta visar hur pass lika de båda disciplinerna är 
fastän de utgår från skilda mål för analysering av skelettmaterial. Detta visar även på hur det 
skulle vara möjligt att samarbeta och även lära av varandra för att kunna utveckla och öka 
samarbetet mellan de båda områdena ännu mer. I Sverige skulle ett sådant samarbete kunna 
öppna upp för nya möjligheter och bidra till ny kunskap för att utveckla betydelsen av 
osteologin som ämne både inom arkeologin men även att större samarbete med polis och andra 
delar av rättsväsendet för att bredda användningen av den kunskap som finns tillgänglig.  
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6. Diskussion 

Människan har alltid varit nyfiken när det kommer till att undersöka det okända. Inom 
osteologin och rättsantropologin blir detta okända det skelettmaterial som presenteras. Vår 
nyfikenhet väcks genast och vi vill veta så mycket som möjligt om den individ som skall 
undersökas. Vilket biologiskt kön hade individen? Hur gammal var individen? Hur lång var 
individen? Vart kom individen ifrån? men även frågor som hur dog individen? var individen 
sjuk? blev individen mördad? eller dog individen av naturliga orsaker? Alla dessa frågor spelar 
in för att svara på den kanske största frågan av alla: vem var individen? Denna fråga är precis 
det som rättsantropologer och osteologer ställer för att få ett svar på den biologiska profilen.  

Identifiering av kvarlevor på individnivå är vanligare inom rättsantropologin än osteologin 
främst för att rättsantropologer arbetar med modernt skelettmaterial och nyligen avlidna 
individer. Inom osteologin har identifiering på individnivå varit och är många gånger omöjligt 
eftersom det skelett material som finns att tillgå är förgammalt för att några register eller andra 
handlingar skall finnas tillgängliga. Idag 2018 befinner vi oss i något av ett paradigmskifte inom 
osteologin då historien knackar oss på axeln och kryper allt närmare. I år är det 100 år sedan 
första världskriget kom till ett slut, ett krig som utspelade sig på 1900-talet det århundrade då 
många av oss föddes. I samband med detta börjar det även inom osteologin bli möjligt att gå 
ned på individnivå vid upprättande av biologiska profiler över skelettala kvarlevor. 

För att skapa en biologiskprofil krävs det bra och rättssäkra metoder för att sedan börja 
sökandet på en individs identitet. Det är också viktigt att det finns flera metoder både 
morfologiska och metriska för flera olika benelement. Detta är viktigt i de fall något benelement 
skulle saknas, eftersom det ändå är möjligt att upprätta en biologisk profil över individen där 
viktiga parametrar som ålder och kön finns med. Detta visar att det är omöjligt att utgöra vilka 
metoder som är bäst utan endast vilka metoder som är de främsta för just de kvarlevor som skall 
analyseras.  

För att visa hur viktigt det är med goda metoder och noggrannhet för att upprätta en 
biologisk profil och i sin tur komma fram till en möjlig identifiering kommer professor Neil 
Price projekt på ön Peleliu i Stilla havet fungera som exempel. På denna ö i Stilla havet omkom 
flera 1000-tals män i ett av andra världskrigets blodigaste slag i Stillahavsområdet.  

