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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Katalogisering och indexering av tryckta material och andra media syftar ytterst till 
att göra dessa sökbara och tillgängliga. Det är ett allmänmänskligt och 
kulturövergripande behov att organisera sin tillvaro på ett sådant sätt, att den blir 
gripbar, hanterlig och möjlig att omfatta. Behovet av struktur och ordning 
applicerar vi människor även på vårt samlade vetande – information, teorier, 
bilder, dokumenterade tankar, skrivna alster och så vidare. Förteckningar, 
kataloger och databaser fungerar som ett gigantiskt 
informationsöverföringssystem, där sambanden löper över både tid och rum. Ett 
sätt att underlätta kommunikationen mellan ”informationsbärare” och 
”informationsletare” i detta system, är att använda en tesaur. Tesaurens främsta 
uppgift är att fungera som ett underliggande språk, där termerna förstås och 
accepteras av så många som möjligt1. Att underlätta informationsåtervinning är en 
viktig uppgift för biblioteks- och informationsvetenskapliga sektorn, och där ingår 
delar såsom konstruktion av sökordlistor och tesaurer, ämnesanalyser och 
metodutveckling inom dessa områden. Ju tätare och intensivare informationsflödet 
blir, desto större vikt måste läggas vid att hitta och tydliggöra strukturer och på att 
underlätta för användarna att återvinna informationen. 

Den här uppsatsen behandlar tesauren som ett informations-
återvinningsverktyg inom osteologins ämnesområde. Osteologi är den 

 
1 Miller, U. “Thesaurus construction: problems and their roots” (1997) s. 484. 
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vetenskapsgren, som identifierar och tolkar i första hand skelettmaterialet från 
människor och djur, företrädesvis från historiska och förhistoriska kontexter. 

Under en praktikperiod på Vitterhetsakademiens bibliotek i Stockholm, kom 
det till min kännedom att ett antal osteologiska rapporter bevaras på Statens 
Historiska Museum (SHM) men inte registrerats i något sökbart datasystem. 
Uppsatsen behandlar katalogiseringen av dessa rapporter i Kungliga Vitterhets-, 
Historie- och Antikvitets Akademiens Biblioteks (KVHAAB) katalog, samt en 
konstruktion av en osteologisk ”mini-tesaur”, avsedd att underlätta indexeringen 
av liknande dokument i framtiden2.  

Ämnet osteologi, var inte främmande för mig, eftersom jag tidigare läst 
arkeoosteologi på Arkeoosteologiska Forskningslaboratoriet vid Stockholms 
Universitet (AOFL) och dessutom är utbildad arkeolog. I det konkreta arbetet 
med rapporternas indexering att behövs hjälp från mer erfarna osteologer och från 
företrädare för andra angränsande dicipliner. Givetvis måste man även få riktlinjer 
från, och samordna arbetet med personal på KVHAAB vad gäller det 
bibliografiska och katalogiseringstekniska arbetet. 

 

1.2 Ett vetenskapligt förhållningssätt  
Strukturering och sortering av vårt samlade vetande är inte (och bör inte vara) 
utan konflikter. Det är inte självklart hur kunskap ska organiseras. Det finns flera 
synsätt, filosofiska värdesystem och kunskapsteoretiska strukturer som 
”konkurrerar” om hur en kunskapsorganisation bör vara uppbyggd. På sitt sätt 
kommer undersökningen, och framförallt det konkreta arbetet med att 
sammanställa en mängd sökord till en tesaur, att vara induktiv; jag kommer att 
utgå från centrala ord, termer och begrepp som förekommer i rapporterna. Även 
om jag utgår från ett konkret sammanhang (svenska osteologiska rapporter), är 
tesauren avsedd att bli så generell och universell som möjligt. Den ska visa på 
samband som jag förutsätter stämmer även för andra geografiska områden, 
kulturer och tidsperioder. Då blir förhållningssättet – eller metoden – snarast 

 
2 Vitterhetsakademiens bibliotek är myndighetsbibliotek för Riksantikvarieämbetet. 
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hypotetisk/deduktiv. Genom att påvisa sambanden, hoppas jag i stor utsträckning 
kunna göra generaliseringar. Ett exempel på en sådan generalisering skulle kunna 
se ut så här (hela det hypotetiska resonemanget redovisas):  
Indexering av enskilt dokument där trepanering3 beskrivs ?  termen 
trepanering sätts som ämnesord för dokumentet ?  en generalisering görs, det 
vill säga ett antagande görs om att fler liknande dokument kommer att dyka upp i 
framtiden, och att termen trepanering därför är nödvändig och användbar ?  
termen trepanering tillförs tesaurens ämnesord såsom varande ett generellt 
användbart ämnesord inom osteologi. 

De problem och avväganden som görs under arbetets gång kommer att 
redovisas i uppsatsen. I kapitlet Metod tar jag upp mer om hur det deduktiva 
arbetet ska gå till. Det system av sökord som beskrivs i uppsatsen, är avsett att 
passa för ett svenskt bibliotek som samlar på osteologisk litteratur, och det är från 
den utgångspunkten tesauren sätts samman.  

Aitchison et al. diskuterar induktiv kontra deduktiv metod under 
sammanställningen av en tesaur. Man framhåller att den deduktiva metoden är att 
föredra, eftersom urvalet av relevanta indexeringstermer i princip bör komma i ett 
tidigt skede av arbetet. Det är att föredra, att indexeraren/tesaurmakaren har ett 
allmänt grepp om ämnet, texterna eller litteraturen som tesauren ska omfatta4. 
Deduktionen innebär här, att ett antal hypotetiska termer används som 
utgångsmaterial, och sedan prövas mot verkligheten – i mitt fall primärt mot de 
rapporter som ska katalogiseras och indexeras. Aitchison m fl menar att induktion 
också ska användas – dyker nya, oväntade eller oförutsedda lämpliga termer upp 
under arbetes gång, ska dessa efter övervägande också införlivas i tesauren. Jag 
redogör närmare för detta i metodkapitlet. 

Birger Hjørlands avhandling om Emnerepræsentation og 
informationssøgning beskriver skillnaden mellan ett idealistiskt synsätt, där 

 
3 Trepanering är när man medvetet borrat eller skurit hål i kraniebenet på en individ. Tolkas ofta som 
en rituell metod att släppa ut t ex onda andar. Kan ha haft en positiv medicinsk inverkan om 
trepaneringen är skickligt gjord. Individer som ”överlevt” ett flertal trepaneringar finns dokumenterade. 
Se bl a  Brothwell 1981 s 123-125. 
4 Aichinson, J., Gilchrist, A. och Bawden, D. Thesaurus Construction and Use: a Practical Manual.  
(1997), s. 142 
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vetandet och vetenskapen är idealt ordnad utanför vår kontroll, kontra ett 
realistiskt synsätt, som är mer pragmatiskt, materialistiskt och anpassat till 
konkreta behov av olika slag5. Hjørland använder begreppet 
”vetenskapsdomäner” när han beskriver vetenskapliga områden..  

Om jag applicerar Hjørlands resonemang till att gälla konstruktionen av en 
söktermlista eller tesaur för osteologisk litteratur, ser det ideala tillståndet ut på 
följande vis: om man utgår från att den osteologiska tesauren egentligen är samma 
sak som ämnet osteologi – det finns inget inom ämnet, som jag på förhand och för 
all framtid vill utesluta ur tesauren – så kommer terminologin i tesauren att utgöras 
av det område inom alla vetenskaper som överlagras av ämnet osteologi. Jag 
visar det teoretiska resonemanget kring osteologi, osteologisk terminologi kontra 
andra vetenskapers terminologi i figur 1 nedan. 

Att flera vetenskaper ”delar” terminologi är inte ovanligt. En sociolog 
använder begrepp ur matematiken, en litteraturvetare ur sociologin och så vidare. 
Osteologens specialisering på just benmaterialet motiverar i högsta grad 
sammanställningen av en ”egen” tesaur, där adekvata termer från arkeologi, 
biologi, medicin, odontologi mm sammanställs tillsammans med vad som nu kan 
anses vara ämnesspecifikt för just osteologin. Alltså; då en ny term etableras, eller 
ett begrepp blir inaktuellt inom anatomi eller biologi, så borde den nya termen 
tillföras respektive avlägsnas ur den osteologiska tesaurens vokabulär. Det ideala 
tillståndet är att detta sker automatiskt och omedelbart. I verkligheten behövs 
(fortfarande) ett mänskligt initiativ för att bygga ut och revidera tesauren. Ett idealt 
tillstånd kan delvis uppnås genom en nära bevakning av terminologiutvecklingen 
inom närliggande ämnesområden och noggrann uppdatering av vokabulären.  

 
 
 
 
 

 
5 Hjørland, B.  Emnerepræsentation og informationssøgning. Bidrag til en teori på 
kundskapbsteoretisk grundlag(1993), s. 51-ff, s.216. 
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Figur 1. Sökorden i en osteologisk tesaur uttryckt som en union av mängderna 
vetenskaplig vokabulär inom olika vetenskapsdomäner och osteologi. Figur av 
författaren. 

 

Övervägande delen termer är desamma som zoologen eller läkaren använder i sin 
yrkesutövning (fält AnB i figuren). Förändras terminologin inom t ex zoologi, så 
påverkas terminologin inom osteologisk litteratur och dokumentation, och därmed 
även tesauren (den samlade terminologin). Ämnet osteologi har ett relativt litet 
antal termer och begrepp som förekommer endast bland osteologer eller i 
osteologisk litteratur (fält B i figuren). Ett par exempel på sådana typiskt 
osteologiska termer skulle kunna vara de beteckningar som används för att 
beskriva en viss tand i en tanduppsättning (där medicinens experter på tänder och 
käkar, odontologerna, använder en annan terminologi), terminologi inom 
mätningar av ben, samt vissa begrepp från senare års osteologisk forskning 
rörande de förändringar vissa aktiviteter ger på ett ben och skelett. 

I den bästa av tesaurievärldar, skulle termerna i unionsskiktet i figur1 alltså 
vara ständigt och automatiskt uppdaterade. Verkligheten blir annorlunda. 
Eftersom en tesaur är en kontrollerad (d v s på förhand bestämd) vokabulär, 
kräver varje kontroll ett visst beslut (även om man överlåter åt en dator att fatta 

A.Vetenskaplig-
vokabulär 

A ∩ B 
 
B.Osteologi 

Osteologi 
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beslutet), och det finns alltid en viss eftertanke och fördröjning i systemet. Om inte 
denna kontroll finns, arbetar man efter ett annat system – fritextsökningen. 
Tesauren återspeglar den logiska strukturen inom ett ämne, medan 
fritextsökningens termer är en slumpartad samling ord, som råkar dyka upp i olika 
texter. Aitchison m fl beskriver dock en typ av tesaur, som används vid 
fritextsökning (men inte vid indexeringen!). En sådan tesaur föreslår lämpliga 
söktermer för informationssökaren, när denne gör sina fritextsökningar6. Dessa 
två varianter brukar också betecknas prekoordinerade och postkoordinerade 
informationsåtervinningssystem, och beskrivs närmare i nästa kapitel. Vid en 
postkoordinerad sökning kombineras ämnesorden logiskt med varandra först vid 
själva sökningen7. 

Vad som utmärker tesauren, är dess spegling av ett bakomliggande mönster 
eller struktur; man förutsätter att varje ord är betydelsebärande, har sin egen 
semantiska betydelse, även utanför en textuell kontext. Tesauren ska återspegla 
den logiska strukturen hos ett ämne/ämnesområde, och inte vara en löst 
sammansatt lista med ord, som ”råkat” dyka upp i en text eller i litteraturen.8 

Ytterst handlar terminologi och begreppsapparater ofta om vilken världsbild 
man har, vilken människosyn, vilka värdegrunder som är förhärskande. Jag är 
djupt medveten om, att man långt in på förra århundradet, inom min egen 
kultursfär och inom det vetenskapliga område som jag valt att arbeta med, 
existerade en helt annan människosyn. En osteologisk tesaur från mellankrigstiden 
skulle säkert ha innehållit begrepp som ”kriminella anletsdrag”, ”tattarsläkt”, 
eftersom man då använde drag i skelettets uppbyggnad för att detektera mentala 
och kulturella avvikelser. Något kommer jag att återkomma till detta senare, 
eftersom man fortfarande inom osteologin använder vissa begrepp som var 
aktuella på den tiden, dock utan någon som helst koppling till frenologisk9 
forskning.  

 
6 Aitchison et al. (1997), s.2 
7 Hellsten, U. och Rosfält, M. Ämnesordsindexering: en handledning., (1999), s.32 
8 Miller (1997), s. 484 
9 Den av tysken Gall i slutet av 1700-talet utbildade formen av hypotesen om de särskilda 
själsförmögenheternas lokalisation på olika ställen av hjärnans yta, förbunden med antagandet av vissa 
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Jag kan också se användandet av motsatspar som en sorts idealistiskt (och 

dualistiskt) synsätt. Jag vill pröva detta som arbetssätt på följande vis, och 
illustrerar med exempel: 

När begreppet ”brandgrav” dyker upp första gången, kommer jag direkt att 
ange även ”icke-brandgrav”, d v s ”skelettgrav” i vokabulären. På samma sätt 
kan man förfara med motsatspar som ”boplats-grav”, ”höger/dexter-
vänster/sinister”, ”man-kvinna”, ”barn-vuxen” (måste säkert även delas i 
underbegrepp; senilis, adultus, juvenilis etc), ”animal-human” och så vidare. Det 
ideala läget vore att det alltid fanns en lämplig motsats att tillgå – det tror jag inte 
att det alltid gör, men jag kommer att använda metoden så långt det går. 
Motsatspar är ett exempel på av släktskapssamband eller semantiska 
samband10 som kan existera mellan ord. Andra typer av semantiska likheter kan 
bygga till exempel på orsak/verkan, handling/resultat och råmaterial/produkt.  

1.3  Begreppen prekoordinering och postkoordinering 
Prekoordinering innebär att ett system är fastställt före sökningen, d v s att 
indexeringstermerna är ordnade och sorterade i ett sammanhängande system, 
oftast en notation från t ex ett klassifikationssystem eller en s k söksträng.  

En postkoordinerad sökning kan i och för sig bygga på fastställda 
(kontrollerade) termer, men sökstängen, eller kombinationen av termer vid 
sökningen, sätts samman vid söktillfället och existerar de facto bara vid detta 
tillfälle. 

Prekoordinering är alltså för handen, då termer/ord/fraser är kombinerade till 
en fastställd söksträng (multiple-concept terms) och förtecknade i auktoriserad 
lista samt åsatta ett visst dokument. 

Vid postkoordinering däremot, lagras enskilda ord/fraser som metadata på ett 
eller annat sätt, och kombineras till en söksträng i själva sökögonblicket.11 

 
mot dessa ställen svarande utbuktningar på huvudskålens yta, varav man skulle kunna sluta sig till en 
persons själs egenskaper (Ordbok över svenska språket, utgiven av Svenska Akademien 2000-10-29) 
10Benito“Tesauruskonstruktion” ( www.adm.hb.se/personal/mb/kunskapsorganisation/tesaurus.htm 
11 ODLIS Online Dictionary of Library and Information Science 
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Det finns för- och nackdelar med båda systemen; postkoordinerade system 
förenklar konstruktionen av indexeringstermer och är i allmänhet lättare att 
använda, eftersom det krävs mindre systemvana och ämneskunskaper av 
användaren, som ändå hyggligt kan klara att söka på olika begrepp. Det 
prekoordinerade systemets styrka är, att det normalt ger mindre ”brus” och 
felaktiga träffar. Om man t ex söker efter information om valfångst i Norge och 
Greenpeace aktiviteter i Sverige, så kommer en prekoordinerad söksträng att se 
ut så här: 

Valfångst — Norge 

Greenpeace — Sverige 

 

medan den postkoordinerade sökningens syntax blir så här: 

Valfångst  

Norge  

Greenpeace  

Sverige 

vilket leder till att man även får upp dokument  som behandlar valfångst i Sverige 
och Greenpeace i Norge. Pre- och postkoordinering diskuteras vidare i avsnitt 
1.5. 

En ämnesordlista, eller list of subject headings, som Library of Congress 
Subject Headings (LCSH) är till sin form prekoordinerad, eftersom den innehåller 
på förhand bestämda kombinationer av indexeringstermer/söktermer. Tesaurer 
saknar i allmänhet denna prekoordination av termer till en söksträng. Eventuellt 
skulle man kunna betrakta själva hierarkin som en sorts ”sträng”, förutsatt att hela 
hierarkin används vid indexeringen. 
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Emellertid är gränsen mellan tesaur och ämnesordlista/list of subject 
headings ganska flytande. LCSH har successivt byggts på för att få en hierarkisk 
struktur med relationer mellan termerna, och får då mer av den traditionella 
tesaurens utseende.12  

 

1.4  Tesaurer – beskrivning och historik  
Ordet tesaur (eng. thesaurus) kommer ursprungligen från grekiskans thesauros, 
för skattkista, lager. I min uppsats följer jag den form och stavning, som röstades 
fram på BIBLIST13  anordnad av Miguel Benito för ett par år sedan. I litteraturen 
förekommer även former som thesaur, thesaurus och tesaurus.  

Tesauren är till att börja med en kontrollerad vokabulär, en lista med sökord 
eller subject headings, som hjälper användaren att hitta rätt sökterm för sin 
sökning. Den kontrollerade vokabulären kännetecknas av ett antal förvalda 
termer och fraser, där varje ämne (subject) representeras av endast en term. En 
kontrollerad vokabulär ska även utesluta sammanblandning med synonymer och 
homografer14.  

En tesaur är en hierarkiskt uppbyggd förteckning av termer och sökord, som 
på ett eller annat sätt är auktoriserade, d v s fastställda, och där dessa sökord är 
försedda med hänvisningar av olika slag. Ansvaret för ”tillverkningen” av tesauren 
faller på en indexerare, katalogisatör eller liknande, och inte på användaren själv. 
Om användaren gör jobbet, är vokabulären postkoordinerad. 

Tesaurer är hierarkiska på så sätt, att de går från det generella till det 
specifika (eller vice versa, om man så vill).  

En tesaur möjliggör därför att man breddar respektive smalnar av sitt 
sökområde, eftersom man lätt kan hitta överordnade respektive underordnade 
termer (jfr BT=broader term och NT=narrower term) i förteckningen över 
centrala begrepp. En tesaur innehåller ofta även andra korsvisa hänvisningar som 

 
12JOMC50/EISResearch Initiative . The University of North Carolina at Chapel Hill (1997). 
13 Archives of BIBLIST@SEGATE.SUNET.SE 
14 Synonym=olika ord för samma företeelse. Homograf=ord som skrivs lika, men betyder olika saker 
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”Se även” (CF, SEE), relaterad term (RT=related term) samt ”Använd” (USE) 
och ”Använd i stället för” (UF=use for). Tesauren kompletterar ofta termerna 
med en förklarande text (SN=scope note, anteckningar etc).  