Om kvarlevor från en människa skulle hittas och identifieras är chansen stor att det är en 
soldat från antingen den amerikanska eller japanska armén. För att ta reda på detta upprättas en 
biologisk profil över kvarlevorna. I de bästa av världar hittas ett komplett skelett som befunnit 
sig i marker med bra bevaringsförhållanden. I detta scenario får vi föreställa oss att sådant är 
fallet för att detta skall bli så tydligt som möjligt. Med hjälp av bäckenet och dess morfologi 
kan man (se kap. 3.1.1.) utgöra vilket kön individen haft. Efter analys av bäckenet kunde det 
konstateras att kvarlevorna tillhörde en man. I och med detta konstaterande har vi en parameter 
men dock var de flesta soldater på Peleliu män. För att smalna av sökområdet ytterligare 
används tänderna och kraniets suturer (se kap. 3.2.1., 3.2.2.) för att bedöma ett åldersspann att 
placera individen inom. Analysen visade att individen hamnade inom spannet 25 till 40 år. Då 
har vi två bitar av puzzlet, kön och ålder nämligen en man mellan 25 och 40 år. Detta är inte 
heller jätteöverraskade och gör inte att sökområdet smalnar av avsevärt. Hur lång var då 
individen? med hjälp av överarmsbenet (se kap. 3.3.1.) och lårbenet (se kap. 3.3.2.) är det 
möjligt att göra en mätning och sedan beräkning och komma fram till en kroppslängd omkring 
170 cm plus minus några centimeter. Nu har vi alltså: man, 25 till 40 år och 170 cm lång, 
sökområdet avsmalnar något men det är fortfarande mycket vanliga parametrar och gör att 
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sökområdet fortfarande är brett. Vad är möjligt att göra för att urskilja och gallra listan ännu 
mer? 

En parameter finns fortfarande som inte bedömts och det är individens etniska ursprung. 
Kraniet finns att tillgå vilket också är det främsta området för att klargöra etnicitet (se kap. 
3.5.1.). Vid undersökning av kraniet är det möjligt att utgöra framträdande kindben, bågformad 
näsrot, cirkulära ögonhålor och mindre framträdande ögonbrynsbågar vilket tyder på att 
individen tillhörde gruppen mongoloid. Efter denna bedömning lutar det åt att individen stred 
för den japanska armén men om man tittar närmare på bettet hos individen visar det sig att 
individen har ett kant-i-kant bett något som enligt Bass (1987) tyder på att individen istället 
tillhör den nordamerikanska ursprungsbefolkningen (Native americans). Nu smalnar 
sökområdet rejält samt att det nu tyder på att individen stred för den amerikanska armén. Med 
dessa parametrar: man, 25 till 40 år, 170 cm och av trolig amerikans ursprungsbefolkning, 
smalnas sökområdet ned till en handfull individer. För att säkerställa en identitet är det nu 
möjligt att söka upp dessa individers levande släktingar för att be om tillåtelse att göra en DNA 
analys på dem. Detta för att jämföra DNA:t på den avlidne och se om det är någon av dessa 
personers släkting. DNA kan styrka identiteten hos kvarlevorna och gör det möjligt att 
återlämna dem till sin familj efter alla år, men kanske ännu viktigare är att ge tillbaka individen 
sitt namn.  

Att göra sådana här identifieringar har visats gång på gång helt möjliga att genomföra 
oavsett om det handlar om arkeologiskt eller modernt skelettmaterial. Se bara till docent Anna 
Kjellströms identifiering av Carin Göring (se kap. 4.2.), professor Sabine Stens identifiering av 
Erik den helige (se kap. 4.1.) och Universitetet i Bergens identifiering av norska soldater (se 
kap. 4.3.). De identifieringar som gjorts av Kjellström och Sten visar att detta är fullt möjligt 
att göra även i Sverige. Då detta är mycket vanligt i USA då doktor Owen O’Leary som arbetar 
för Defense POW/MIA Accounting Agency (se appendix under rubrik intervju Owen O’Leary 
) arbetar med detta varje dag och år 2017 lyckades denna inrättning göra 201 identifieringar 
och återlämna saknade soldater till sina familjer. Anledningen till att man i USA är så inriktade 
på identifiering är det löfte som den amerikanska regeringen ger alla soldater och deras familjer 
nämligen att ingen ska lämnas kvar. Detta gör det extra viktigt att arbeta med bra och rättssäkra 
metoder som möjligt från många olika vetenskapliga grenar.   