1.4.1 Hur beskriver man en tesaur? 
Tesaurer beskrivs på lite olika sätt i litteraturen:  

Nordstedts svenska ordbok använder formen tesaurus, och förklarar det 
som ”typ av ordbok som är uppställd efter ämnesområden och ej alfabetiskt”.  

Encyclopaedia Britannicas definition är ”a list of subject headings or 
descriptors usually with a cross-reference system for use in the organization of a 
collection of documents for reference and retrieval”. 

I Thesaurus Construction and Use: A Practical Manual beskrivs tesauren 
– med min översättning - som ”en ordlista med kontrollerade 
termer/indexeringsord, formellt organiserad, så att a priori relationer mellan olika 
begrepp blir explicita (tydliga, bestämda)”15. 

I Organizing Knowledge: an Introduction to Information Retrieval 
skriver Jennifer Rowley, att ”tesauren är en auktoritetslista, som visar termer, 
vilka kan – eller inte kan –användas i ett index för att beskriva olika begrepp”. 
Hon säger vidare, att ”alfabetiskt uppställda indexeringsspråk (läs tesaurer) bör 
vara skräddarsydda för det användningsområde de är ämnade för”16.  

Miguel Benito, lärare inom området kunskapsorganisation på 
Bibliotekshögskolan i Borås och även författare till flera böcker i ämnet, definierar 
begreppet på följande sätt:  

 
Tesaurus är en standardiserad lis ta på indexerings-termer, som regel inom ett avgränsat 

ämnesområde och med korsvisa hänvisningar. Indexeringstermerna är ordnade alfabetiskt 

och systematiskt och det inbördes förhållandet mellan termerna framgår. En tesaurus skall 

 
15 Aitchison et al. (1997) 
16 Rowley (1996) s. 252 resp. 267. 
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innehålla en alfabetisk förteckning över alla indexeringstermer. Under varje term skall alla 

korshänvisningar, specifika termer och närbesläktade termer listas17.  

Rowley betonar dock, att alla synonymer inte behöver tas med i en tesaur18. 
American Standard Guidelines for the construction, format and 

management of monolingual thesauri (NISO Z39.19-1993) (1994)19  
definierar tesaur som: “A controlled vocabulary arranged in a known order in 
which equivalence, homographic, hierarchial, and associative relationships among 
terms are clearly displayed and identified by standardized relationship indicators20 
, which must be employed reciprocally. Its purposes are to promote consistency 
in the indexing of documents, predominantly for postcoordinated information 
storage and retrieval systems, and to facilitate searching by linking entry terms 
with descriptors”. Här nöjer man sig inte med att definiera ordet – man reglerar 
också tydligt vilket användningsområde och vilken nytta tesauren har. 

1.4.2 Tesaurer för alla områden 
Rogets’ Thesaurus (1852) brukar anges som den första ”riktiga” tesauren. Den 
används fortfarande i stor utsträckning, och finns tillgänglig via Internet21.  Roget 
var en brittisk medicinare och filolog, och avslutade sin karriär med 
sammanställandet av en allsidigt omfattande tesaur för synonymer. 

Med nuvarande form och betydelse, kan ordet tesaur (eller tesaurus) härledas 
till början av 1950-talet. I samband med utarbetandet av förteckning av 
auktoriserade termer för indexering av vetenskaplig litteratur, konstruerade H. P. 
Luhn på IBM en tesaur, som möjliggjorde korsreferenser mellan olika grupper av 
notationer. Jean Aitchison konstruerade 1969 den så kallade ”Thesaurofacet”, 
som senare använts inom vitt skilda områden.  

 
17 www.adm.hb.se/personal/mb/kunskapsorganisation/ 
18 Rowley (1996) s. 276 
19 Wellisch (1995) s. 472 
20 Här avses begrepp som  BT, NT, SN m fl 
21http://web.cs.city.ac.uk/text/roget/thesaurus.html 
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Det finns tesaurer som täcker många udda och begränsade områden, allt från 
kaffe och asiatiska grönsaker, till den medeltida klädedräkten och dess olika 
beståndsdelar22. 

Wellisch påpekar, att det finns hundratals tesaurer, designade för olika 
ämnesområden, och att det årligen tillkommer nya23.  

De flesta tesaurer sammanställs för något specifikt område, men det finns 
även sådana som täcker mycket stora eller skiljda områden, som t ex den tidigare 
nämnda Library of Congress Subject Headings (LCSH), Thesaurus of ERIC 
descriptors, OECD:s Macrotesaurus, British Standards Institutions ROOT 
Thesaurus, eller databasen Svenska ämnesord, som uppdateras av 
Ämnesordsgruppen, Kungliga Biblioteket24. Dessa är mycket generellt utformade 
tesaurer, som täcker flera ämnesområden, och tjänar som underlag för 
uppdatering av andra, snävare tesaurer. 

 

1.4.3 Så ska en tesaur fungera 
En tesaur ska visa på sambanden mellan de olika termerna eller sökorden i 
vokabulären. Sambanden kan vara av tre olika slag: preferenssamband, 
släktskapssamband (även: semantiska samband) och hierarkiska samband25. 
Sambanden i amerikansk standard är, som tidigare nämnts, homographic, 
hierarchial respektive associative.  

Preferenssambandet hänvisar från en otillåten term till en tillåten. 
Släktskapssambandet/det semantiska sambandet (associative) hänvisar från en 
tillåten term till en annan, som inte är hierarkiskt knuten till den första. Det 
hierarkiska (hierarchial) sambandet, slutligen, hänvisar inom hierarkin, från en 
snävare term (narrower term, NT) till en mer allmän (broader term, BT). Man 
kan nästan säga, att användaren av tesauren är invävd i ett nät, utan så stora 

 
22 ”Kaffetesauren” nämndes av Prof. L. M. Chan vid en föreläsning 2001-03-13. ”Kläd-tesauren” finns 
tillgänglig på nätet (http://home.swipnet.se/kfw/CbiR/Rek2.html, februari 2001) 
23 Wellisch (1995) s. 475 
24 www.amnesord.kb.se/ 
25 Benito, http://www.adm.hb.se/personal/mb/kunskapsorganisation/tesaurus.htm. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

17 

möjligheter att välja fel. Om han väljer en felaktig term, kommer han ändå att 
visas rätt av tesauren! 

Enligt Rowley är dock inte det viktigaste förekomsten av alla olika relationer, 
utan snarare att tesauren är avpassad och välavvägd för sitt syfte. Hon uttrycker 
det på följande sätt: 

A good thesaurus or list of subject headings is not necessarily one that has been 
carefully presented, printed and published, with a plethora of effective relationship 
displays, but rather a list that has been compiled to serve in the retrieval environment in 
which it is called upon to operate.26 

Nackdelen med en kontrollerad tesaur är att den inte automatiskt påverkas av 
förändringar i ämnet eller ämnena den täcker, när den blir som en ”stenstod”. 
Man måste handgripligen gå in och förändra, ta bort och komplettera en tesaur 
vartefter terminologin förändras eller överges. Tesauren kan annars försvåra, och 
till och med förhindra både indexering och återvinning. Milstead (1992) uttrycker 
det som att ”…if the thesaurus is permitted to become monolithic and resistant to 
change, it can actually hinder both indexing and retrieval.” Även Miller27 påpekar, 
att ord och begrepp, “konceptuella ackumulatorer”, förändras över tiden. Nytt 
innehåll tillskrivs en gammal term, ”transfer of meaning” sker, och den till form 
och innehåll oförändrade termen kan få en koppling till ett nytt begrepp.  

Tesauren måste alltså tillåtas växa och förändras. Jag ska försöka hitta 
metoder för att lösa detta när det gäller den osteologiska tesauren. 

1.4.4 Standarder för tesaurer 
Den standard som olika författare frekvent hänvisar till, är ANSI/NISO Z39.19-
1993 Guidelines for the Construction, Format, and Management of 
Monolingual Thesauri , vilket är den amerikanska ISO-standarden. Den är 
mycket omfattande och heltäckande, och beskriver hur alla enskilda element bör 
vara beskaffade, samt hur en tesaur bör vara konstruerad (dess syntax). På 

 
26 Rowley (1996), s. 267. 
27 Miller, 1997 s. 484. 
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svenska finns SS-ISO 2788-1986(E) Dokumentation – Riktlinjer för 
upprättande och utveckling av enspråkig tesaurus.  

1.4.5 Litteratur om tesauriebildning  
Det finns flera auktoriteter när det gäller praktisk tesaurkonstruktion. I min 
uppsats har jag till stor del följt  F. W. Lancasters ”Indexing and Abstracting in 
Theory and Practice”, (2. ed., 1998) och ”Thesaurus Construction and Use: 
A Practical Manual”(3. ed., 1997) av Jean Aitchison m fl. På svenska finns av 
Unn Hellsten och Margareta Rosfelt ”Ämnesordsindexering: en handledning” 
(2. uppl. 1999) utgiven av Kungliga Biblioteket/BIBSAM. I det praktiska arbetet 
har jag haft god hjälp av Miguel Benitos undervisningsmaterial i ämnet, vilka delvis 
är tillgängliga på nätet (www.adm.hb.se/personal/mb/kunskapsorganisation). 
Jennifer E. Rowley har avsnitt om indexeringsteori och tesaurkonstruktion i 
”Organizing knowledge: an introduction to information retrieval” (2. 
ed.,1996), delar av boken mycket användbar som handledning vid praktiskt 
arbete med tesaursammanställning. 

På nätet finns flera handledningar i hur man sammanställer en tesaur, bl a Jim 
Cravens Thesaurus Construction.  Welcome to the Introductory Tutorial on 
Thesaurus Construction på http://instruct.uwo.ca/gplis/677/thesaur/main00.htm, 
och Willpower Information on Management Consultants sida, med särskild 
inriktning mot museer  Thesaurus principles and practice på 
http://www.willpower.demon.co.uk/thesprin.htm.  

En god källa till kunskap finns även på ASI (American Society of Indexers) 
webbplats, där Jessica Milstead har skrivit en introduktion till tesaurbygge, och 
även hänvisar vidare till Cravens tutorial (se ovan). ASI:s webbbplats finns på 
http://www.asindexing.org/thesbuild.shtml. 

Inom medicinområdet finns av olika skäl ganska välutbyggt med ordlistor, 
förteckningar och tesaurer. Trots det (eller kanske just därför?) pågår arbete med 
att förenkla sökning av medicinsk information på nätet. Ett projekt heter 
MARVIN, och behandlar automatisk översättning av indexeringstermer mellan 
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olika språk28. MeSH (Medical Subject Headings) är National Library of 
Medicine’s kontrollerade sökordlista. Den anges i litteraturen som en auktorietet, 
och finns tillgänglig via Internet 29. Jag har utgått från den när det gäller human och 
medicinsk terminologi. 

När det gäller husdjur inom t ex jordbruk har jag studerat databasen 
Agrovocs termförteckning. Agrovoc administreras av FN-organisationen Food 
and Agricultural Organization (FAO), och är en flerspråklig tesaur för 
jordbruksområdet (eng. ”multilingual agricultural theaurus”) 30. 

Det är svårare att hitta dokumentation som beskriver konstruktionen av 
konkreta tesaurer inom andra naturvetenskapliga ämnen. För att lära och bygga 
vidare på andra biologiska tesaurer har jag sökt litteratur om sådana, men bara 
hittat sovjetiska artiklar från 1970- talet; ”On the necessity for creating a 
thesaurus for biology and its structure”, publicerad i Nauchno-technicheskaja 
informatsija nr 9 (1972), och [här följer ryska fonter ”? ? ? ??? ? ????????? 
????????? ?? ????????”] (Ännu en gång om strukturen på en biologisk tesaur, 
min övers.) från samma tidskrift nr 10 (1976). Författare är L. P. Pozanin och V. 
F. Vlasova respektive A. S. Gerd.  Det har tyvärr inte varit möjligt att komma 
över dem i fulltext. I abstract som jag återfunnit, beskrivs att Gerds artikel 
behandlar fördelen med en ”enkel” latinsk tesaur eller uppslagsbok inom biologi 
(ichtyologi) för att förenkla internationellt användande (här avses förmodligen det 
kyrilliska alfabetet som ett problem).  

1.4.6 Latinsk terminologi 
Behöver man verkligen latinsk terminologi i en svenskspråkig tesaur?  

Många författare betonar, att en genomarbetad tesaur eller ämnesordlista bör 
innehålla både den tekniska terminologin (där sådan existerar) och den 
allmänspråkliga. Rowley anser att mängden teknisk terminologi ska reflektera 

 
28 Baujard et al. ”Trends in medical information retrieval on internet” (1998) 
29 www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/mesh.html. Om MeSH’s auktorietet, se bl a Wellisch (1995) 
 s. 303. 
30 http://www.fao.org/agrovoc 
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användarnas behov31. Användarna i det aktuella fallet, är utbildade osteologer och 
arkeologer, samt studenter inom dessa områden. 

Artnamn på latin har en lång (och svensk) historia, där Carl von Linné och 
hans lärjungar internationellt anses vara grundare av traditionen. Linné är världens 
mest berömde auktor32, och upphovsman till det biologiska 
klassifikationssystemet ”Systema naturae”33. Inom de biologiska och medicinska 
vetenskaperna finns ett stort behov av noggrannhet över språkgränserna. Man 
måste vara helt på det klara med vilken art eller kroppsdel man diskuterar, 
framför allt inom vetenskapligt arbete, men även i det dagliga handgripliga arbetet. 
En del djurarter har tilldelats en uppsjö av så kallade trivialnamn, alltså vanliga 
namn på landets språk – för att inte tala om den mängd dialektala och lokala 
namn som finns på både växter och djur. Om jag säger lekatt och du säger 
hermelin – talar vi båda om Mustela erminea, då? Enligt standard inom biologin 
anger man namnet på en art på det sätt, som jag gjort ovan: det latinska namnet 
(som alltid är tvåordigt, bestående av ett substantiv och ett adjektiv, och treordigt 
om man även anger underart/ras) med kursiverad stil och stor bokstav i första 
(familje-) namnet34. Dessutom pågår en ständig omklassificering av arter, bland 
annat beroende på att man genom kunskaper om artens genetiska kod kan se nya 
släktskapsförhållanden och evolutionsförlopp. Olika forskningsinriktningar arbetar 
parallellt (se bl a kladistik och evolutionär taxonomi35). Forskningen sammanställs 
vartefter nya rön publiceras36. Det händer då, att man ibland byter namn på arter 
och gör förändringar i klassifikationsschemat. 

 
31 Rowley (1996) s. 238 
32 Fr. lat.; upphovsman. En auktor i biologiska sammanhang, är den, som först beskrivit en växt - eller 
djurart, t ex Skogshare eller Svenskhare - Lepus timidus L. ”L” står för Linné, och är en s k 
auktorsbeteckning. 
33 Första gången utgiven 1735 
34 För mer information, se t ex Naturhistoriska Riksmuseet, http://linnaeus.nrm.se/flora/latin.html  
35 Kladistik är en gren av den biologiska klassifikationen, som utgår från homologa drag mellan arter 
och gemensamma förfäder i släktskapssamband. Släktskapen sammanställs i s k kladogram, medan 
evolutionär taxonomi är en mer traditionell form av forskning kring evolutionära samband mellan arter. 
Släktskapen sammanställs i s k dendrogram. 
36 Finns tillgänglig på bl a National Center for Biotechnology Information ( NCBI). 
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I kapitlet ”Scientific Names of Plants and Animals” uppmärksammas 
betydelsen av ett korrekt språk och en korrekt terminologi enligt Linnés 
klassifikationssystem37.  

Under rubriken ”Ämnesord och språkbruk” i SAB/KB:s handledning finns en 
tydlig inriktning för hur valet av ämnesord ska gå till38. I första hand ska användas 
begrepp ur det svenska allmänspråket, därutöver ”tekniska” termer ur svenskt 
fackspråk. Man bör ta hänsyn till allmänspråkbruket, men inom vissa 
specialområden finns bara facktermer. Det finns visserligen allmänspråkliga ord 
för mycket av den osteologiska terminologin, men inte för alla benslag, delar av 
ben och arter, och sökorden riskerar helt klart att bli otydliga och/eller felsyftande 
om inte en genomgående terminologi används. I handledningen tas också den typ 
av tvåspråkighet, som svenska + latin är, upp. Författarna bedömer det som 
praktiskt att tillämpa detta inom botanik, zoologi och medicin, och då helst med 
en ”Se..” hänvisning, t ex: 

     Överarmsben; humerus     eller      humerus  se   Överarmsben 
     Skogsduva; Columba palumbus    eller   Columba palumbus se  Skogsduva 

På KB/BUS hemsidor om riktlinjer för klassifikation och indexering, avsnittet om 
Växt- och djurnamn, anges att: 

• arten är den lägsta nivån för ämnesord,  
• om det i bestämningslitteraturen finns ett svenskt namn, ska detta användas 

som ämnesord för arten,  
• hänvisning ska göras från den latinska namnformen till den svenska, och 
• saknas svensk namnform, ska den latinska användas.  

 
37 Wellisch (1995) s. 255 
38 Hellsten & Rosfelt (1999) 
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Riktlinjerna säger också, att ämnesord för arter alltid ska vara i singularis, utom 
ämnesord för kulturväxter och husdjur, som får pluralform även på artnivå39. Detta 
kommer att påverka tesaurens ämnesord. 

Motsvarande förhållande finns inom den ”humana biologin”, medicinen. 
Exakthet i anatomin uppnås genom fastställda latinska beteckningar på alla 
kroppsdelar, organ och naturligtvis också skelettets delar. Många av de mindre 
kända av kroppens ca 205 ben, har knappt (eller mycket okända och ibland 
varierande) namn på svenska. Att använda en fastställd (latinsk) beteckning gör 
att man undviker missförstånd. Uri Miller har i en diskussion om den 
kontrollerade vokabulärens fördelar uttryckt det på följande sätt: 

It means that […] natural (or everyday) language is ‘a special kind of language: by an 
everyday language is meant a language into which all other languages can be 
translated…’, in other words, every language of second level ‘can be translated into - 
formulated in – an everyday language, but not vice versa. 40 

Med language of second level avser Miller de metastrukturer (supplementary 
superstructures) som finns i alla system, där betydelsebärande ord och begrepp 
används. Citatet ovan illustrerar problematiken med vardagssvenska och latin. Ur 
en tesaur med explicita (latinska) beteckningar kan man alltid plocka rätt på det 
exakta art- eller bennamnet, men man kan inte skriva ”skenben, eller vad det nu 
heter…” som indexeringsterm, och tro att någon annan ska förstå det rätt. Vice 
versa går inte! 

Att latin är osteologens arbetsspråk både avseende skelettmaterial från 
människa och från djur, fastslår Ebba During i en introduktion till osteologiämnet 
från 1990-talet41.  

 

 
39 http://www.kb.se/bus/Ao/aoriktlinjer.htm 
40 Miller (1997) s. 484.  
41 During (1993) s. 140 
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1.5 Tesaurer/sökordlistor kontra indexering och 
informationsåtervinning (IR) 

Vad kännetecknar då en ”god indexering”? Kan den beskrivas i några generella 
ordalag? Enligt Lancaster existerar inte någon given bästa sammansättning av 
sökord (”best set of terms”) i objektiv mening.  

Han ger däremot några riktlinjer för att uppnå bästa möjliga standard på 
kombination av söktermer42: 

Följ gällande policy 
Använd korrekta söktermer 
Hitta rätt specifieringsnivå (i allmänhet innebär det, att man bör vara så specifik 

som möjligt) 
Använd korrekt ämnesterminologi – kräver ämneskunskaper 
Uteslut inte viktiga termer 

Eftersom en tesaur ytterst syftar till att göra olika typer av dokument sökbara, är 
det nödvändigt att studera återvinning av information i förhållande till hur tesauren 
är konstruerad. Lancaster (1998) presenterar ett par modeller för att illustrera hur 
indexeringstermerna påverkar sökbarheten hos ett dokument.  

En grafiskt åskådliggjord kurva för antalet sökträffar i förhållande till antalet 
indexeringstermer/sökord, beskriver ett förhållande, där antalet träffar först ökar 
progressivt och sedan planar ut. Kurvan visar alltså, att det finns en begränsning i 
antalet söktermer i förhållandet till träffmängden. Ett ”onödigt” stort antal 
indexeringsord kommer alltså bara att öka antalet träffar marginellt, och dessvärre 
göra antalet träffar oöverskådligt för användaren43.  

Ett informationsåtervinningssystem kan, som tidigare sagts, vara antingen 
prekoordinerat eller postkoordinerat44. I ett prekoordinerat system är termerna 
(deskriptorerna) ordnade på förhand, exempelvis ”bovidae: nötkreatur: kor”. Det 

 
42 1998, s. 80. Egentligen beskriver Lancaster vilka fel den ovane indexeraren gör, och vad man som 
mer erfaren bör kontrollera… 
43 Lancaster, F. W. Indexing and Abstracting in Theory and Practice. (1998), s. 27, fig. 7.  
44 Se bl a Aitchison et al. (1997) s. 81-ff och Hellsten&Rosfelt (1999), s.30-32 
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postkoordinerade söksystemet likställer alla indexeringstermer, som när en person 
söker förutsättningslöst på ”boskapsskötsel + mjölmaskiner + kor + 
yrkesskador” och ordnas först vid själva sökningen. Kombinationen existerar 
alltså inte på förhand, utan skapas av användaren själv vid söktillfället. 
Indexeringstermerna kan ändå sägas ha ett inbördes förhållande på följande sätt: 

 
 
 
 
 
                                       yrkesskador                           boskapsskötsel 
 
mjölkmaskiner                                 kor  

   

Figur 2. Förhållandet mellan indexeringstermer i ett postkoordinerat söksystem. 
Exemplet ovan av författaren. Modellen efter Lancaster (1998) s. 32 

 

Rila Mandala et al. (2000) beskriver tre olika typer av tesaurer i formler; i den 
prekoordinerade, alltså på förhand konstruerade tesauren, är likheten mellan term 
a och b definierad som ”det kortaste avståndet mellan en viss betydelse/aspekt av 
a till en viss betydelse/aspekt av b” , så att  

 
simab  = max[ - log(Np) / 2D)] 
 
alltså den negativa logaritmen av likheten (ju lägre tal, dess högre likhet). 

Mandala et al. låter ”likhets-värdet” variera mellan 0 och 1. N representerar här 
antalet ”noder”(nodes) i vägen mellan de två termerna, och D är det maximala 
djupet (depth) i tesauren.  

I en  co-occurrence based (på sätt och vis postkoordinerad) tesaur kan 
förhållandet mellan två indexeringstermer räknas ut  på följande sätt: 
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   2 x dfc 

dfa+dfb 

 

Metoden bygger på teorin, att ordpar som uppträder frekvent tillsammans i 
samma dokument är relaterade till samma ämne. Anta att ord a förekommer i 
dokument dfa och ord b förekommer i dokument dfb. Anta sedan att både ord a 
och b förekommer (co-occur) i dokument dfc. Man kan då uttala sig om likheten 
mellan orden a och b med hjälp av formeln ovan, och får ”likhetskoefficienten” för 
de bägge orden a och b. Har de en hög koefficient, antar man att de är nära 
relaterade, och bör vara nära relaterade även i en tesaur. Metoden är i högsta 
grad induktiv, eftersom den bygger enbart på ”förekomst” och inte alls på logiskt 
resonemang (se Metodkapitlet). 

Det finns inom aktuell forskning ytterligare en metod, så kallad propositionell 
analys (eng. propositional analysis, eller PA) som applicerats på forskning inom 
biblioteks- och informationsvetenskap. Det är en lingvistisk metod, som bygger 
på att man bryter ner t ex en text i dess minsta betydelsebärande beståndsdelar. 
Till skillnad från co-occurence based indexering, bygger PA på formell logik. 
Man analyserar texten noga. Oftast väljer man verb som betydelsebärande 
enheter, anger verben i en bestämd grammatisk form, och ”reducerar” ner texten 
till koncentrerade enheter, där man hittar sina indexeringstermer för texten i fråga. 
Jag kommer inte att applicera metoden på mitt material, och avstår därför från att 
närmare gå in på den. Den finns beskriven i litteratur i källförteckningen45. 

Däremot tror jag att jag kommer att kunna ”testa” formeln för den handgjorda 
tesauren (den först redovisade) på en färdig eller halvfärdig osteologisk tesaur. 
Som en sorts statistisk bearbetning vill jag också pröva co-occurrence based 
metod på några av de osteologiska rapporterna, för att se om resultatet blir 
detsamma som när jag så att säga väljer indexeringstermer själv. 

 
45 Se t ex Farrow (1996), hela artikeln, och Mandala et al. (2000) 
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Det finns ytterligare möjligheter att testa tillförlitligheten i 
informationssökningen och hur väl tesauren fungerar. Man kan pröva graden av 
återvinning och graden av precision på följande sätt46. 

Antalet relevanta dokument återfunna/Totalt antal relevanta dokument i systemet x 
100=   återvinningsgraden (eller C x 100/A) 

 

Antalet relevanta dokument återfunna/Totalt antal dokument återfunna x 100 
=precisionsgraden (eller C x 100/B) 

 
 

1.6 Andra centrala begrepp i uppsatsen 
Nedan följer ytterligare ett antal begrepp som är nödvändiga att reda ut innan jag 
övergår till problemställningar i tesaurkonstruktionen.  Här utesluts dock alla 
termer och begrepp som omfattas av själva tesauren, vilket skulle göra kapitlet 
alltför omfattande.  

I möjligaste mån försöker jag i uppsatsen följa Miguel Benitos översättningar 
mellan engelska och svenska biblioteks- och informationsvetenskapliga termer47. 

Aboutness Omdiskuterat och uppenbarligen svårdefinierat begrepp. 
Resonemang kring ”Vad innebär det att ett dokument täcker, eller handlar 
om/behandlar ett visst ämne eller ämnesområde?” 

Antropologi/Anthropology Läran om människan; särskilt läran om 
människans natur och väsende. 

Auktoriserad (godkänd) ämnesordlista Rowley definierar begreppen 
tesaur och sökordlista (subject headings list) och fokuserar på skillnader mellan 
dem48. I sökordlistor förekommer t ex ofta inverterade termer (ex. Ben, Brända). 

 
46 Rowley (1996), s. 171. Tikkanen (2000). I Tikkanens referens redogörs även för andra 
informationsvetenskapliga tekniker att testa återvinningsgrad hos olika system, t ex de tekniker som 
redovisas i Mandala et al. (2000) 
47 Bibliotekstermer, 2. uppl. 1997, eller via www.adm.hb.se. 
48 Rowley (1996), s. 267. 
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Sökordlistan kan också innehålla ytterligare underliggande avdelningar (inte 
underordnade uppslagsord) till en term (ex. Osteologi – Bibliografier). Tesaurer 
är normalt mer uttömmande, och oftast mer specifika än sökordlistor. En 
hänvisning i ämnesordlistan görs ofta på enklaste sätt med ”se…/see also…”, 
medan tesauren beskriver vilken typ av relation hänvisningen har (överordnad 
term, underordnad term, RT, NT m fl). Ämnesordlistan begränsas normalt av 
samlingen, d v s den innehåller inte fler termer än vad samlingen dittills har krävt. 

Formämnesord Beskriver vad ett dokument är, inte vad det innehåller. Ska 
läggas sist i en ämnesordssträng (KB/BIBSAM-BUS riktlinjer för 
formämnesord). 

Indexera Göra en ”representation” av ämnesinnehållet i ett dokument. 
Normalt i klartext (ej kod, jämför Klassificera). 

Indexeringstermer Indikatorer till ämnesinnehållet i ett dokument. 
Accesspunkter till en bibliografisk post eller ett dokument. 

Klassificera Sortera dokument (innehållsmässigt och formmässigt) efter ett 
visst system uppbyggt av koder. 

Notation Den ordning i vilken en klassifikationskod eller indexeringssträng är 
uppbyggd, t ex Abaa eller Hce(x). 

PMEST Ranganathans fem typfacetter; beståndsdelar i vilket man kan 
beskriva eller dela in de flesta ämnesområden. P=personality, M=matter, 
E=energy, S=space och T=time. Denna ordning betraktas som standard när det 
gäller citationsordning, d v s de olika facetternas, eller aspekternas, inbördes 
förhållande49. 

Odontologi Läran om tändernas anatomi, patologi, vård mm. 
Paleontologi Studier av fossila lämningar av djur, växter mm. Observera, att 

osteologer och arkeologer mycket sällan studerar fullständigt fossiliserat material. 
För att fossilisering ska ske, krävs ett antal olika förutsättningar beroende på vad 

 
49 Indisk vetenskapsman inom klassifikations- och indexeringsteori. Hans ”Colon Classification” 
(1933) anses vara banbrytande inom ämnesområdet. För vidare studier av PMEST, facetter, 
citeringsordning mm – se bl a Rowley (1996) ss. 183-ff. 
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man studerar. I praktiken används uttrycket för att beskriva studier av material 
som är mycket äldre än människan i någon form (t ex lämningar efter dinosaurier). 

Paleopatologi Forskning och undersökning av (främst människans) 
sjukdomar och sjukliga förändringar under äldre tider eller på äldre material. 

Zooarchaeology/Archaeo-zoology Studier av forntida zoologiska lämningar 
ur arkeologisk och/eller biologisk synvinkel. Jämför Paleontologi.  

1.7 Frågeställningar 
För att konkretisera det jag vill undersöka, har jag urskiljt och sammanställt ett 
antal frågeställningar. Frågeställningarna kan delas i två avdelningar; en som rör 
den aktuella indexeringen av rapporterna och urvalet av indexeringstermer, och en 
som rör tesaurens konstruktion. Jag förutsätter att läsaren under resten av 
uppsatsen har följande i bakhuvudet; det konkreta arbetet med indexering av en 
faktisk rapportserie samt urvalet av termer från dessa rapporter, och 
sammanställningen av en tesaur för osteologi, är två olika moment som inte ska 
blandas samman. Tesauren är i nuläget avsedd att vara helt fristående från alla 
bibliotekssystem och liknande. 

1.6.1 Indexeringen 

• Vilka termer, begrepp och ord täcks inte av existerande sökordsystem och 
tesaurer (KVHAAB:s lokala ämnesord, SAB:s ämnesordlista) men 
förekommer i rapporterna och bör indexeras för att kunna återvinnas?  

• Vilka sökingångar får jag automatiskt genom katalogisering i 
biblioteksdatasystemet?  

• Vilken citeringsordning är lämplig vid indexeringen? Topografisk-
arkeologiska sökord först, och sedan de osteologiska? 

1.6.2 Tesauren 

• Hur sammanställs själva sökordlistan/tesauren för att bli så lättillgänglig och 
användbar som möjligt? 
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• Hur löser jag problematiken med att få högsta möjliga vetenskapliga 
”akuratess”, det vill säga undvika mångtydighet i tesaurens terminologi? 

• Hur blir resultatet om man testar förhållandet mellan indexeringstermer med 
formeln för co-occurence based thesaurus? 
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2. OSTEOLOGI – BESKRIVNING OCH 
KORTFATTAD ÄMNESANALYS 

Osteologi (eng. osteology) från gr. osteon och lat. os; ben. SAOB (Ordbok för 
svenska språket) anger betydelsen som ”läran eller vetenskapen om skelettets 
ben”, utan att göra någon distinktion om vems ben det gäller. Man anger dock 
användningsområdet som medicinskt (inte t ex zoologi).  

Historisk osteologi eller arkeoosteologi är i sin nuvarande form en relativt ung 
vetenskap. Största delen av den akademiska grundutbildningen i ämnet är i 
Norden koncentrerad till Arkeoosteologiska forskningslaboratoriet (AOFL) i 
Ulriksdal (invigt 1967), som följaktligen tar emot studenter även från övriga 
nordiska länder. Utbildning på akademisk grundnivå startade där 1977 med 
professor Nils-Gustaf Gejvall som förste ansvarig50. Han efterträddes senare av 
professor Torstein Sjøvold. Idag förestås laboratoriet av docent Ebba During. 
Arkeoosteologi finns på AOFL på nivå A – D, och man tar även emot och 
handleder doktorander och andra forskarstuderande. Det är också möjligt att läsa 
Historisk osteologi vid Lunds universitet, och på Högskolan på Gotland finns 
utbildning i ämnet arkeoosteologi. I Bergen i Norge finns sedan 1920-talet en stor 
osteologisk samling. De flesta arkeologer kommer någon gång under utbildningen 
i kontakt med orienterande undervisning i osteologi. Kurser i osteologi ges även 
vid ett antal andra institutioner i Sverige, institutioner där man utbildar inom 
medicin, zoologi, paleontologi, odontologi etc. Tidsmässigt begränsas oftast den 
svenska osteologiska forskningen till skelettmaterial från postglacial tid51 och till 
och med medeltid. Traditionellt har man till utbildningar i osteologi antagit 

 
50 During (1993) s.19 
51 Från och med omkring 8200 f Kr. 
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studenter med naturvetenskaplig bakgrund (zoologer, medicinare, odontologer m 
fl) och arkeologer. Under senare år har vetenskapens inriktning koncentrerats mot 
arkeologin (jämför t ex namnbytet till ”arkeoosteologi” för ett par år sedan), men 
det finns ett utbyggt samarbete med andra discipliner. Man delar ofta vetenskapen 
i human och animal osteologi. Den moderna osteologin undersöker i första hand 
ryggradsdjurens skelett (där naturligtvis även människan ingår), men man 
intresserar sig även för andra typer av organiska material, såsom hornmaterial, 
hår, naglar och hud.  

Ebba During har i inledningen till introduktionen Osteologi – benens 
vittnesbörd gjort en kortare sammanställning av framträdande forskare på eller i 
närheten av osteologins fält. Sprungna ur den Linnéska traditionen, var det under 
1700- och 1800-talen oftast zoologer och medicinare som genomförde 
undersökningar på djur- och människoskelett. Flera av dessa var tillika 
arkeologiskt skolade, och kom därför att undersöka arkeologiska skelettmaterial. 
Kraniologin, och senare även frenologin, fick en stark ställning i Sverige efter 
forskningsinsatser av bl a Anders och Gustaf Rezius under 1800-talets sista 
hälft52. Bland äldre osteologiska undersökningar av vikt kan nämnas Kinbergs 
undersökning av djurbensmaterial från Stockholm (1870), Stolpes 
Birkaundersökningar under 1870 - 1890-talen och Gejvalls undersökningar av 
Westerhus på 1950-talet.  

Bland den äldre litteraturen med åtminstone anknytning till osteologin 
(eftersom man försökte bygga upp en bevisning kring drag och förändringar i 
skelettmaterialet), återfinner man verk som W. Leches ”Människan”, som 
behandlar hela den så kallade descendensteorin och de mänskliga rasernas 
utveckling53. Det bör ändå betonas, att Leche i denna publikation går till angrepp 
på dem som företrädde teorin med så kallade ”urstammar”. Leche menade i 
stället att alla nu levande människor var av samma art och härstammade från 
samma förfäder, vilket på sitt sätt var radikalt för den tidens forskningsläge.  

 
52 During (1993) s. 16, Ljungström (1998) s. 1 
53 Wilhelm Leche (1909). W. Leche (1850-1927) var författare och lärare i zoologi vid Stockholms 
Högskola. Han var också under en period ordförande i Svenska Sällskapet för Rashygien, som bl a 
sökte efter en  ”svensk-germansk ideal rastyp”. 
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Litteraturhänvisningar till publikationer från första hälften av 1900-talet saknas 
normalt i nutida osteologisk litteratur. 

Parallellt pågick även forskning på det zoologiska området, där djurens 
skelett, släktskap och faunahistoria studerades. Först under 1940-talet började 
man intressera sig på allvar för brända benmaterial. Föregångsman här var 
professor Nils-Gustaf Gejvall. 

I Norden är det dominerande undersökningsmaterialet framgrävt arkeologiskt 
material. Man undersöker kvarlevor och benmaterial från boplatser och gravar, 
och normalt ingår både en laborativ undersökning, en bestämning och en tolkning 
av materialet. Att som i Norden behandla studier av skelettmaterial på ett 
artövergripande sätt är unikt. Bland pågående forskningsprojekt kan nämnas: 
”Metodutveckling av åldersbestämning med hjälp av tänder från nötkreatur i 
osteoarkeologiskt material. Från medeltid till Belgian Blue”, ”Människornas 
förhållande till fiske och säljakt under yngre stenålder i Sverige”, ”Benrester 
berättar – hälsoläget i det medeltida Lund”, ”Osteologisk analys baserad på 
datorintensiva metoder” samt ”Traces from the skeleton studies of an active Stone 
Age population”54. Det vanligaste är att man på C-nivå specialiserar sig mot 
animal- eller humanosteologi, men många osteologer arbetar också med bägge 
typerna av material.  