I en jämförelse av de olika identifieringarna (se kap 4.1., 4.2. och 4.3.) kan man i två av tre 
fall ser hur man använt DNA och släktskap mellan individer för att bekräfta vilka individerna 
var. I de identifieringar som gjordes av norska soldater var det endast 20 som kunde identifieras, 
de övriga blev satta som oidentifierade. Inga antaganden om de övriga individerna gjordes 
utifrån det skelettmaterial som fanns tillgängligt. Vid identifieringen av Erik den helige gjordes 
egentligen bara ett antagande efter den 14C datering som gjordes att det faktiskt var kungen som 
låg i relikskrinet. Vid denna identifiering gjordes alltså ingen DNA undersökning som kunde 
bekräfta antagandet. Vilket skiljer sig markant från identifieringen av Carin Göring och de 
norska soldaterna. Likande metoder användes i alla tre fall vid bedömningen av de skelettala 
kvarlevorna som användes för att försäkra sig om att parametrarna för ålder, kön, kroppslängd 
och etnicitet stämde överens med den information som fanns sedan tidigare.  

Vi i Sverige måste även börja inse vikten av att göra bedömningar av individers ursprung 
då flertalet metoder är baserade på etnicitet och att många nya metoder som utvecklas har sitt 
huvudfokus på en specifik folkgrupp. Doktor Kate Spradley vid Texas State University har 
specifikt riktat in sig på gruppen hispanics då många som tar sig över gränsen till USA från 
Mexico avlider och man vill kunna ge dessa individer tillbaka till sina familjer för att bli 
begravda. 
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7. Slutsats 

 
Vad innebär det att skapa en biologisk profil och vilka metoder är bäst för skapandet av 
en biologisk profil och identifiering?  

Den slutsats som kan dras efter undersökningen är att upprättande av en biologisk profil 
innebär att olika biologiska parametrar fastställs: ålder, kön, kroppslängd och etnicitet. För att 
kunna upprätta en biologisk profil krävs goda kunskaper och användande av flera olika metoder. 
Därför är det omöjligt att peka ut en specifik metod och säga att just den är den bästa, utan det 
beror helt på de kvarlevor som skall analyseras som sätter förutsättningarna för hur man skall 
gå tillväga och vilka metoder som skall användas för att upprätta den biologiska profilen. Det 
är exempelvis omöjligt att använda bäckenbenet för könsbedömning om det är fragmenterat i 
de könsbedömande områdena. I de fall endast en fot hittas av en individ är det viktigt att 
använda sig av metoder som är framtagna för benen i foten och arbeta utifrån dessa för att få ut 
så mycket information som möjligt. Etnicitet är svårt att bedöma och många av de särdrag som 
noteras kan vara mycket diffusa och flytande mellan olika folkgrupper.   

I vilka situationer är identifiering av mänskliga kvarlevor viktiga och i vilket syfte är det 
viktigt att identifiera mänskliga kvarlevor? 

Identifiering av mänskliga kvarlevor är viktigt i flera anseenden. Identifiering kan hjälpa 
till att uppklara flera historiska mysterier eller andra osäkerheter som finns i samband med dessa 
kvarlevor exempelvis professor Sabine Stens identifiering av Erik den helige eller docent Anna 
Kjellströms identifiering av Carin Göring (se kap. 4.1, 4.2.). Det kan även vara så att 
familjemedlemmar vill veta vad som hänt deras släktningar som i fallet med de norska soldaters 
kvarlevor som hittats i Karelen (se kap. 4.3). I USA är det en del av folksjälen att hämta hem 
sina stupade soldater för att ge dem tillbaka sitt namn men också ge familjen ett avslut 

Hur kan man med hjälp av rättsantropologiska/osteologiska och naturvetenskapliga 
metoder komma fram till ett mer fördelaktigt resultat vid en identifiering genom att 
använda dessa som komplement till varandra?  

Användandet av rättsantropologiska/osteologiska och naturvetenskapliga metoder som 
komplement till varandra ökar andelen identifikationer som är möjliga att utföra både på 
arkeologiska och moderna skelettmaterial. Genom att samarbeta är det möjligt att i framtiden 
utveckla fler och mer exakta metoder än de som finns tillgängliga idag. I och med att DNA 
tekniken utvecklas blir det möjligt att använda denna på mer arkeologiskt skelettmaterial för att 
kartlägga dessa individers genetiska data.  
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8. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis en människa har två urskiljbara identiteter: en biologisk och en personlig. 
Den biologiska identiteten baseras på särdrag och placerar individen inom en definierad grupp 
medan den personliga identiteten istället återger de aspekter som gör det möjligt att ge individen 
ett namn. Metoder för skapandet av en biologisk profil och identifiering utvecklas ständigt. För 
att skapa en biologisk profil är det viktigt att förstå och behärska flera olika metoder, både 
morfologiska och metriska. Det finns flera olika metoder för att bedöma, kön, ålder och etnicitet 
samt kroppslängdsberäkning. En stor variation av benelement är även möjliga att använda för 
dessa bedömningar dock med något varierande resultat. Eventuella spår av trauman eller 
patologier är möjliga att studera i det mänskliga skelettet. I de fall dessa påträffas skall de 
inkluderas i den biologiska profilen på grund av att sådana särdrag kan vara en bidragande del 
vid en eventuell identifiering.  

För att göra en identifiering på individnivå spelar användandet av naturvetenskapliga 
metoder som DNA stor roll. DNA möjliggör bedömning av släktskap mellan olika individer. 
Användning av DNA gjorde det möjligt att identifiera kvarlevorna av Carin Göring då man 
jämförde det DNA som togs från kvarlevorna med DNA från hennes son. Jämförandet av de 
båda proverna gjorde det möjligt att matcha alleler samt mtDNA vilket gjorde att man drog 
slutsatsen att dessa personer varit mor och son, vilket bevisade att kvarlevorna tillhört Carin 
Göring. Liknande analyser av DNA användes för att identifiera norska soldater som avlidit 
under andra världskriget.  

Slutligen det är svårt att utföra en identifiering på individnivå men absolut inte omöjligt 
och det finns institutioner som endast arbetar med att utföra identifieringar. Oavsett om det 
handlar om att skapa en biologisk profil eller ge individen tillbaka sitt namn är det ett viktigt 
arbete. I samband med att vetenskapen utvecklas kommer också metoderna följa efter vilket 
innebär att det i framtiden kommer utvecklas noggrannare metoder som kan appliceras på de 
skelettala kvarlevorna och de naturvetenskapliga metoderna kommer spela större roll i arbetet. 
Vilket gör att det kommer krävas ett större tvärvetenskapligt samarbete mellan osteologin 
och/eller rättsantropologin och naturvetenskapen.   
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Appendix.  

Beskrivning av faserna för åldersbedömning på bäckenbenet 

Fas I 

Symfysfogen har en bukig yta med väl markerade kammar och fåror som ger den ett 
vågmönstrat utseende. Vanligtvis sträcker sig detta utseende till att omfatta blygdutskottet 
(tuberculum pubicum). De horisontella åsarna är välmarkerade och den ventrala fasningen kan 
ha påbörjats. På den övre delen (extremiteten) kan benknölar uppträda. Det som är särskiljande 
för denna fas är att den saknar avgränsning av en extremitet (övre eller undre delen av fogen).  

Fas II 

Symfysfogens yta kan fortfarande visa på kambildning (vågmönster). Symfysfogens yta har 
börjat visa på en avgränsning mot den nedre och/eller övre kanten som finns, med eller utan 
benknölar (ossific nodules). Ventralt kan en ”vall” formas som en förlängning av någon eller 
båda ändarna av den benaktivitet som sker i en eller båda extremiteterna.   

Fas III 

Symfysfogens yta visar en nedre extremitet samt den vetrala vallen i sin utveckling eller helt 
färdigutvecklad. I denna fas kan en fortsatt fusion av benknölar som formar den övre 
extremiteten och längs med den ventrala kanten ske. Symfysfogens yta kan i detta skede vara 
antingen helt slät eller fortfarande visa tydliga kammar, i detta skede är också den dorsala platån 
färdigutvecklad.  