Normalt inleds osteologens arbete med ett bestämningsarbete till benslag och 
art, en uppgift som kan gå relativt snabbt, eller vara oerhört komplicerad och 
kompletteras med otaliga sökningar i referensskelettmaterial eller beskrivningar. I 
en skriftlig rapportering ingår oftast  detaljerade beskrivningar av det undersökta 
benmaterialet. Man beskriver arter (om det gäller djur) och benslag 
(överarmsben, hjässben, käke, falanger etc), och för dessa används oftast latinska 
beteckningar. Tolkning av materialet i form av slutledningar vad gäller en 

 
54Uppgifter om pågående avhandlingsarbeten mm har hämtats från Arkeologiska institutionen, Lunds 
universitet,  http://www.ark.lu.se/forskning/ostres.htm och från Arkeologiska institutionen, 
Stockholms universitet, under pkt. Arkeoosteologi och Historisk osteologi , adress  
http://www.archaeology.su.se/  Det här presenterade är endast ett litet urval ur den pågående 
forskningen. 
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befolknings hälsoläge, en biotoprekonstruktion eller liknande förekommer nästan 
alltid; likaså utvärdering av metoder för mätning och tolkning. 

2.1 En vetenskapshistoriskt het potatis? 
Tyvärr har inte den nordiska osteologins moderna historia behandlats särskilt 
mycket ur vetenskapshistorisk eller idéhistorisk synvinkel. Det finns ingen 
sammanfattande beskrivning av ämnets framväxt, något som i högsta grad vore 
väsentligt i samband med framställandet av en tesaur inom ämnet. En 
vetenskapshistorisk sammanställning skulle kunna förklara varför vissa 
forskningsområden prioriteras under en viss period, varför man överger metoder 
och forskningsfält och förhoppningsvis också ge lite anvisningar om osteologisk 
forskning i framtiden. Om en tesaur ska spegla ämnet, så måste den givetvis 
spegla allt detta. Jag vill gärna stanna upp ett ögonblick vid denna tydliga brist på 
beskrivningar av ämnet osteologi i Sverige.  

Olof Ljungström, doktorand i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala 
universitet, har skrivit två väl initierade artiklar där han uppmärksammar 
vetenskapshistoriska problem inom den fysiska antropologin55. Hans slutsats är att 
den fysiska antropologin i Europa fortfarande ”släpar på” arvet efter den 
rasbiologiska forskning som försiggick under 1800- och början av 1900-talet, 
och att man av den anledningen undviker att studera ämnets utveckling56. Man 
”skäms” alltså för de eventuella kopplingarna bakåt i tiden. Ljungström föreslår en 
lösning på problemet på så sätt, att man inte automatiskt utgår från att forskning 
inom rasismens historia är detsamma som rasforskningens historia. Att skilja 
dessa fenomen åt, ger en även bättre grund för studier av ren rasism och dess 
framväxt. En liknande åsikt framförs av Tore Frängsmyr i en nyutgiven svensk 
idéhistoria57. Där diskuteras, i vilken utsträckning den rashygieniska forskning som 
ledde till bl a den mycket omtalade Steriliseringslagen från 1941, hur oförståelig 

 
55 Ljungström (1998) och (1999) 
56 Ljungström (1998) s. 3,  beskriver bl a hur det tyska vetenskapliga konceptet togs upp av 
etnografen och arkeologen Hjalmar Stolpe och arkeologen Hans Hildebrand. 
57 Frängsmyr (2000), del II, s. 286. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

34 

och frånstötande den än kan framstå för dagens samhälle, hade idémässiga 
samband med nazisternas rasmystik och folkmord.  

Detta undvikande av ämnesforskning inom osteologin har givetvis också 
drabbat den ”icke-inblandade” animalosteologiska (zooarkeologiska) grenen av 
ämnet. Här kan man dock i viss mån stötta sig på vetenskapshistorisk forskning 
inom biologi, zoologi, paleontologi och veterinärmedicin. 

Humanosteologin, eller den fysiska antropologin, har en stark ställning i bl a 
USA. Ljungström beskriver den stora bredden inom amerikansk antropologisk 
forskning med följande ord: 

Mycket av det forskningstraditionen i USA omfattar, skulle i Sverige och många andra 
länder sannolikt uppfattas som skilda discipliner: Här har således paleoantropologi, 
paleoprimatologi, rättsantropologi, demografi, genetik, tillväxtstudier, neuroanatomi, 
osteologi med mera förts samman under den fysiska antropologins generösa paraply.  

Jag håller med Ljungström, men kan invända att vi faktiskt har ett delvis USA-
liknande förhållande i Norden; ett exempel är samarbetsgruppen AFFA58, där 
polisens tekniska och rättsmedicinska företrädare samarbetar med osteologer och 
arkeologer. Primatologer föreläser inom den osteologiska utbildningen, 
kompletteringskurser för osteologer inom statistisk demografi är andra exempel. 
Ytterligt belysande är också den genetiska forskning på skelettmaterial som 
förekommer på Arkeologiska Forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet. 
Resultat från denna forskning kan sedan komplettera (eller vederlägga) traditionell 
osteologisk forskning vad gäller könsbedömning, släktskapsförhållanden, 
sjukdomstillstånd och liknande59. 

2.2 Vad gör en modern svensk osteolog idag? 
Vanliga humanosteologiska frågeställningar i Sverige idag kan vara: Hur många 
individer är begravda här? Kan vi bedöma deras kön och ålder? Kan man säga 

 
58 Arbetsgruppen för Forensisk Arkeologi. Se bl a RPS rapport 1996:5 ”Forensisk arkeologi” 
59 Se t ex Götherström (2001). 
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något om aktiviteter och levnadsomständigheter under personens levnad60? Har 
personen haft sjukdomar eller fått skador? Fött barn? Varit lång, kort, kraftig…?  

Metoder för mätning och jämförelse av material utarbetas. Man jämför också 
större material (kvinnor kontra män, barn kontra vuxna, landsbygdsbefolkningar 
kontra stadsbefolkningar, ”rikare” begravningar kontra enkla) o s v för att kunna 
säga något om olika befolkningsgruppers livsvillkor. Den typen av studier kallas 
omväxlande paleopatologiska, demografiska och medicinhistoriska. Osteologiska 
resultat kan också utgöra grund för genusarkeologiska teorier61. Att göra en 
bedömning av en avliden persons rasmässiga, eller biologisk-etniska ursprung, 
kan vara aktuellt inom paleolitisk forskning samt inom forensisk arkeologi, men 
har annars föga intresse för humanosteologisk forskning idag62. 

Animalosteologin sysslar idag med frågor som berör förhistorisk och historisk 
domesticeringshistoria, dietrekonstruktioner för människan, jakt- slakt- och 
djurhållningsmetoder, biotop- och naturresursrekonstruktioner mm. 

2.3 Uppsatsens källmaterial – de osteologiska 
rapporterna 

Osteologiska enheten på Historiska museet har under en följd av år på 
uppdragsbasis gjort undersökningar av osteologiskt material. Det allra flesta 
materialen kommer från arkeologiska undersökningar runt om i Sverige. 
Utgrävaren har av olika skäl (t ex avsaknad av osteologisk kompetens på plats) 
valt att be Osteologiska enheten om hjälp med en osteologisk analys. Den 
osteologiska rapporten finns sedan med i den arkeologiska undersökningens 
slutredovisning, antingen som helhet eller i en bantad version och är en viktig del 
av källmaterialets tolkning och planering för fortsatt arbete. Ibland fyndfördelas 
benmaterialet till SHM, ibland till det länsmuseum (motsv) som genomfört den 
arkeologiska undersökningen63. 

 
60 Aktivitetsspår, ”stress marks”. Se te x Ahlström (2000).  
61 Se t ex Iregren (1992) 
62 Mycket god introduktion till ”forensic anthropology” kan erhållas på OsteoInteractive’s hemsida, 
tillgänglig på http://medstat.med.utah.edu/kw/osteo/forensics/index.html. 
63 Norén-Williams (2000) 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

36 

2.3.1 Allmän bibliografisk beskrivning 
Källmaterialet utgörs av Osteologiska enhetens 148 osteologiska rapporter. 
Dessa är skrivna/utgivna under perioden 1988 till och med 1999. Eventuellt kan 
någon ytterligare rapport från år 2000 och 2001 tillkomma under arbetets gång. 
Rapporterna hålls samman som en rapportserie. Serien hette ”Rapportserie från 
Osteologiska enheten, Statens historiska museum” fram till och med 1997. Efter 
en organisationsförändring bytte den sedan namn till ”Rapportserie från 
Samlingsenheten, Statens historiska museum” under 1998 och 1999. Rapporterna 
har en beteckning enligt följande formel: åååå: N,  t ex 1999: 5. Alla rapporter 
utom en är numrerade i serien. 

På titelsidan finns alltid titel och eventuell undertitel, ett sammanhållet fält med 
namn på den/de som författat rapporten, författarens titel, som oftast är osteolog 
och/eller antikvarie – tandläkare och 1:e antikvarie förekommer också – samt 
månad och årtal för publiceringen. Några personer förekommer mycket frekvent 
som författare, men det finns också exempel på personer som bara skrivit rapport 
vid ett enstaka tillfälle. De författare som förekommer frekvent, har varit fast 
knutna till museets osteologiska enhet, och till Riksantikvarieämbetets 
osteologiska verksamhet. 

Rapporterna är tryckta i A4-format, limmade och med plastpärm som 
skyddsomslag. Färgen på omslaget varierar för att lättare kunna särskilja de olika 
årgångarna. Framsidan är samtidigt titelsida. Ibland förekommer en 
innehållsförteckning, främst i de lite mer omfångsrika och i rapporter från senare 
år. Sidantalet varierar; allt mellan en sida och ett femtiotal sidor (inklusive tabeller, 
MIND-beräkningar etc) förekommer64. De flesta rapporterna är på ca 5 - 10 
sidor plus en bilaga, som ofta innehåller en s k ”benlista” och liknande.  

Formen på rapportens titel varierar också över tiden. Oftast finns en titel (t ex 
”Osteologisk analys”) följt av en undertitel, som i de flesta fall innehåller 
hänvisningar till fastighetsbeteckningar, sockennamn, gårdsnamn eller liknande 
geografisk-topografiska angivelser. Rapportförfattaren har då undersökt det 

 
64 Osteologisk term för beräkning av minsta antalet individer i ett benmaterial (Minimum Number of 
INDividuals). 
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benmaterial som framkommit vid en arkeologisk undersökning på den aktuella 
platsen. Det finns undantag från detta; när den så kallade Sigtunabiskopen 
undersöktes, eller när man analyserat innehållet i en fornegyptisk kruka, eller 
redovisar osteologiska resultat från utgrävningar vid nyprojektering av en 
motorvägssträcka, får titlarna ett annat utseende. Tidsmässigt täcker rapporterna 
material från paleolitisk tid fram till skandinavisk medeltid, med en tonvikt på 
järnålderstida och medeltida material65. Ingen rapport behandlar nutida forensiskt 
material, trots att osteologer ibland anlitas för sådana uppdrag66. 

Det har producerats ett varierande antal rapporter varje år. Allt mellan en 
rapport per år upp till ett trettiotal per år förekommer. 

Enligt bedömningar från ansvariga på SHM/SHM verksamhetsplanering, 
kommer rapportarbetet i framtiden att utföras fortlöpande, men i begränsad 
omfattning67. 

 
65 Paleolitikum är den arkeologiska benämningen på den senaste istiden. 
66 Som hänförs till juridiska eller polisiära utredningar, t ex rättsmedicinska eller kriminaltekniska 
utredningar. Det är relativt vanligt att osteologer/antropologer arbetar med detta i USA, eller vid 
undersökning av t ex massgravar från recenta krig. 
67 Sabine Sten, muntligt meddelande  januari 2001. 
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3. METOD 

Den metod jag valt att använda är en kvalitativ metod. Jag kommer hela tiden att 
behöva värdera och välja ut lämpliga indexeringstermer. Jag måste också utifrån 
tidigare litteratur göra en bedömning av hur tesauren/ämnesordlistan ska vara 
upplagd, och på vilket sätt den ska ha möjlighet att växa till. Avsikten med 
metoden, är att tesauren till sin uppbyggnad ska återspegla den logiska strukturen 
hos ämnet osteologi. 

Metoden liknar på många sätt det som kallas Transaction log analysis 
(TLA)68, men utan steget med analysen av just en datalogg. Metoden beskrivs 
som en undersökning, där personen som söker i ett system och själva systemets 
uppbyggnad sätts i fokus. TLA har använts bl a för att analysera och förbättra 
OPAC:er69. 

Tesauren/sökordlistan har utarbetas med hjälp av litteraturundersökningar, 
bibliografiska undersökningar, jämförelsematerial, inhämtande av erfarenheter från 
bibliotekarier och osteologer (kvalitativ undersökning), och omfattat: 

• Genomgång av källmaterialet (rapporterna). 
• Jämförelse med eventuella tesaurer inom arkeologi, medicin, biologi, 

odontologi samt genomgång av grunder för tesauriebildning. 
• Ämnesanalys av ämnet osteologi samt analys av vilka begrepp och uttryck 

som används frekvent i den metodologiska litteraturen. Jag har 
kontrollerat huruvida ett begrepp normalt förekommer i pluralform eller 

 
68 Powell (1999) s. 110 
69 Open Access Public Catalogue 
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inte, om stavningen är okontroversiell, om det finns fler uttryck för att 
beskriva samma fenomen etc. 

• Diskussion med användare (osteologer, bibliotekspersonal, studerande). 
Möjlighet för medlemmar i Osteologiska föreningen att per e-post 
kontakta mig med synpunkter, förslag och frågor. 

• Utvärdering av försök att arbeta med ”naturliga motsatspar”.  
• Försök till utvärdering av tesaurens användbarhet med hjälp av formel för 

co-occurrence based thesaurus 

3.1 Metod för katalogisering 
I allt väsentligt har jag följt den rutin för katalogisering av material som finns på 
Vitterhetsakademiens bibliotek. Att inte följa bibliotekets rutiner, skulle försvåra 
återvinningen av materialet och försvåra vid framtida katalogisering av nya 
rapporter. Sökorden i ett MARC-baserat system som det aktuella Aleph, skrivs 
här in i fält 696 (lokala ämnesord, kontrollerade termer). Rapporterna har inte att 
GEN-klassas70. Fält 696 a - b ska enligt LIBRIS-handboken användas för 
ämnesord respektive underindelning, och c och d för geografisk respektive 
kronologisk indelning. 696 a - d är upprepningsbara, vilket innebär att man kan ta 
med två olika sockennamn, sätta ämnesord för både materialbeskrivning och 
metodval etc71. 

Indexeringstermerna placeras på varje bibliografisk post i katalogen. 
Ordningsföljden för termerna utgör en ämnesordssträng72. Ämnesordssträngen 
bör vara uppbyggd så, att det mest specifika begreppet sätts först, och därefter 
bestämningar/begränsningar av det första begreppet. De ämnesord som följer 
efter det första begreppet, kommer då att beskriva ur vilket aspekt ämnet har 

 
70 Generell klassificering, som görs på publikationer som ingår i Svensk bokförteckning och Svensk 
periodicaförteckning, och görs enligt forskningsbibliotekens regler. Om en publikation GEN-klassats, 
kommer koder för klassifikation att kvarstå när ett bibliotek importerar posten till sin egen katalog. 
71 För mer info om fält mm se LIBRIS Formathandbok (4. uppl.) som papperskopia eller via 
www.libris.kb.se. För fält 696 specifikt – se 
http://info.libris.kb.se/dokument/formathandbok/Kapitel%2073.html#696. 
72 Hellsten & Rosfelt (1999) s. 30-ff. 
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behandlats. Ordningen i en ämnesordssträng diskuteras också av Aitchison m fl, 
där flera varianter presenteras73. 

Om jag applicerar SAB handlednings för ämnesordsindexering förslag till 
ordningsföljd i sökordssträngen på en fiktiv osteologisk rapport, kan resultatet bli 
följande: 

 
1. ÄMNE – huvudord, det mest   osteologi 
specifika begreppet 
2.   ASPEKT eller BESTÄMNING -  djurben 
begränsar /är underordnat 
     ”         ”          ”   get Capra hircus  
     “         “          “   slaktavfall 
     ”         ”          ”   tunnslip 
3. GEOGRAFISKA ÄMNESORD  Eketorps borg 
4.  TIDSPERIOD   järnåldern 
               ”   medeltiden 
5. FORMKATEGORI – se  rapporter 
formämnesord i kap 2.1 
6.   MÅLGRUPP   barn, fackfolk   
      
 

När det gäller indexeringen av de osteologiska rapporterna, är det avgörande 
vilken ordning som normalt tillämpas på KVHAAB. 

 

3.2 Metod för att arbeta fram en tesaur 
Det finns många olika sätt att gå tillväga vid skapandet av en ny tesaur inom ett 
område. Författarna har olika åsikter om huruvida ett deduktivt eller induktivt 
arbetssätt är att föredra. I princip är det så, att det induktiva arbetet utgår från det 

 
73 Aitchison et al. (1997) s.72-ff. 
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källmaterial man har tillgång till, eller arbetar med, medan ett deduktivt arbete i 
första stadiet bortser från ”verkligheten”/ källmaterialet, och koncentreras till 
vetenskapliga uppfattningar om ämnets struktur, hur andra tesaurer är uppbyggda 
och liknande. Jag vill presentera tre olika upplägg, som har varit till stor hjälp för 
mig i mitt arbete. 

3.2.1 Benitos metod  
Benito förordar en induktiv metod, som jag sammanställt i kronologisk punktform 
för tydlighets skull74: 

1. Indexera ett urval av den litteratur man vill registrera. 
2. Välj ut termer som hör till ämnesområdet, eventuellt kompletterade med 

termer från t ex lexika eller tesaurer från angränsande områden. 
3. Gör ett första försök att sortera i hierarkiska strukturer. 
4. Titta på/ta med termer som kan bli intressanta, men som tillhör näraliggande 

områden. 
5. Sortera termerna i kategorier (använd sunt förnuft!). Benito föreslår att man 

t ex kan använda sig av PMEST (se ordförklaringar). 
6. Tillverka hierarkierna. Normalt ska en term endast förekomma på ett ställe. 
7. Ta hänsyn till möjligheten att förändra och komplettera efter hand. 
 

3.2.2 Aitchisons metod 
Aitchison m fl jämför induktiv och deduktiv metod i tesaursammanställning75. En 
deduktiv metod, med inslag av induktion i det första skedet förordas. Jag 
sammanfattar processen på följande sätt: 

Först definierar man tesaurens ämne och omfattning. Nästa steg är att 
bestämma sig för vilken målgrupp man syftar till, vilket språkbruk som ska 

 
74 www.adm.hb.se/personal/mb/kunskapsorganisation/tesaurus.htm 
75 Aitchison et al. (1997) s.142-ff 
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användas, vilken teknisk konstruktion tesauren ska ha mm. Därefter vidtar det 
praktiska arbetet med i kronologisk ordning 

1. urval av termer 
2. nedtecknande/fastsällande av termer 
3. strukturering av termerna/systematisering 
4. framställande av alfabetisk tesaur (för att komplettera den systematiska) 
5. avslutande kontroll med experter 
 

Vid urvalet av termer föreslås, att man konsulterar andra tesaurer, 
klassifikationsscheman, encyklopedier, databanker, lexika, index i tidskrifter och 
publikationer, experter inom området, samt sina egna kunskaper. 

3.2.3 Rowleys metod 
Ytterligare en praktisk handledning finns att konsultera. Rowleys instruktioner 
omfattar sammanställandet av en tesaur eller en ämnesordlista; den är upplagd 
stegvis och lätt att följa76. Rowley lägger tonvikt vid att fatta aktiva beslut före och 
under konstruktionsprocessen. Jag har förkortat och sammanfattat den på samma 
sätt som de ovan beskrivna handledningarna. 

1. Besluta om och ta hänsyn till tesaurens ämnesområde(n), vilken typ och 
mängd att litteratur den ska användas för,  vilken typ av 
informationslagrings (och återvinnings-)system den ska användas i, vilka 
användarna kommer att vara, och hur dessa kommer att använda 
tesauren. 

2. Besluta om hur tesauren ska vara uppbyggd rent tekniskt, med hänsyn till 
språkval, specificitetsnivå, hur uttömmande den ska bli och hur 
återvinningen går till rent praktiskt. 

 
76 Rowley (1996) s. 267-ff 
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3. Samla, välj ut och förteckna lämpliga termer. Kontrollera relationer mellan 
termerna. 

4. Sammanställ tesauren. 
5. Revidera den vid behov. 

Rowley rekommenderar att man för samlandet av termer antingen använder 
datorstöd, eller en samling kort, där man skriver termen och senare i arbetet även 
relationer och hänvisningar.  

3.2.4  ”Min metod” 
I mitt aktuella fall har jag valt att arbeta efter en ”mix” av de tre metoderna; 
eftersom jag har haft ett klart avgränsat källmaterial, har jag börjat arbeta 
induktivt utifrån rapporternas betydelsebärande innehåll, och sedan övergått till ett 
mer deduktivt arbetssätt. Jag har utgått från att jag har en viss grundläggande 
uppfattning om sammansättningen av indexeringstermer i tesauren. Denna 
uppfattning, eller förförståelse, bygger på egen förvärvad kunskap och på 
jämförelsematerial i form av medicinska, arkeologiska och zoologiska 
termförteckningar och tesaurer, som jag konsulterade parallellt med indexerings- 
och tesaurarbetet. 

Om en term har ett tydligt motsatspar som man kan föra in i tesauren, är detta 
ett sorts deduktivt arbete, d v s termen finns inte primärt i källmaterialet, men kan 
deduktivt härledas till ämnet osteologi ändå. Deduktion är också när en term inte 
konkret förekommer i rapporternas texter, men man använder den för att 
beskriva innehållet i texten och för in den i tesauren. Indexering är ofta en sorts 
deduktion, en beskrivning på ”meta-nivå” av innehållet i ett dokument, där det 
beskrivande begreppet inte förekommer i dokumentets text, men finns i ämnets 
vetenskapliga struktur. 

Om jag hade arbetat helt förutsättningslöst med en svensk osteologisk tesaur, 
skulle jag förmodligen beslutat mig för ett annat arbetssätt, och utgått från en 
fördjupad ämnesanalys som ett första steg. Detta hade varit än mer påtagligt, om 
jag själv saknat kunskaper i ämnet. Ett konkret källmaterial och ett konkret 
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biblioteksdatasystem att utgå ifrån, gör följaktligen sättet att närma sig materialet 
mer induktivt. Metoden jag tillämpat är alltså följande: 

1. Tillägna mig en allmänkunskap inom ämnesområdet osteologi 
2. Börja indexera litteratur 
3. Förteckna termer som används vid indexeringen i tesaurform 
4. Komplettera med termer som används inom osteologisk forskning, men 

som inte ingått i de indexerade rapporterna 
5. Komplettera med olika relationer mellan termerna 
6. Kontrollera terminologin mot auktoriserade förteckningar 

3.3 Reflexion över inlednings- och metodkapitel 
Innan jag övergår till att redovisa det konkreta arbetet med indexering av 
osteologiska rapporter och konstruktion av en osteologisk tesaur, vill jag kort 
diskutera innehållet i  kapitlen 1 och 2. 

De båda kapitlen är relativt omfattande, men jag har inte kunnat undvika det 
av flera skäl. Innan jag gav mig på själva arbetet, kände jag ett behov av att 
förankra tesaurer, kontrollerade vokabulärer och själva indexeringen i en teoretisk 
verklighet. Jag ville ta reda på vilka mekanismer som får en tesaur att se ut på ett 
visst sätt, och hur terminologin i en tesaur byggs upp. Det är min definitiva 
uppfattning, att system som klassifikationssystem och tesaurer inte får sitt 
utseende av en slump, eller för att de är ”det enda rätta”. En parallell finns i till 
exempel Joakim Hanssons avhandling och artiklar om SAB och dess tillkomst, 
där en av hans utgångspunkter är hur klassifikationssystemet speglar ett visst 
synsätt eller en tidsanda77. Jag ville åtminstone vara medveten om detta innan jag 
började göra mina egna misstag. 

Eftersom jag skulle arbeta praktiskt, behövde jag också vara säker på att inte 
ställa till det alltför mycket i olika system o s v. 

Ett annat skäl till den omfattning som inledningskapitlet fått, är bristen på 
fördjupade ämnesbeskrivningar eller vetenskapshistoriska analyser inom den 

 
77 Hansson (1999). 
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svenska/skandinaviska osteologin. På sätt och vis fick jag börja med att göra en 
egen analys av ämnets natur, något som kanske borde ha gjorts av en 
idéhistoriker eller en person med större ämneskunskaper på osteologiområdet än 
jag själv. Hade en sådan ämnesanalys funnits, så hade jag kunnat välja mellan att 
följa den eller ifrågasätta den, och det hade varit lättare för mig och säkert mer 
vetenskapligt korrekt. 

Jag ville också vara noga med att visa, att det finns olika sätt att gripa sig 
verket an med det konkreta tesaurarbetet. 
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4. RESULTATDEL – KATALOGISERING, 
INDEXERING OCH  
SAMMANSTÄLLNING AV TESAUREN 

4.1 Osteologisk litteratur i bibliografiska databaser 
För att få en allmän bild och en ökad förförståelse av hur den osteologiska 
litteraturen normalt indexeras och klassificeras i svenska bibliografiska databaser 
idag, gjorde jag ett antal enkla sökningar under oktober och november 2000. Jag 
har sökt i nationalbibliografin LIBRIS (avancerad sökning med utökad utländsk 
information) och i Vitterhetsakademiens biblioteksdatabas Vitalis (avancerad 
sökning). I båda systemen har jag sökt i fritextfält, ämnesordsfält och på 
klassifikationskod (båda använder SAB:s klassifikation). 

Jag kan konstatera, att ”osteologi” som fritextterm i LIBRIS ger en mycket 
ospecifik träffbild. Termen osteologi används även inom medicin i samband med 
beskrivningar av rörelseorganen, så antalet träffar som behandlar fibromyalgi, 
ryggvärk mm är mycket stort. Klassifikationen av dessa publikationer varierar 
mellan J.02, J.08, Jjz, Jj 113, J:dd, Uddb, Ueba, Ueb, Ve:k, Ven:k m fl. 

Vid sökning i Vitalis fungerar ”osteologi” utmärkt som både fritextterm och 
ämnesord. Det är nu inte så förvånande, eftersom KVHAAB samlar just på 
litteratur inom kulturmiljövård, arkeologi, historia etc. 

Termen ”arkeoosteologi” har inte slagit igenom i någon större utsträckning. 
Det finns inte som ämnesord varken i LIBRIS eller i Vitalis. Vid fritextsökning får 
man en träff i LIBRIS och något tiotal i Vitalis. 

Jag sökte också i LIBRIS Artikelsök. Av någon anledning har mycket få 
artiklar i LIBRIS Artikelsök klassifikation J.08 (osteologi). Sökning på J.08 i 
vanliga LIBRIS gav drygt 200 träff, ”osteologi” som fritextord över 1600 träffar.  
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Jag har också tittat på användningen av begreppen ”antropologi” och ”fysisk 
antropologi”, med vilka man normalt avser studier av människan som biologisk 
varelse på ett mer övergripande plan. I amerikansk litteratur används ofta termen 
anthropology även för att beskriva laborativa osteologiska studier av enskilda 
ben- och skelettfynd. Ordet osteology används mer sparsamt. 

”Fysisk antropologi” och ”antropologi” används i både LIBRIS och Vitalis 
som ämnesord på publikationer som på ett övergripande sätt behandlar 
människans utveckling och villkor, företrädesvis med material från äldre stenålder 
som grund. Mer sällan behandlar verken enskilda mänskliga skelettfynd. Även 
äldre rasbiologiska verk förekommer med dessa ämnesord. 

Gemensamt för bägge katalogerna, är att de saknar en mer specialiserad 
terminologi för att beskriva typen av benfynd eller vilken metod som använts vid 
undersökning/analys. Sökningar på olika djur och osteologi, ger i båda systemen 
några träffar (osteologi + hästar, osteologi + nötkreatur) medan sökning på exakt 
hästart78 (det finns flera!) inte ger något alls. Sökningar på benslag och osteologi 
ger inte heller några resultat, utom vad gäller begreppet ”kranium”.  

Nordic Archaeological Abstracts (NAA) förtecknar en stor del av 
arkeologisk dokumentation i Norden.79. Inom humanosteologin har NAA följande 
subject headings: 

  
PHYSICAL ANTHROPOLOGY => Osteology => Eskimos 
PHYSICAL ANTHROPOLOGY => Osteology => General 
PHYSICAL ANTHROPOLOGY => Osteology => Norse  
PHYSICAL ANTHROPOLOGY => Osteology => Palaeo-Eskimo bones 
PHYSICAL ANTHROPOLOGY => Osteology => cremations 
PHYSICAL ANTHROPOLOGY => Osteology => ethics 
PHYSICAL ANTHROPOLOGY => Osteology => female burials 
PHYSICAL ANTHROPOLOGY => Osteology => human skulls 

 
78 Familjenamnet är Equidae 
79 NAA utkommer med en årlig tryckt sammanställning, och finns också tillgänglig på 
http://www.naa.dk/ 
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PHYSICAL ANTHROPOLOGY => Osteology => inhumations 
 
Som exempel kan nämnas Berit Sigvallius avhandling Funeral pyres: iron 

age cremations in north Spånga80, vilket fått följande ämnesord: 
 

ANIMALS|Osteology|General 
GRAVES|IA|cremations 
PHYSICAL ANTHROPOLOGY|Osteology|General 

Berit Sigvallius har gjort många av de osteologiska rapporterna och ägnat särskilt 
intresse åt just kremerat material. Jag kan därför jämföra NAA:s indexering av 
ovanstående material med mina egna indexeringar av Sigvallius rapporter. 

 
 

4.2 Redovisning av katalogisering och indexering av 
rapporter 

4.2.1  Indexeringsdjup – hur mycket eller hur litet? 
Vid indexering av ett dokument, kan man gå tillväga på två sätt. Det ena är att 
koncentrera sig på vad som sammanfattar och binder ihop hela verket och de 
övergripande ämnesorden. Det andra är att indexera allt väsentligt, det vill säga 
både det övergripande och de enskilda delarna. En svårighet jag stötte på, är 
skillnaden mellan ämnesinnehåll och textinnehåll. För den arbetande eller 
forskande osteologen är det alltså till stor hjälp att snabbt kunna återfinna 
beskrivningen av en viss förekomst i ett större material, t ex de aktuella 
rapporterna.  

I rapporter av den här typen, måste författaren nästan undantagslöst lägga 
mycket utrymme på en exakt redovisning av det aktuella benmaterialet. Den 

 
80 Sigvallius (1994) 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

49 

sammanställningen är normalt flera sidor lång, och är en naturvetenskapligt strikt 
redovisning av vad materialet består av81. En sådan sammanställning kallar 
rapportförfattarna ofta för en ”katalog” eller ”benkatalog” – inte att förväxlas med 
en bibliotekskatalog. 

Självklart måste osteologen/rapportförfattaren redovisa sitt material 
fullständigt. Gör man det inte, så riskerar man att tappa arkeologisk information 
för all framtid, eftersom själva benmaterialet kan försvinna, förstöras, 
kontamineras eller på annat sätt bli omöjligt att undersöka igen. Jag har därför 
betraktat ”katalogen” (redovisningen av benmaterialet inklusive bestämningar av 
enskilda benelement) som en sorts nödvändig bilaga till själva rapporten, även om 
den lagts inne i den löpande texten. Jag har sedan koncentrerat indexering och 
sökande efter lämpliga osteologiska ämnesord till delar som innehåller 
rapportförfattarnas analyser och slutledningar.  

Undersöker man olika anvisningar för indexering, så finns riktlinjer för vad 
som ska indexeras eller inte. Ett mått som brukar anges, är att åtminstone en 
fjärdedel av innehållet ska handla om ämnet för att man ska tilldela dokumentet ett 
visst ämnesord eller indexeringsterm82. Enheten för bibliografisk utveckling och 
samordning inom Kungliga Biblioteket (KB/BUS), skriver att ”…boken eller 
artikeln ska innehålla tillräckligt mycket om ämnet, åtminstone 20-25 procent, för 
att ämnesord ska bli aktuellt.”83. Däremot anser BUS, att det inte ska finnas någon 
numerär begränsning för antalet ämnesord.  

Enligt Library of Congress’ ”Rules of application” bör ca 20 procent av 
dokumentet behandla en viss företeelse (aspekt, ämne…), för att ett ämnesord 
ska påföras84.  

Det kan alltså finnas en diskrepans mellan det 
bibliografiska/informationsvetenskapliga målet och det forskningsmässiga och 

 
81 Bara att redovisa ett fullständigt skelett av människa tar drygt 200 rader om man redovisar i 
tabellform, även om det inte alltid görs exakt på det sättet. 
82 Hellsten & Rosfält (1999), s.17-ff. A. Eriksson, KVHAAB, muntl medd., L. M. Chan, Univ. of  
Kentucky, muntl medd, samt Chan (1995) Library of Congress Subject Headings: principles and 
application . 
83  http://www.kb.se/bus/ 
84 Prof. L. M. Chan, muntl medd vid föreläsning 2001-03-12 
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faktasökande. Ett sätt att uttrycka det är att indexeringen ska beskriva 
dokumentets huvudsakliga innehåll och form, inte göra forskarnas uppgifter. Det 
finns klara fördelar med att begränsa antalet ämnesord per dokument; om det 
enda osteologiska ämnesordet för ett dokument är ”animalosteologi”, så utlovar 
indexeraren inget mer än att ”det handlar om djurbensmaterial i en eller annan 
form”, och lämnar fritt för informationssökaren att avgöra om det är vad han/hon 
letar efter. Ett begränsat antal ämnesord borgar för en i allmänhet snabbare och 
korrektare indexering.  

Nackdelen med vad som kallas en sammanfattande, eller ytligare 
indexering, är förstås att de enskilda delarna, eller detaljerna, går förlorade i 
dokumentets metainformation.  

Man bör ändå vara noga med att följa praxis. Om bibliotekets (institutionens, 
organisationens) praxis är att indexera på en viss nivå, bör all indexering göras i 
överensstämmelse med denna. 

I mitt fall valde jag att bortse från bilagan/benkatalogen, och har på så vis 
”kommit runt” lite av konflikten med de 25 procenten. Exempel: om rapporten 
totalt omfattar 10 sidor, och 4 av dessa upptas av ”benkatalogen”, så återstår 6 
sidor att indexera. 25 procent av 6 sidor är 1,5 sidor. Det räcker alltså om en 
företeelse diskuteras på ca 1,5 sidor för att den ska erhålla ett indexeringsord.  

Detta med ”en fjärdedel av publikationen” är dock inte någon universell 
grundregel, vilket kan vara viktigt att påpeka. Wellisch visar detta med ett extremt 
exempel på tekniska manualer, som, när man jämför förhållandet mellan textsidor 
och indexeringssidor, kan ha ända upp till 4:1 (d v s om man har fyra sidor text, 
kan en sida med indexeringsord vara lämpligt)85.  

Hellsten & Rosfelt uppmärksammar också problemet med att en omfattande 
handbok som innehåller i absoluta tal mer information om en viss företeelse 
jämfört med den lilla fyrsidiga rapporten, som behandlar samma företeelse i 
relativt sett större omfattning, och därför tilldelas ämnesordet.  

Problemet blir konkret, och måste lösas på ett eller annat sätt, när 
dokumentet innehåller dokumentation, beskrivning eller analys av någon 

 
85 Wellisch (1995), s. 138 
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företeelse, som är av stort intresse för informationsletarna, men inte når upp till de 
stipulerade 25 procenten av dokumentinnehållet. Jag har alltså löst det genom att 
”överse” med det utrymme katalogen har tagit, och räkna den 
analyserande/sammanfattande texten som det huvudsakliga dokumentinnehållet. 

4.2.2  Katalogisering i Vitalis – tillvägagångssätt 
Eftersom mitt urval av indexeringsord för rapporterna delvis har påverkat valet av 
ämnesord i tesauren, vill jag kort redovisa hur själva katalogiseringen av de 
osteologiska rapporterna har gått till. Katalogiseringen har skett i 
Vitterhetsakademiens biblioteks datasystem. Systemet är Aleph, och katalogen 
heter Vitalis. I Vitalis finns en databas med så kallade lokala ämnesord, 
uppbyggd efter det specifika område som katalogen täcker. Ämnesordsbasen har 
givetvis ett stort utbud av - och hög specificitet inom – exempelvis arkeologiska, 
konstvetenskapliga och kulturmiljöanknutna ämnesord. I rapporternas 
katalogposter har jag använt lokala ämnesord för indexeringen. Jag har också vid 
behov tagit hjälp av databasen Svenska Ämnesord86. Ämnesordsstängarna har i 
allmänhet blivit 6-8 termer långa (Animalosteologi—Kronhjortar—Tänder—
Schweiz—Dittingen—Stenåldern—Istiden, eller Humanosteologi—
Kungshögar—Brandgravar—Uppland—Gamla Uppsala—Yngre järnåldern), 
vilket är längre än vad som i allmänhet rekommenderas87. Nya topografiska namn 
och beteckningar, och även någon förhistorisk term, har jag helt enkelt lagt till i 
den lokala ämnesordsbasen. Detta ligger helt utanför arbetet med en osteologisk 
tesaur, och kommer inte att beröras närmare här. Jag har läst igenom rapporten, 
gjort katalogposten i datorn, indexerat med hjälp av den lokala ämnesordslistan 
och på en utskrift noterat de ytterligare ämnesord, som jag hade velat åsätta 
katalogposten/rapporten. Dessa noterade/ytterligare/nya ämnesord har sedan 
varit till stor hjälp för att se mönstret bland de ämnesord som beskriver ämnet 
osteologi och som utgör stommen för tesauren (jfr induktivt arbetssätt). 