Fas IV 

Symfysfogens yta är generellt kornig men rester av vågmönstret kan fortfarande finnas kvar. 
Vanligtvis finns en oval ytterkontur i detta skede men ett avbrott kan inträffa i den övre ventrala 
kanten.  Blygdbensknölen (tuberculum pubis) är helt separerad från symfysfogens yta vilket är 
definitionen på den övre änden. Symfysfogen kan också ha en definierad kant. Ventralt kan 
beniga ligamenterade utväxter påträffas på den lägre (inferior) delen av blygdbenet intill 
symfysfogens yta. Om det finns några kantlister (lipping) är dessa små och lokaliserade på den 
dorsala kanten. 

Fas V 

Symfysfogens yta har i detta stadiet en tydlig kant runt om fogen och några små fördjupningar 
på själva ytan i relation till kanten. Lipping finns oftast på den dorsala kanten och den ventrala 
kanten har kraftiga benutväxter. Det är oftast ingen erosion av kanten men en nedbrytning av 
den övre delen av den ventrala kanten kan vara i sitt inledningsskede.  

Fas VI 

Symfysfogens yta kan i denna fas visa på pågående fördjupningar eftersom kanten eroderar. 
Ventrala ligamentfästen är markerade. Hos många individer syns blygdbensknölen som en 
separat benknopp/knöl. Ytan kan vara både porös och gropig vilket kan göra att den ser 
vanställd ut på grund av den pågående benerosionen. Skrovligheter kan finnas. Formen på 
symfysytan är ofta ojämn i denna fas.  



 

 

Övriga ben 

Övriga ben könsbedömning 

Bröstbenet (sternum) består av tre delar: bröstbenet, böstbenets skaft (manubrium) som fäster 
på toppen samt det svärdspetslikande (xiphoid) utskottet längst ned. Om hela bröstbenet är 
större än den dubbla längden hos bröstbenets skaft brukar detta indikera på att kvarlevorna är 
av manligt kön (Langford et al. 2010:506).  

Övriga ben åldersbedömning 

Revbenen (costae) (24 st.) består av en serie platta, smala parade ben som baktill fäster med 
ryggraden. De sju övre revbensparen fäster även till bröstbenets sidor med hjälp av brosk. De 
här revbenen kallas för äkta revben medan de övriga fem paren kallas för falska revben (Bass 
1987:133).  

Morfologiska förändringar hos den ventrala änden på revbenet (mot bröstbenet), där en 
grop bildas, i relation till ålder beskrevs först av İşcan och Loth på 1980-talet. Där ett nio fas 
system utvecklades i relation till morfologiska förändringar som sker hos det fjärde revbenet på 
höger sida. Tre komponenter finns som är ålders relaterade vid revbenets grop och dess är: 
gropens djup (pit depth), gropens form (pit shape) samt kantens utformning (rim och wall 
configuration) för vilka det också finns sex olika faser. Det problematiska som finns i samband 
med användningen av denna metod är att den är beroende av bevarandet och positiva 
identifieringen av just det fjärde revbenet. Detta gör att denna metod är mycket svår att använda 
i samband med arkeologiska kontexter. 

Metoden visar sig även vara beroende av kön och etnicitet hos en individ vilket betyder att 
för att kunna använda metoden krävs det att man sedan tidigare vet individens kön och etnicitet. 
Detta har bidragit till utvecklingen av ett nytt nio fas klassifikations system för män och ett åtta 
fas system för kvinnor. De här systemen är beroende av figuren (form), formen (shape), 
strukturen och kvalitén av revbenets ände. 

År 2001 undersöktes överförbarheten hos İşcan metoden till revben två, tre och fem till nio 
på höger sida samt revben två till nio på vänster sida. Det visade sig att överförbarheten var god 
vid de fall där det fjärde revbenet inte var tillgängligt. Båda sidors revben fem till nio visade på 
liknande ålders relaterade förändringar och korrelerade även med de inhämtade fas poängen 
hos det fjärde revbenet. Vid utslag av resultat som dessa ökar dess användbarhet som metod i 
rättsliga kontexter (Purves et al. 2011:36–37; White et al. 2011:404–405). 