 
86 http://www.amnesord.kb.se/ 
87 Till exempel rekommenderar Library of Congress max tre subject headings för varje dokument. För 
att få en fullständig topografisk ingång (entry), behöver KVHAAB:s katalogposter dock oftast tre 
geografiska ämnesord, och i allmänhet åtminstone ett kronologiskt. 
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För att underlätta katalogiseringen, tillverkades två mallar; den ena för serien 
”Rapportserie från Osteologiska enheten, Statens historiska museum” och den 
andra för serien ”Rapportserie från Samlingsenheten, Statens historiska museum”. 
Mallarna innehåller en grundstomme, som är identisk för samtliga rapporter, t ex 
serietitel, årtal för seriens start och utgivningsuppgifter. Mallen avgränsar de fält 
som ska användas för katalogiseringen av rapporterna. Jag började katalogisera 
från de äldsta rapporterna (fr o m 1988) och framåt. 

Under katalogiseringen har jag valt att följa bibliotekets praxis i så stor 
utsträckning som möjligt. Den lokala ämnesordsbasen har täckt förvånansvärt 
mycket av det ämnesinnehåll jag har velat tilldela dokumenten (rapporterna). 
Särskilt väl utbyggda har ämnesorden varit när det gäller svenska arkeologiska 
gravmaterial, vilket inte är så förvånande, eftersom KVHAAB samlar på det 
mesta inom området. Eftersom svenska osteologer oftast undersöker nutida 
arkeologiskt material, är KVHAAB:s praxis med topografiska ämnesord i 
fallande skala (Uppland, Uppsala, Kvarteret Kroken) synnerligen användbart 
som sökingång. Andra självklara sökingångar är förstås titel, författarnamn, namn 
på serien, publikationsår mm. Rapporterna har sett lite olika ut; vissa innehåller 
endast en katalog över de ben eller benfragment som har kunnat identifieras till art 
och benslag. Andra rapporter har en omfattande tolkningsdel, och gör dessutom 
jämförelser med andra liknande osteologiska källmaterial. Rapporter med 
omfattande tolkningar av t ex ”självhushållning eller inte i borgar under 1200-
1300-talen”, eller ”skillnader i kremering och tillvaratagande av den döde under 
äldre järnålder” har naturligtvis indexerats med hänsyn till tolkningen. 
Rapportskrivarna har haft kompetens och tillgång till jämförelsematerial, och 
tolkningarna är av stort intresse för andra forskare inom osteologi och arkeologi. 

4.3 Redovisning av tesaurens sammanställning 

4.3.1 Mot vilken bakgrund sammanställs tesauren? 
Jag vill först återkoppla till målet med tesauren; man borde kunna uppnå en högre 
grad av specificitet när man bibliografiskt indexerar osteologisk litteratur.  
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Det vetenskapliga arbetet inom svensk arkeoosteologisk forskning genomförs 
inom universitetens institutioner, vid Arkeoosteolgiska forskningslaboratoriet, på 
museer och i liten utsträckning inom privat uppdragsverksamhet. Publiceringen 
görs oftast i form av rapporter, uppsatser, artiklar och i viss mån av 
läroböcker/kompendier/handledningar (vilka oftast är opublicerade). Uppgifterna 
har hämtats ur nationalbibliografin LIBRIS och KVAAHB:s katalog Vitalis och 
omfattar åren 1990 - 2001. Ofta bygger artiklar och rapporter på ett eget 
”primärt” undersökt material, och författaren har då intresse av att hitta andra 
jämförelsematerial vad gäller fyndinnehåll, tidsperiod eller metod. Därför bör 
tesauren innehålla indexeringstermer inom fyndinnehåll, tidsperiod och metod. 

Som nämndes (i kapitel 2. Metod) innefattar mitt arbete ingen veten-skaplig 
undersökning av sökfrågor, frågemönster, sökmetodik eller liknande. Mina 
antaganden om vad som speglar ämnet osteologi samt vad som är intressant för 
forskare och studenter, bygger på min egen ämnesanalys, egna studier av nutida 
osteologisk litteratur och på informella meddelanden från berörda inom 
osteologisk forskning och bibliotek. Tesaurens innehåll bygger inte heller i första 
hand på föreslagna eller observerade sökord som någon använt, utan avsikten är 
att bygga tesauren utifrån ämnesinnehållet, samt att göra den så flexibel, att den 
kan förändras i takt med ämnet. 

Den som letar särskild referenslitteratur med osteologisk anknytning vet 
normalt ganska väl vad man är ute efter. Sökfrågan liknar ofta den rent 
arkeologiska frågeställningen; elementen tid, rum och innehåll (eller När?, Var? 
och Vad?) finns med i en eller annan form. ”Finns det några undersökta mänskliga 
skelettmaterial från borganläggningar i Sverige?” eller ”Jag ska sammanställa 
osteologiska fynd från södra Sverige där kronhjort ingår och perioden är 
mesolitikum. Vilka material är undersökta?” är typiska frågor som ställs till bl a 
SHM. Ofta har man behov av att söka på en viss undersökningsmetod, som 
huruvida aspartinsyremetoden har använts, om en anatomisk fördelning har 
gjorts eller om det detekterats några särskilda särdrag i ett material. Då är frågan 
Hur? aktuell. Om man är intresserad av ”ofullständigt sammanväxta korsben” i 
alla mänskliga skelettmaterial, vore det önskvärt att kunna söka på Spina bifida i 
stället för att gå igenom alla undersökningar som gjorts. På samma sätt skulle 
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sökordet tunnslip vara till god hjälp, när man främst är ute efter att studera 
applikationer av denna metod.  Motsvarande specificitet finns i olika databaser 
inom t ex arkeologi eller medicin, och det finns ingen anledning att tro, att 
osteologer skulle vara mindre betjänta av utökade sökmöjligheter. 

 

4.3.2 Ämnesord för tesauren 
De ”nya” osteologiska ämnesorden, och vissa förändringar i de redan existerande 
(t ex termen ”könsbestämning” som bör ändras till ”könsbedömning”), har sedan 
förtecknats i ett program för tesaurproduktion. Programmet är en del av ett äldre 
biblioteksdatasystem, Tinlib.  

Delvis kan jag nog säga, att mönstret är lite annorlunda än jag förväntade mig. 
Det har behövts fler ämnesord för tolkningarna av benmaterialen än vad jag 
trodde från början.  

Det kan vara intressant att notera, att under de senaste åren anges även 
människans biologiska artnamn (Homo sapiens sapiens) i rapporternas 
artsammanställningar – helt i nivå med övriga arter88. 

Hittills har jag följt Miguel Benitos råd vid uppbyggnad av en tesaur; indexera 
ett material – välja termer – sortera/kategorisera termer. Benito rekommenderar 
att man försöker hitta kategorier i sitt termmaterial, som sedan sorteras i hierarkier 
(se Metodavsnittet)89. 

Bland de rent osteologiska ämnesorden kan jag urskilja fem större grupper av 
termer;  

 
88 Exemplet kan också illustrera, att det kan bli problematiskt att följa KB/BUS riktlinjer med arten 
som lägsta nivå för ämnesord. H. sapiens sapiens är biologiskt sett en underart till H. sapiens, och den 
andra (kända) underarten är H. sapiens neanderthalensis . Det är förmodligen mycket intressant att 
även bibliografiskt separera beskrivningar av de två, även om man säkert löser problemet med någon 
annan typ av ämnesord… 
89 http://www.adm.hb.se/personal/mb/kunskapsorganisation/tesaurus.htm 
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• ämnesord som rent faktiskt beskriver materialet (exempel: den bedömning, 
eller katalog som finns i nästan varje rapport över arter och benslag samt 
funna särdrag, mått etc)   

• ämnesord som beskriver näringsfång och hushållsekonomi, samt metoder 
inom detta (exempel: slaktmetoder, matrester, fiskemetoder) 

• ämnesord som beskriver osteologisk metod för att utvinna information ur 
benresterna (exempel: mankhöjdsberäkning, könsbedömning, tunnslip) 

• ämnesord som beskriver livs- och dödsomständigheter hos enskilda 
material eller individer (exempel: tandstatus, hockersits, emaljhypoplasier, 
patologiska förändringar) 

• ämnesord som beskriver materialens utseende, struktur mm samt tolkningar 
av detsamma (exempel: brända ben, gnagmärken, kremeringsmetoder) 

Till detta tillkommer givetvis ämnesord som betecknar fyndplats, kontext, 
fyndomständigheter, topografi etc. Rent arkeologiska och/eller topografiska 
ämnesord platsar som sagt inte i tesauren, men däremot i indexeringen av 
dokumentet (se ovan).  

Trots detta finns ett antal metodiska och frågeställningsmässiga skillnader 
mellan mänskligt och zoologiskt benmaterial; i mänskliga material observeras ofta 
omständigheter kring begravning mm, vilket är ovanligare när det gäller 
djurmaterial90. Rapporter som behandlar zoologiskt material har ofta omfattande 
delar som analyserar människans utnyttjande av djuren (fiske, slakt, 
förslitningsskador hos dragdjur, stallhållning, jakt etc.) När det gäller materialets 
innehåll, tycker jag därför att det är rimligt att man inleder med att dela upp det i 
Animalt eller Humant.   

Jag har valt att utgå från följande huvudkategorier för tesauren. Det som 
redovisas nedan är inte en fullständig ämnesordlista/tesaur, utan endast en 
beskrivning av hur jag gått tillväga vid kategoriuppdelningen: 

 

 
90 Undantag finns – djur är ofta gravlagda tillsammans med människor, och man har även undersökt t 
ex hundkyrkogårdar. 
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Materialbeskrivning/innehåll. Vilken typ av osteologisk undersökning 
behandlas i texten? 

Humanosteologi 
 NT  Barn 
 NT Vuxna 
 NT Kvinnor 
 NT Män 
 
Animalosteologi 

NT Släktnamn, familjenamn, artnamn, typnamn. Allmän 
beskrivning på svenska av djurart/familj följt av 
latinskt artnamn/familjenamn. 
(exempel: Säl Phocidae (familjenamn för öronlösa 
sälar, t ex knubbsäl och gråsäl), björn Ursus arctos 
(artnamnet för brunbjörn) eller nötkreatur Bos 
taurus alt nötkreatur Bovidae. 

… 
 
 
Materialbeskrivning/utseende. Vad har hänt med materialet, före och 

efter deponeringen? 
Brända ben 
Tafonomi 
Kremeringsmetoder 
Gnagmärken 
 NT Hundgnag 
 NT Råttgnag 
… 
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Metodbeskrivning. Vilken/vilka metoder har använts och beskrivs i 
texten? 

Mankhöjdsberäkning 
Slaktåldersbedömning 
Könsbedömning 
Dödsåldersbedömning 
Tunnslip 
Beskrivning av tolkningen. Näringsfång och metoder för detta. 
Näringsfång 
 NT Jakt 
  NT Fiske 
 … 
Hushållsekonomi 
  NT Självhushållning  
    NT Slakt 
     

 NT Slaktmetoder 
     

 NT Snittspår 
… 
   
 
 
Beskrivning av tolkningen. Livs- och dödsomständigheter hos 

enskilda material eller individer. 
Patologiska förändringar 
 NT Sjukdomar 
    NT

 Osteomyelitis 
Övriga sjukdomar i formen svensk term (om sådan finns) +latinsk term.  
 NT Trauman  Syntax=se sjukdomar 
 NT Anomalier  Syntax=se sjukdomar 
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 NT Tandstatus 
    NT

 Tandlossning 
    NT

 Tandslitage/abrasion 
NT Tand- 
och käksjukdomar  

4.3.3 Underlag för korrekt terminologi i tesauren 

4.3.3.1 Humant skelettmaterial 
För termer som betecknar det mänskliga skelettmaterialet; ben, delar av ben, 

tillväxtzoner, leder mm har jag använt Buikstra & Ubelakers Standards: for data 
collections from human skeletal remains (1994), Bass’ Human osteology: a 
laboratory and field manual (1995), Petrén & Carlsöö Anatomi i varianten ”: 
för tandläkarstuderande och tandläkare” (1976), Feineis Anatomisk bildordbok 
i översättning av I Brinkman (1981) och den klassiska Gray’s anatomy i en 
engelsk upplaga från 199391. Termer som rör humana skelettresters patologiska 
förändringar, sjukdomar eller skador har jag tagit direkt ur rapporternas text. 
Detta gäller även så kallade icke-metriska särdrag, ”discrete traits”92 och andra 
anomalier. För att kontrollera att den medicinska terminologin blir korrekt i 
tesauren, har jag konsulterat Roberts’ & Manchesters The archaeology of 
desease (1995), Aufderheide m fl The Cambridge Encyclopedia of human 
paleopathology (1998) och Medical Subject Headings (MeSH) i svensk version 
via http://mesh.kib.ki.se/. MeSH har även en sammanställning som heter ”Bone 
and Bones” (tillgänglig bl a på ovanstående webbadress). Den sammanställningen 

 
91 Originalet är från 1918. Gray’s Anatomy finns också i en mycket bra nätupplaga på 
http://www.bartleby.com/107/ 
92 Med ”discrete traits” eller ”icke-metriska särdrag” avses i allmänhet inom osteologin den variation i 
skelett och tänder som finns inom en population, och som inte är direkt och tydligt mätbar. Det kan t 
ex röra sig om en tendens hos en befolkningsgrupp att ha fler små ben (s k inca-ben) i skallbenens 
sömmar, ett varierande antal cuspar på tändernas tuggytor eller olika typer av sammanväxningar i 
skelettet. 
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av kroppens ben är dock alltför ospecifik och odetaljerad för att ensam duga som 
ordbok inom den humana anatomins och osteologins område. 

 

4.3.3.2 Animalt (zoologiskt) skelettmaterial 
Beteckningar på olika djur (arter, släkten) har tagits direkt ur de osteologiska 

texterna, och kontrollerats mot biologisk och systematisk litteratur. Zoologiskt 
korrekt terminologi finner man i databasen Agrovoc när det gäller husdjuren. Jag 
har även använt utbildningsmaterial från den arkeoosteologiska grundutbildningen, 
t ex Clutton-Brocks ”A Natural History of Domesticated Animals” (1987). 
För vilda djur finns fullständiga taxonomier med korrekta namnformer lätt 
tillgängliga på bl a ITIS (Integrated Taxonomic Information System)93. För 
fördjupning och extra kontroll av namnformer på typiskt ”svenska” djurarter, har 
jag använt Bjärvall och Ullströms ”Däggdjur: alla Europas arter” (1985). När 
det gäller fåglar, fiskar och kräldjur, har jag inte gjort några ”träd” eller 
specificeringar ner på artnivå, men däremot tagit med huvudgrupper av fåglar, 
som faktiskt varit redovisade i rapportmaterialet. Grupperna har fått en ganska 
grov indelning (kråkfåglar, rovfåglar etc), vilket inte alls är tillräckligt i ett längre 
perspektiv. Det förekommer zoo-osteolgisk forskning bl a på ejdrars och andra 
andfåglars utveckling under förhistorisk tid94. 

 Sektionen för dokumentation inom biosystematik vid Universitetet i Ulm, 
Tyskland, producerar taxonomier och anmäler ny litteratur inom biosystematik95. 
BIOSIS och The Zoological Society of London tillhandahåller delar av ICZN 
(International Commission of Zoological Nomenclature) övergripande zoologiska 
systematik sökbar via Internet96. ICZN är den världsomspännande organisation 
som ansvarar för att varje art har sitt eget unika namn, vilket inte är så enkelt som 
det kanske kan tyckas. Att bestämma till exakt art är inte alltid självklart. I 
stenåldersmaterial där det förekommer svin, är det mer en bedömningsfråga om 

 
93 http://www.itis.usda.gov/index.html 
94 Ericson (1987) 
95 http://biosys-serv.biologie.uni-ulm.de/ 
96 http://www.biosis.org.uk/zrdocs/taxhier/PHYLUM.HTM 
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huruvida grisen varit en Sus scrofa domestica (ett tamsvin) eller inte. Grisar 
”vandrar” lätt mellan sin tama variant och sin vilda motsvarighet, och kan 
fenotypiskt (utseendemässigt) se vilda ut efter bara ett par generationer med fritt 
bökande, bohålebyggande och kyla. De är ju också fullt korsningsbara vildsvin 
och tamsvin emellan, så det kan egentligen bara bli en gissning om grisen var mera 
vild än tam när man bedömer ben från förhistoriska kontexter. Detta påverkar 
givetvis även vad man kallar djuret i sin rapport eller publikation. 

Mer information om problemet med systematik och kartläggning av världens 
alla arter finns t ex på http://www.all-species.org/ eller i Alessandro Minellis 
tankeväckande artikel ”Zoological nomenclature between dream and drama: 
names for concepts or concepts despite names?” som bl a tar upp problematiken 
med hybrider och deras systematisering97. 

 

4.3.3.3 Övrig terminologi 
Jag tror att man med fog kan räkna de osteologiska rapporterna som en del av 
den plattform, där ny osteologisk terminologi bildas och produceras. Resten av 
denna plattform utgörs av publicerade artiklar, avhandlingar och läroböcker inom 
ämnet. Därför har till stor del övrig osteologisk terminologi definierats i 
rapporterna, t ex begreppen slaktavfall och matrester. I rapporterna finns 
ibland hänvisningar till av vem eller var en term eller ett uttryck har beskrivits 
tidigare, och hur författaren till rapporten använder uttrycket. Eftersom många av 
rapportförfattarna arbetar med primärt material, prövar och värderar nya metoder 
och själva doktorerar eller forskar, förekommer det att ny terminologi ”växer 
fram” ur själva rapportmaterialet. Denna ”framväxt” märks tydligt, då man följer 
rapportmaterialet kronologiskt som jag har gjort. Man kan se, hur en 
rapportförfattare i början av 1990-talet t ex noterar utseendet och skicket hos ett 
kremerat benmaterial, för att efter några år notera ett mönster för hur de brända 
benen behandlas under olika tidsperioder i förhistorien, för att senare göra egna 
hypoteser och själv datera ett material med utgångspunkt från benens utseende 

 
97 http://www.imbc.gr/biblio_serv/systematics/X0026_1.2.html 
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(sotighet, krossade etc). Detta är ett exempel på hur en term (indexeringsord, 
ämnesord) kan ha vuxit fram i nutida osteologisk forskning. 