Övriga ben kroppslängdsberäkning 

För att beräkna kroppslängd är det möjligt att använda flera ben i människokroppen utöver de 
som nämnts ovan. Användning av andra ben kan dock medföra en större felmarginal än för 
överarms- och lårbenet. Att kunna räkna ut kroppslängd från andra ben är mycket användbart 
om rörbenen man funnit är kraftigt fragmenterade, saknas eller att det enda som återfinns av en 
individ är en fot (pedis). Andra ben som är möjliga att beräkna kroppslängd från är: 
armbågsbenet (ulna), strålbenet (radius), mellanhand (metacarpal) och fot (metatarsal) benen, 
vadbenet (fibula), hälbenet (calcaneus) samt språngbenet (talus) (Sjøvold 1990: 445; Wilbur 
1998: 181–188; Auerbach 2011: 76).  

Övriga ben etnicitet 

Genom att analysera ben från det post-kraniala skelettet är det möjligt att bedöma ursprung på 
skelettala kvarlevor dock med mindre säkerhet och större svårhetsgrad än kraniet. Ben som 
undersökts för att göra ursprungsbedömningar är bäckenet, alla rörben där lårbenet varit av stor 
betydelse för forskare som ex. Doktor Kate Spradley för att bestämma ursprung på kvarlevor 



 

 

som tagit sig över gränsen till USA från Mexico. Det har även gjorts undersökningar av hälbenet 
för att undersöka individers ursprung. Tänder och mellan hand/fot ben har också studerats vid 
undersökningar rörande ursprung (Ubelaker 1989:119–121; Spradley et al. 2008:24–26; 
Fergusson et al. 2011:129–134).  

 
 

 

  



 

 

Intervju Owen O’Leary  

Which identification methods are most commonly used in identification of the remains at 
DPAA? 
 

Identifications at DPAA are undertaken through multiple lines of evidence.  This can 

include anthropological (skeletal), odontological, DNA, ante-mortem post-mortem 

radiograph matching, isotopic analysis, and material evidence analysis.  The methods used 

depend on the items recovered and how much of the skeleton is present.  Vietnam War era 

aircraft crash sites usually produce only a few small fragments of osseous remains. 

  
- Are you most relying on the more scientific methods such as DNA or Isotopes when 
identifying the remains or are there more bridged work between the 
anthropological/osteological methods and scientific methods in the process? 
 

All of the methods used in the identification process are scientific, to include 

anthropological/osteological. 

 

- Why is identification of human remains of such great importance? 
 

The American government makes a promise to its service members and their families that 

no one gets left behind on the field of battle.  DPAA is the agency that fulfills that promise 

for our last conflict.  Families who are missing a service member are left in a state of 

ambiguous loss not knowing what happened to their loved one.  Identifying a service 

member provides closure for the family. 

  
- How many individuals are you finding each year? 
 

 I do not know this number off of the top of my head.  I will have to research it for you. 

  
- How many individuals are you able to identify and give back to its family each year? 
 

DPAA identified 201 individuals last year. 

  
- How many missing soldiers have you accounted for since the agency came to be? 
 

I will have to research this one as well.  DPAA is the current iteration of an effort to account 

for the missing that has been going on since the mid 1980s.  There have been several 

different agencies over the years that have been modified and combined as the effort has 

evolved. 

- When you are about to identify a missing person what does the process look like? 
 

When we are about to identify a missing person, the process is primarily report editing for 

consistency between all of the different reports and administrative work.  DPAA informs 

the appropriate service casualty office and that office notifies the family. 

- Of how great importance are the basic methods for estimating age (cranial sutures, dentals), 
sex (cranium, femoral head and pelvis estimations) and stature (measuring the extremities)? 

Anthropological (skeletal) analysis attempts to determine sex, stature, ancestry, age at time 

of death, as well as pathology/trauma.  Best practices within the discipline are used for 



 

 

this.  Because the individuals went missing during accidental and violent circumstances it 

is rare to have a whole skeleton to analyze. 

- Do you work with estimating ancestry and race of a missing person? Something we are not 
exactly allowed to do in Sweden 
 

We always determine ancestry when possible. 