 

4.4 Sammanfattning av resultat 
Cirka 150 osteologiska rapporter har indexerats. Ur dessa har jag tagit 
grundstommen till en tesaur, eller kontrollerad vokabulär, tillämplig inom 
osteologiämnet. 

Problem som jag har behövt lösa, har varit förknippade med vilken typ av 
indexeringstermer jag skulle tillföra tesauren. Jag har velat att tesauren skulle vara 
användbar både för ”fackfolk” och för icke-osteologer, och jag har därför löst 
det hela med dubblerade termer för vissa ämnesord. Ett exempel på detta är 
Svartråtta Rattus rattus. Man skriver alltså både det svenska och det 
vetenskapliga namnet på djuret, separerade av ett mellanslag. 

Jag hade också kunnat välja att lägga en hänvisningspost på ett av de två 
orden, men valde att göra så här, vilket innebär mer jobb för indexeraren, men 
färre missar för informationsletaren. 

Efter att ha indexerat rapportmaterialet och sökt efter relevanta 
ämnesordsförteckningar, kan jag konstatera att det saknas en sammanställning av 
ämnesord för osteologisk litteratur i Sverige. Så långt min undersökning har burit, 
har jag inte heller kunnat hitta något lämpligt material utomlands. Jag har då främst 
sökt i USA, Storbritannien och Tyskland i bibliografiska och vetenskapliga 
databaser, samt via organisationer/institutioner som indexerar arkeologiskt eller 
osteologiskt material och dokumentation.  Jag tror därför att en sammanställd 
tesaur kan vara av värde för dem som producerar/publicerar skrifter inom 
osteologi, och för dem som letar information och litteratur inom ämnet. 
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5. ANALYS 

5.1 Analys av indexeringen och ämnesorden/termerna 
 Jag vill börja med att återknyta till mina frågeställningar kring själva indexeringen 
och ämnesorden. 

• Vilka termer, begrepp och ord täcks inte av existerande sökordsystem och 
tesaurer (KVHAAB:s lokala ämnesord, SAB:s ämnesordlista) men 
förekommer i rapporterna och bör indexeras för att kunna återvinnas?  

Under arbetet med katalogiseringen framkom ett antal ämnesord som inte fanns 
tillgängliga i någon befintlig tesaur eller kontrollerad vokabulär. Tesauren innehåller 
nu ett par hundra ord och uttryck, som jag inte har kunnat belägga i något annat 
system eller auktoriserad lista. 

 

• Vilka sökingångar får jag automatiskt genom katalogisering i 
biblioteksdatasystemet? 

Det finns ett antal sökingångar i alla biblioteksdatasystem. Rapporterna är 
sökbara inte bara på ämnesord, utan även via fritext, titelsökning, författarnamn 
mm. Jag har lämnat denna fråga därhän, eftersom den ligger utanför mitt 
uppsatsämne. Jag nöjer mig med att konstatera, att den som söker osteologisk 
litteratur givetvis i viss utsträckning kan återvinna den på annat sätt än via 
ämnesord (t ex i de fall där författarnamn, titel och innehåll är känt). 
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• Vilken citeringsordning är lämplig vid indexeringen? Topografisk-
arkeologiska sökord först, och sedan de osteologiska? 

Detta har styrts av biblioteksdatasystemet (och i sista hand av Libris). Delfälten a 
- d i Fält 696 (lokala ämnesord) har en fastställd ordning, och därvid blir det. Jag 
har inte heller någon åsikt om att en annan ordning vore bättre eller sämre. 

5.1.1 Fungerar ämnesorden på annan osteologisk litteratur? 
För att pröva om ämnesorden fungerar för indexering av andra osteologiska 
dokument, valde jag ut fyra olika titlar; tre artiklar och en metodologisk 
instruktion för mätning av arkeologiskt djurbensmaterial. Min avsikt var att sprida 
litteraturen vad gäller innehåll, tid och form. Jag indexerade dessa som om jag 
hade gjort det för en bibliografisk post i en bibliotekskatalog eller för en 
Internetresurs, databas eller liknande. 

Resultatet blev följande [icke-osteologiska ämnesord inom hakparenteser]: 
 
A guide to the measurement of animal bones from archaeological sites: 

as developed by the Institut für Palaeoanatomie; Domestikationsforschung 
und Geschichte der Tiermedizin of the University of Munich/ Angela von den 
Driesch. (1976) 

Ämnesord: Osteologisk metod, Animalosteologi, Mätmetoder, Däggdjur 
Mammalia 

 
”Bestämning av brända ben från forntida gravar”/ Nils-Gustaf Gejvall (Ur 

Fornvännen, 1947). 
Ämnesord: Humanosteologi, Brandgravar, Osteologisk metod, 

Kremeringsmetoder, Tunnslip, Könsbedömning, Åldersbedömning, Barn, 
Huggmärken, Björnklor [Västergötland, Horn, La Téne] 
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“Seed preparation in the Mesolithic: the osteological evidence”/ Theya 
Molleson (Ur Antiquity 63. 1989). 

Ämnesord: Humanosteologi, Sjukdomar och förändringar i skelettet, Stress-
marks (aktivitetsspår) [Abu Hureyra, Neolitisk tid] 

 
”Forskningstillgänglighet kontra pietet: etiska problem i samband med 

undersökningar av uppgrävda människoben”/ Björn Petersson (Ur I Adams 
barn, 1995). 

Ämnesord: Humanosteologi, Barn, Kyrkliga begravningar, Återbegravningar 
[Etik, Lund, Bonderups kyrka, medeltiden] 

 

Kommentarer:  

“A guide to measurement…” innebar inga problem.  
“Bestämning av brända ben…” är en av de första artiklarna som behandlar 

möjligheterna att använda brandgravsmaterial som primärkälla. Författaren vill 
därför täcka upp ganska mycket i sin artikel, entusiastisk som han är. Antalet 
indexeringstermer blev därför ganska högt, men det är en metodologiskt viktig 
artikel. Jag saknade inga ämnesord här heller.  

För ”Seed preparation…” saknade jag ämnesord för fotens ben (ossa tarsi) 
och något begrepp för huksittande (eng. squatting). Huksittande är ett fenomen 
som förekommer relativt ofta när det gäller förhistoriska och etnografiska 
material. Författaren i den här artikeln bygger upp hela beviskedjan för odling, 
tillvaratagande och ätning av sädesslag kring just detta huksittande, så begreppet 
har en central position. När huksittande beskrivs på andra ställen (det 
förekommer bl a i en av de osteologiska rapporterna), använder man just det 
uttrycket. Efter att ha indexerat Mollesons artikel, tillförde jag därför begreppet 
”Huksittande” till tesauren. 

Peterssons artikel ”Forskningstillgänglighet kontra pietet:…” gav mig en 
påminnelse om att den här typen av diskussion är relativt vanlig i osteologisk-
antropologiska sammanhang, särskilt när det gäller minoritetsbefolkningar som 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

65 

samer och nordamerikanska indianer, och relativt sena kristna gravmaterial. Det 
hade jag inte varit uppmärksam på innan. Jag lade till ämnesorden ”Kyrkliga 
begravningar” och ”Återbegravningar” i tesauren. Ämnesordet ”Etik” är 
naturligtvis lämpligt att sätta på osteologisk litteratur som diskuterar detta, men jag 
ansåg ändå att det är ett sådant allmänt begrepp, att det inte hör hemma i den här 
tesauren. 

Min slutsats är att den osteologiska tesauren kan fungera även för indexering 
av litteratur utanför SHM Osteologiska rapportserie. Jag upplever den inte som 
färdig, vilket jag återkommer till nedan. 

 

5.1.2 Utvärdering av att arbeta med motsatspar 
Jag ville på ett deduktivt sätt effektivisera arbetet med tesaurens termer genom 
att, när jag förde in en term, även föra in dess motsats (även om det induktiva 
arbetet med indexering inte hade tillfört motsats-ordet).  

Det fungerade på vissa begrepp, men inte på så många som jag hade trott. 
Vissa motsatspar är självklara, och har också förts in i tesauren (män–kvinnor, 
animalt–humant, brandgrav–skelettgrav etc). Men vad är motsatsen till Andfåglar? 
Vad är motsatsen till Trepaneringar? Och vad är motsatsen till Huksittande? Vissa 
motsatsbegrepp har förmodligen ett filosofiskt intresse (”icke-trepaneringar”), 
men de är inte intressanta för tesaurens del. 

  

5.2 Analys av ämnesordlistan/tesauren 
Under arbetets gång har jag kommit i kontakt med ett stort antal olika typer av 
ordlistor, tesaurer och kontrollerade vokabulärer. Dessa är av varierande kvalitet, 
och är mer eller mindre tillämpliga som underlag för sammanställning av en 
osteologisk tesaur.  

Det har ibland varit svårt att hitta en korrekt avgränsning för den osteologiska 
tesauren. Jag har då och då fått påminna mig själv, om att målet är att 
sammanställa en praktiskt användbar ordlista för indexering och systematisering 
av modern osteologisk litteratur och information. 
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Det är uppenbart att man, i likhet med vad flera författare anför när det gäller 
tesaurframställning, måste bygga tesauren även mot terminologi, som inte primärt 
kan sägas vara ”osteologisk”, t ex biologi och arkeologi. Det stämmer också med 
min inledande tanke om ett ”idealt tillstånd” (Figur 1.), där olika ämnesområden 
samverkar och överlappar varandra och ömsesidigt försörjer varandra med ny 
terminologi. Av den anledningen har det också varit svårt att göra avgränsningen 
för själva tesauren – det förutsätter hela tiden att man har tillgång till de andra 
ämnesordsförteckningar som tillhandahålls, bl a Svenska ämnesord, lokala 
databaser, arkeologisk terminologi mm.  

En svaghet hos tesauren är också, att den bygger på en enda typ av litteratur; 
de osteologiska rapporterna. I viss mån kompenseras detta av att jag har arbetat 
vidare med den, och kompletterat tesauren utifrån en analys av ämnet osteologi. 
Min slutledning är ändå, att det troligtvis är lättare om man använder olika typer 
av litteratur inom ett visst ämne (läroböcker, artiklar, rapporter, elektroniska 
resurser, databaser…) som induktiv grund för insamlandet av termer till en tesaur. 

Jag vill återknyta till de frågeställningar jag hade om tesaurens utformning. 
 

• Hur sammanställs själva sökordlistan/tesauren för att bli så lättillgänglig och 
användbar som möjligt? 

Jag har följt de ”guidelines” och rekommendationer som finns, och försökt ta 
hänsyn till erfarna författares råd i frågan.  Tekniskt har tesauren blivit som 
datasystemet har styrt den till, och den innehåller de relationer och referenser som 
en tesaur bör ha (BT, NT, SN, RT, USE och UF).  

Jag vill betona, att tesauren på intet sätt är färdig eller fullbordad. Jag har 
försökt konstruera den så, att den innehåller anvisningar för hur den ska byggas 
ut. Det var också min tanke med att ”tanka” begrepp som finns etablerade inom 
andra ämnen ( t ex biologi, odontologi och medicin) till den osteologiska tesauren. 
Det finns ingen anledning – och jag har inte heller haft möjlighet att – förutspå alla 
djurarter som någon osteolog någonstans och någon gång kommer att beskriva i 
ett dokument.  
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Jag har i stället tänkt så, att om man har en form eller mall för hur djurets 
namn ska föras in i tesauren, och en plats i strukturen (hierarkin) där namnet hör 
hemma, så har man gett en anvisning för hur tesauren ska användas och utvecklas 
med tiden. Av den anledningen har jag t ex lämnat en öppen anvisning som lyder 
”Fågelarter”. Man kan också lägga in nya artnamn med de gamla som mall. Ett 
antal i Nordeuropa vanligen förekommande arter och vanliga husdjur finns också 
redan i tesauren. 

Samma omständigheter gäller för namn på enskilda sjukdomar och 
förändringar i det mänskliga skelettet. Här har jag också lagt in ett antal vanligen 
förekommande ämnesord, men meningen är att nya ämnesord måste tillföras inom 
detta område, som precis som djurens artnamn är mycket omfattande. 

Trots det, så tror jag att en väsentlig bit för att få tesauren ”lättillgänglig och 
användbar” fortfarande saknas; jag tror nämligen att tesauren skulle må bra av en 
utvärdering mot t ex litteraturen på Arkeoosteologiska Forskningslaboratoriet 
(som har en hel del osteologisk litteratur). Jag behöver också pröva den mot 
forskare studenter och personal som ofta gör den här typen av sökningar. Sedan 
kunde den modifieras med hänsyn till detta. 

 

• Hur löser jag problematiken med att få högsta möjliga vetenskapliga 
”akuratess”, det vill säga undvika mångtydighet?  

Jag har tillfört termer som uppenbart förekommer i litteraturen (både i rapporterna 
och i annan referenslitteratur) och i de fall då jag varit osäker, har jag kontrollerat 
dem mot auktoriserade sammanställningar av olika slag.  Främst gäller detta den 
paleopatologiska (medicinska) terminologin och inom biologin (korrekta namn på 
djur och djurarter).Vissa ämnesord är dubblerade för tydlighets skull: Mård 
Martes martes och Stress-marks (aktivitetsspår) är exempel på det. 

 Jag vill dröja vid den medicinska terminologin en stund. 
 

5.2.1 Ämnesord inom paleopatologi 
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När det gäller olika sjukdomar och missbildningar som är synliga i skelettet, har 
jag tagit hjälp av den terminologi som finns i Svenska MeSH. För vissa 
sjukdomar finns etablerade uttryck på svenska, men för många finns bara ett 
latinskt namn. Jag har varken velat eller kunnat ta hänsyn till vilken vokabulär som 
arbetande sjukvårdspersonal använder sig emellan, utan jag har koncentrerat mig 
på att få ämnesorden användbara inom det osteologiska arbetsfältet. Alltså har 
jag utgått från de ord och uttryck som förekommer i osteologisk litteratur, 
kontrollerat termen mot svenska MeSH, och för in den i tesauren. 

Strukturen i tesaurens paleopatologiska delar ser inte heller ut som i MeSH. 
Jag har alltså inte någon BT för t ex Spina bifida som heter Neuralrörsdefekter, 
även om detta är Svenska MeSH:s övergripande term. Jag är själv tyvärr okunnig 
om, huruvida det finna fler typer av neuralrörsdefekter som är synliga i själva 
skelettet, men finns det det, så får man tillföra tesauren dem senare. Däremot har 
jag kontrollerat om det finns något adekvat uttryck på svenska, innan jag fört in 
Spina bifida som ämnesord.  

I min tesaur har Spina bifida uttrycket ”Sjukdomar och förändringar i 
skelettet” som överordnad term (BT). Under denna överordnade term har jag 
sedan förtecknat ett antal sinsemellan vitt skilda tillstånd. Jag har inte gjort någon 
uppdelning mellan vad som läkarvetenskapen idag bedömer vara beroende av 
genetisk variation, genetiska defekter, miljörelaterade sjukdomar, 
förslitningsskador etcetera, utan allt har fått plats under samma hatt. Rent 
metodiskt skulle en sådan uppdelning vara omöjlig för mig som icke-medicinare, 
och förmodligen också för många doktorer, eftersom forskning hela tiden pågår, 
och man inte alltid vet ursprunget till många sjukdomar, eller de har flera orsaker. 
Det skulle också belasta tesaurens vokabulär onödigt mycket, eftersom den 
osteologiska litteraturen inte sysslar med grundforskning på det medicinska 
området.  

Ett ord som kändes svårt att placera in i tesauren, var begreppet Dvärgväxt. 
Jag upplevde hur lätt det är, att slentrianmässigt placera ett begrepp som handlar 
om vissa människors utseende i korgen för konstigheter eller avvikelser från det 
normala. Diskussionen om att en tesaur kan spegla en begreppsvärld, eller en 
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världsuppfattning, likaväl som den kanske kan verkligen påverka vårt sätt att se 
på vår omvärld, blev plötsligt mycket konkret.  

Efter en hel del huvudbry, valde jag att följa den linje som finns i MeSH, 
nämligen det biologisk-medicinska ursprunget till ankondroplasi, eller dvärgväxt, 
och det har därför hamnat under ”Sjukdomar eller avvikelser i skelettet”.  

 

5.2.2 Ämnesord inom osteologisk metod 
Osteologer arbetar med, och publicerar beskrivningar av, ett stort antal laborativa 
metoder. Metoderna syftar till att få mer kunskaper om det undersökta 
källmaterialet, men tillämpningen, utvärderingen och vidareutvecklingen av 
metoden som sådan är också viktig. För tesaurens räkning, har jag bedömt 
metodämnesord som mycket viktiga, eftersom osteologin successivt använder fler 
och fler laborativa metoder i undersökningar av skelettmaterial. Metoderna kan 
vara av många slag; vad som traditionellt förknippas med osteologi, är olika 
metoder för mätning av skelettdelar, samt utvärderingen av de data man får. 
Metoderna kan också vara t ex kemiska analyser eller egna försök för att få 
jämförelsematerial. 

Jag har valt att ha ett övergripande ämnesord som heter ”Osteologisk metod”. 
Under detta kan sedan listas ett antal begrepp, som såväl kan hänföras till det 
tekniska genomförandet (t ex Tunnslip eller Kväveisotopanalys), som till den rena 
tillämpningen av metoden (t ex Kroppslängdsberäkning). 

Jag är helt övertygad om att just den här delen av tesauren kommer att 
behöva byggas på rejält. 

Det engelska språket har en tendens till fler direktomskrivningar av latinsk 
vokabulär, än vad svenskan har. Jag tänker då på ord som eng. spinal- (sv. 
ryggsträngs-, lat. spinalis), eng. pubic symphysis (sv. ”symfysfogen”, lat. 
symphysis pubica) och eng. vertebral column (sv. ryggrad, lat. columna 
vertebralis). Underkäken kallas ofta mandible i engelskan (jfr lat. mandibula, -
ris). Denna tankegång ligger långt utanför mitt uppsatsarbete, men jag tycker att 
den ger ytterligare ett skäl att använda den latinska terminologin så frekvent som 
möjligt, för att underlätta för engelskspråkiga informationssökare att komma åt 
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litteratur och uppgifter som producerats i Sverige. Nästa pinne på den stegen, är 
naturligtvis att förse osteologiska rapporter och artiklar med åtminstone ett 
engelskt abstract, alternativt skriva på engelska. För tesaurens del innebär det att 
den borde omarbetas till engelska för att kunna användas för indexering av 
engelskspråkig litteratur. 