- If so of how great help is it when identifying a set of remains? And why is this a method of 
importance? (I personally think that it is a good method in the process of identifying someone, 
but I have been taught that this can be interpreted the wrong way by some people.) 
 

Ancestry is important because it dictates which populations are used to determine stature 

and age at time of death. 

-  What does the work process look like in general when looking for the fallen soldiers? 
 

A very big, fast-paced archaeological site with 10 to 20 American personnel and as any as 

150 local workers if we are in SE Asia. 

https://www.dvidshub.net/image  Search for Defense POW/MIA Accounting Agency in 

the photo section of this website and you can see some photographs from our missions.   Be 

sure to also take a look at our official website.  www.dpaa.mil 

  
- How much of the basic identification work is done at the scene where the bodies are found? 
 

None.  All analysis of recovered items is conducted in the laboratory.  Items recovered in 

Europe are analyzed in our lab in Omaha, Nebraska.  All other items are analyzed in 

Honolulu, Hawaii. 

 

- When you find a body of a fallen soldier do you have a protocol on how to handle the remains 
in forms of ethical questions and how the identification process should proceed? 
 

The entire process is undertaken with the utmost dignity and respect for the missing service 

member and their families. 

  

https://www.dvidshub.net/image
http://www.dpaa.mil/


 

 

Tabeller 

 

Tabell 1. Uppskattad ålder vid dödstillfället vid användning av ectocranial lateral-anterior sutursammanväxning 

efter tabell av Meindl och Lovejoy 1985 sid. 63. Översatt till svenska. 

Sammanlagda 

poäng 

Antal 

individer 

Medel 

ålder (år) 

Standardavvikelse Medelavvikelse 10:e 

percentil 

Spann 

0 (öppen) 42    -43 -50 

1 18 32.0 8.3 6.7 21–42 19–48 

2 18 36.2 6.2 4.8 29–44 20–44 

3, 4, 5 56 41.1 10.0 8.3 28–52 23–68 

6 17 43.4 10.7 8.5 30–54 23–63 

7, 8 31 45.5 8.9 7.4 35–57 32–65 

9, 10 29 51.9 12.5 10.2 39–69 33–76 

11, 12, 13, 14 24 56.2 8.5 6.3 49–65 34–68 

15 (stängd) 1      

 236      
 

Tabell 2. Uppskattad ålder vid dödstillfället vid användning av ectocranal vault sutursammanväxning efter tabell 

av Meindl och Lovejoy 1985 sid. 63. Översatt till svenska.  

Sammanlagda 

poäng 

Antal 

individer 

Medel 

ålder (år) 

Standardavvikelse Medelavvikelse 10:e 

percentil 

Spann 

0 (öppen) 24    -35  -49 

1, 2 12 30.5 9.6 7.4 19–44 18–45 

3, 4, 5, 6 30 34.7 7.8 6.4 23–45 22–48 

7, 8, 9, 10, 11 50 39.4 9.1 7.2 28–44 24–60 

12, 13, 14, 15 50 45.2 12.6 10.3 31–65 24–75 

16, 17, 18  31 48.8 10.5 8.3 35–60 30–71 

19, 20 26 51.5 12.6 8.3 34–63 23–76 

21 (stängd) 13   9.8 43-  40-  

 236      

 

Tabell 3. Beskrivande statistik relaterad till Suchey-Brooks system för åldersbestämning genom symfysfogen. 

Tabell efter Suchey-Brooks tabell 1 sid 15. Översatt till svenska.  

Fas Kvinna (n = 273) Man (n = 739) 

Medelvärde S.D. 95% spann Medelvärde S.D. 95% spann 

I 19.4 2.6 15–24 18.5 2.1 15–23 

II 25.0 4.9 19–40 23.4 3.6 19–34 

III 30.7 8.1 21–53 28.7 6.5 21–46 

IV 38.2 10.9 26–70 35.2 9.4 23–57 

V 48.1 14.6 25–83 45.6 10.4 27–66 

VI 60.0 12.4 42–87 61.2 12.2 34–86 

 

 

 