5.2.3 Applikation av en analys för co-occurence based thesaurus  
I avsnittet 1.5 Tesaurens uppbyggnad kontra indexering och 
informationsåtervinning (IR), redogjorde jag för en metod relaterad av Mandala et 
al. Metoden syftar till tesaurbyggnad och/eller kontroll av tesaur, på grundval av 
hur nära relaterade två givna indexeringstermer är till varandra. Konkret är 
metoden en relativt enkel och endimensionell logaritm, där antalet förekomster av 
ord i olika dokument räknas och jämförs. Resultatet efter en ”co-occurrence 
based” (ung. ”som avser samtidig förekomst”) analys på ett visst material, är att 
ordpar som ofta förekommer i samma dokument bör vara nära relaterade även i 
den tesaur man använder för indexeringen av dessa dokument. Jag har även tagit 
upp detta under frågeställningar som rör tesaurens utseende och konstruktion 
(avsnitt 1.6.2). 

Jag ville testa metoden på mitt eget material, d v s min osteologiska tesaur. 
Som framgått tidigare i uppsatsen, har jag beskrivit begränsningarna hos de 
”ordräknande” och icke-analytiska formen av indexeringsmetoder som metod att 
återfinna dokument eller information efter sitt ämnesinnehåll. Automatiskt och 
okritiskt ordräknande brukar benämnas fritextsökning (se avsnitt 1.2).  

Testen genomfördes på följande vis; två av de rapporter jag tidigare indexerat 
valdes ut. Valet var inte helt slumpmässigt; bägge dokumenten behandlade 
humanosteologiskt material, och har samma författare98. Jag valde att titta närmre 
på, hur författarna noterade slitage på tändernas tuggytor som en indikation på 
hög ålder hos den avlidna personen, d v s om det fanns en hierarkisk eller en 

 
98 Samtliga tre rapporter ur ”Rapportserie från Osteologiska enheten, Statens historiska museum”. 
Dokument A= Sigvallius (1995) ”Björkå: osteologisk undersökning av benmaterial från Överlännäs 
sn,…” Dokument B= Sigvallius (1995) ”Vinor 1:24: osteologisk analys av två skelett…” Dokument 
C= Sigvallius (1996) ”Människoskelett från Hallsbergs kyrka: osteologisk undersökning…” 
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semantisk relation mellan de båda begreppen. Jag gjorde dock ingen djupare 
analys av dokumentinnehållet i rapporterna innan jag påbörjade undersökningen. 

Det ordpar jag ville kontrollera relationen hos, var alltså orden 
åldersbedömning och tandslitage. Ordsammansättningen slitage på tänder 
likställdes med tandslitage. Dokument A innehöll 4 förekomster av ordet 
åldersbedömning, och dokument B innehöll 13 förekomster av ordet 
tandslitage. 

Sen valde jag ut ett dokument C, och räknade förekomsten av 
åldersbedömning och tandslitage i detta dokument. Orden förekom 57 
respektive 16 gånger i dokument C. 

Antalet förekomster sattes in i formeln 
 
2 x dfc 

dfa+dfb 

vilket gav  
 
2 x (57+16)         =        146       =       0,12 
   4+13                            17 
 

Korrelationen, eller “likhets-koefficienten” mellan orden åldersbedömning och 
tandslitage var alltså, på grundval av jämförelse mellan dessa tre dokument 0,12, 
och måste betraktas som låg. En god korrelation i statistiska sammanhang ligger i 
allmänhet från 0,5 och uppåt. 

Hur kunde det då komma sig, att korrelationen blev så låg? De tre 
dokumenten handlade alla om undersökningar av mänskliga kvarlevor, där man i 
samtliga fall - åtminstone i någon utsträckning – diskuterade tandslitage som en 
eventuell indikation på hög ålder hos den avlidna personen. 

Jag tror att det beror på att formeln i sig är helt okänslig för relativ 
förekomst. Det höga antalet (i absoluta tal) av orden som förekom i dokument C, 
berodde helt enkelt på att man hade redovisat många fler begravningar i det 
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dokumentet än i de andra två (skillnaden var ca 50 begravningar mot 2-3 stycken 
i dokumenten A och B). Om man skriver ordet åldersbedömning i redovisningen 
av vart och ett av de 50 skeletten, så förekommer ordet väldigt många gånger. 
Detta gav utslag i form av en stor skillnad i förekomsten (upprepningen) av de 
valda orden. Eftersom formeln i sig inte innehåller någon möjlighet att eliminera 
felaktigheter av det här slaget, tycker jag nog att den är väl ”grov” att användas 
som underlag för att bygga upp en tesaur. 

Jag vill tillägga, att man inte bör dra några långtgående konsekvenser av den 
här mycket begränsade testen av co-occurence based thesaurus. Det är möjligt 
att ett stort statistiskt underlag ger helt andra (och trovärdigare) data. 

I min osteologiska tesaur är orden åldersbedömning och tandslitage inte direkt 
relaterade till varandra genom preferenssamband eller släktskapssamband. De har 
inte heller ett direkt hierarkiskt samband. Åldersbedömning är placerat direkt 
under termen Humanosteologi, och på samma nivå finns termen Sjukdomar och 
förändringar i skelettet. Sistnämnda term har sedan i nivån under begreppet 
Tandstatus, och under Tandstatus hittar man Tandslitage. Termerna har alltså 
ett inbördes avstånd på tre noder, eller knutpunkter, ”förgreningar”, om man så 
vill. 

Som allmän kritik mot alla former av ordräknande indexeringssystem kan jag 
visa på ett för materialet aktuellt exempel. Ordet humanosteologi, som ju till 100 
procent (alltså självständigt och fullständigt) beskriver ett dokument (en 
osteologisk rapport) och därför sätts som ämnesord för dokumentet, kanske inte 
förekommer en enda gång i den aktuella textmassan!  

 

5.3 Framtida utveckling och utnyttjande av tesauren 
Min uppfattning är att tesauren kan börja användas som den är idag. För att 
förbättra och utveckla den, återstår dock mycket att göra. Den behöver testas 
mot mer osteologisk litteratur och den behöver granskas av fackfolk, samt 
bearbetas av både biblioteks- och informationsexperter och osteologiskt kunniga 
personer, vilket inte varit möjligt under uppsatsens arbete. 
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Om jag fick önska fritt, och hade tid till förfogande, skulle jag gärna göra en 
engelskspråkig tesaur (eller förslag till kontrollerade ämnesord) att ingå i t ex 
Archaeological Objects Thesaurus, tillgänglig på http://www.mda.gov.uk/. De 
tillhandahåller en tesaur inom arkeologi, där tyvärr ämnesord för osteologiskt 
material och metod saknas. Följande klasser finns på MDA idag: 

 
Agriculture and Subsistence 
Animal Equipment  
Armour and Weapons 
Architecture 
Armour and Weapons 

Container 
Currency 
Dress and Personal Access:rs 
Ecofacts 
Fixtures and Fittings

 
Food Preparation and Consumption 
Furnishings and Furniture 
Heating and Lighting 
Manufacture and Processing 
Measurement 
Medicine and Pharmacy 
Music 
Punishment and Restraint 

Religion or Ritual 
Signs or Symbols 
Sports and Games 
Tools and Equipment 
Transport 
Unassigned 
Written Communications 
 

Min tanke är att införa ytterligare en klass, med namnet ”Bone material”, eller två 
olika med namnen ”Physical anthropology” och ”Archaezoology”, där lämplig 
vokabulär införs. 
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6. SAMMANFATTNING 

Arbete med tesaurer och kontrollerade vokabulärer leder ofrånkomligen till att 
man ställs inför ett antal beslut och avväganden; vad betyder det här ordet/termen 
för människor? Har det samma betydelse och innebörd för alla? Är ordet för 
”luddigt” eller för avgränsat? Stämmer det med ämnets natur? Är det kryptiskt 
och oåtkomligt eller för mycket talspråk för att ha vetenskaplig nivå? Det finns i 
litteraturen lite olika uppfattningar om vad en tesaur är, hur den ska vara 
uppbyggd och hur den ska användas. Det finns också flera metoder för att testa 
återvinningsbarheten hos olika dokument, kopplat till hur dessa är indexerade. 

Jag har ägnat de inledande kapitlen åt att hitta en struktur för tesaurbildning i 
allmänhet, och i osteologin som ämne. Framför allt har jag konstaterat, att inga 
knivskarpa gränser existerar mellan olika ämnen och ämnesområden. Inom 
osteologin är det mycket påtagligt, att en stor del av terminologin som används 
ursprungligen bildats inom annan naturvetenskaplig forskning. Idealet vore att alla 
termer flöt fritt, och automatiskt kunde tillföras när man behövde dem. Inga 
avgränsningar av tesaurer (eller ämnen) behövde göras. I praktiken blir det dock 
annorlunda. 

Jag har dock tyckt mig se att det – särskilt inom osteologisk metod – pågår 
en ämnesspecifik nybildning av terminologi. Detta, samt den moderna osteologins 
särskilda koppling till arkeologiskt material, gör att det är av stor vikt att indexera 
osteologisk litteratur på ett klokt och för återvinningen relevant sätt. Annars 
riskerar man att inte kunna återvinna en stor del av dokumentationen av vår egen 
forntid. För att indexeringen ska bli så generell som möjligt, behövs en tesaur eller 
auktoriserad ämnesordlista. En sådan har sammanställts, och finns som bilaga till 
uppsatsen. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

75 

De enskilda termerna i tesauren kommer delvis från de ca 150 osteologiska 
rapporter som jag indexerat och katalogiserat i Vitterhetsakademiens 
bibliotekskatalog. När jag fått ihop denna grundstomme, har jag sedan arbetat 
vidare ytterligare ämnesord, och så småningom sorterat och strukturerat dem i en 
hierarkisk tesaurform. Den tekniska ”formen” är ett färdigt program för 
tesaurkonstruktion, som ingår i biblioteksdatasystemet Tinlib. 

Tesaurens användbarhet har testats under uppsatsarbetets gång, dock i rätt 
ringa utsträckning. Den har även testats mot formeln för co-occurrence based 
thesaurus. 
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8. BILAGOR 

Bil 1. Tips för den som vill veta mer om osteologi  
 
Bil 2. Osteologisk tesaur 
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Bilaga 1. Tips för den som vill veta mer om osteologi 
 

Virtuella och pedagogiska skelett (människan) tillgängligt bl a på  
http://www.medtropolis.com/Vbody.asp 

Historiska museets utställning Skelett i garderoben finns kvar för eftervärlden på: 
http://www.historiska.se/activities/skelett/index.html 

Zooarchaeology Home Page på: http://207.16.80.151/zooarch/ 
Forensic Anthropology, som underhålls bl a av W. Bass, på: 

http://medstat.med.utah.edu/kw/osteo/forensics/index.html 
Länkar till bra osteologiska sidor på: http://www.cln.org/themes/skeletal.html 
En fantastisk skallsamling (zoologisk, även kräldjur etc.) finns på: 

http://www.d91.k12.id.us/www/skyline/teachers/robertsd/skulls.htm 
Henry Grays Anatomy of the Human Body I digitaliserad version på: 

http://www.bartleby.com/107/ 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2. Osteologisk tesaur 
 
Tesaurusterm      : *Anchondroplasi 
 
 
 
Använd            : Dvärgväxt 
 
 
Registrerad       : :1/03/20 
 
Tesaurusterm      : *Artrit  
 
 
 
Använd            : Osteoartritis 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
 
Tesaurusterm      : *Benhinneinflammation 
 
 
 
Använd            : Osteitis 
 
 
 
Tesaurusterm      : *Benlära 
 
 
 
Använd            : Osteologi 
 
 
Registrerad       : :1/03/26 
 
Tesaurusterm      : *Benmärgsinflammation 
 
 
 
Använd            : Osteomyelitis 
 
 
 



Tesaurusterm      : *Benrester 
 
 
 
Använd            : Matrester 
 
Registrerad       : :1/03/26 
 
Tesaurusterm      : *Björnfalanger 
Anmärkning        : Använd hellre det vanliga begreppet björnklor, såvida inte beskrivningen gäller 
falanger från björn utan vidhängande klor. 
 
 
 
Använd            : Björnklor 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
Uppdaterad        : :1/03/29 
 
Tesaurusterm      : *Bondgårdsdjur 
 
 
 
Använd            : Husdjur 
 
 
 
Tesaurusterm      : *Bålens skelett 
 
 
 
Använd            : Postkraniellt skelett 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
 
Tesaurusterm      : *Bävrar 
 
 
 
Använd            : Bäver Castor fiber 
 
 
Registrerad       : :1/03/29 



 
Tesaurusterm      : *Discrete traits  
 
 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
Tesaurusterm      : *Djurskelett 
 
 
 
Använd            : Skelettfynd 
 
 
Registrerad       : :1/03/21 
 
Tesaurusterm      : *Falkjakt 
 
 
 
Använd            : Jakt med rovfågel 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
 
Tesaurusterm      : *Forensic anthropology 
 
 
 
Använd            : Forensisk arkeologi 
 
 
Registrerad       : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : *Forensisk osteologi 
 
 
 
Använd            : Forensisk arkeologi 
 
 
Registrerad       : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : *Fragmentisering 



 
 
 
Använd            : Fragmentering 
 
 
 
Tesaurusterm      : *Fragmentiseringsgrad 
 
 
Bredare term      : Brända ben 
 
Använd            : Fragmentering 
 
 
Registrerad       : :1/03/26 
 
Tesaurusterm      : *Fågel 
 
 
 
Använd            : Fågelben 
 
 
 
Tesaurusterm      : *Får/get 
 
 
 
Använd            : Får och getter 
 
 
Registrerad       : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : *Förslitningsskador 
 
 
 
Använd            : Stress-marks (aktivitetsspår) 
 
 
Registrerad       : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : *Hare 
 



 
 
Använd            : Fälthare Lepus europaeus 
Använd            : Skogshare Lepus timidus 
 
 
Registrerad       : :1/03/29 
 
Tesaurusterm      : *Hönor 
 
 
 
Använd            : Hönsfåglar 
 
 
Registrerad       : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : *Höns 
 
 
 
Använd            : Hönsfåglar 
 
 
Registrerad       : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : *Jaktfalk 
 
 
 
Använd            : Jakt med rovfågel 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
Uppdaterad        : :1/03/17 
 
Tesaurusterm      : *Jaktvilt 
 
 
 
Använd            : Vilda djur 
 
 
 
Tesaurusterm      : *Kor 



 
 
 
Använd            : Nötkreatur 
 
 
Registrerad       : :1/03/29 
 
Tesaurusterm      : *Kremering 
 
 
 
Använd            : Kremeringsmetoder 
 
 
 
Tesaurusterm      : *Kremeringar 
 
 
 
Använd            : Kremeringsmetoder 
 
 
 
Tesaurusterm      : *Kroppslängdsberäkning 
 
 
 
Använd            : Kroppslängdsbedömning 
 
 
Registrerad       : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : *Kroppslängdsbestämning 
 
 
 
Använd            : Kroppslängdsbedömning 
 
 
Registrerad       : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : *Könsbestämning 
 
 



 
Använd            : Könsbedömning 
 
 
 
Tesaurusterm      : *Matavfall 
 
 
 
Använd            : Matrester 
 
 
Registrerad       : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : *Medicinhistoria 
 
 
 
Använd            : Paleopatologi 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
Uppdaterad        : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : *Människoskelett 
 
 
 
Använd            : Skelettfynd 
 
 
Registrerad       : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : *Nötboskap 
 
 
Bredare term      : Husdjur 
 
Använd            : Nötkreatur 
 
 
Registrerad       : :1/03/29 
 
Tesaurusterm      : *o/c 
 



 
 
Använd            : Får och getter 
 
 
Registrerad       : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : *Osteoartrit 
 
 
 
Använd            : Osteoartritis 
 
 
Registrerad       : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : *Ovis/Capra 
 
 
 
Använd            : Får och getter 
 
 
Registrerad       : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : *Patologisk arkeologi 
 
 
 
Använd            : Paleopatologi 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
 
Tesaurusterm      : *Pälsdjursjakt 
 
 
Bredare term      : Jakt 
 
Använd            : Jakt på pälsdjur 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
Uppdaterad        : :1/03/18 
 



Tesaurusterm      : *Sjukdomshistoria 
 
 
 
Använd            : Paleopatologi 
 
 
Registrerad       : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : *Skelett 
 
 
 
Använd            : Skelettfynd 
Använd            : Skelettgravar 
 
 
Registrerad       : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : *Skolios 
 
 
 
Använd            : Skoliosis 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
 
Tesaurusterm      : *Stress-marks 
 
 
 
Använd            : Aktivitetsspår 
 
 
 
Tesaurusterm      : *Tamdjur 
 
 
 
Använd            : Husdjur 
 
 
 
Tesaurusterm      : *Tänder 



 
 
 
Använd            : Odontologi 
 
 
Registrerad       : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : *Underkäke 
 
 
 
Använd            : Mandibula 
 
 
 
Tesaurusterm      : *Underkäksben 
 
 
 
Använd            : Mandibula 
 
 
 
Tesaurusterm      : *Vilt 
 
 
 
Använd            : Vilda djur 
 
 
 
Tesaurusterm      : *Åldersbestämning 
 
 
 
Använd            : Åldersbedömning 
 
 
Registrerad       : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : *(tm)verkäksbenet 
 
 
 



Använd            : Maxilla 
 
 
Registrerad       : :1/03/29 
 
Tesaurusterm      : *(tm)verlevnad 
 
 
 
Använd            : Livsmedelsförsörjning 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
 
Tesaurusterm      : Abrasion 
 
Relaterad term    : Emaljhypoplasier 
 
 
Använd            : Tandslitage 
 
 
 
Tesaurusterm      : Aktivitetsspår 
 
 
 
Används för       : *Stress-marks 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
Uppdaterad        : :1/03/26 
 
Tesaurusterm      : Andfåglar 
 
Relaterad term    : Hönsfåglar 
 
Bredare term      : Fåglar Aves 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Animalosteologi 
Anmärkning        : När analys av djurbensmaterial beskrivs 
 



Relaterad term    : Forensisk arkeologi 
Relaterad term    : Historisk osteologi 
Relaterad term    : Humanosteologi 
Relaterad term    : Odontologi 
 
Bredare term      : Osteologi 
Smalare term      : Däggdjur Mammalia 
Smalare term      : Däggdjursarter (svenskt namn latinskt namn) 
Smalare term      : Fiskben 
Smalare term      : Fågelarter (svenskt namn latinskt namn) 
Smalare term      : Fågelben 
Smalare term      : Fåglar Aves 
Smalare term      : Husdjur 
Smalare term      : Kräldjur Amphibia 
Smalare term      : Köttproduktion 
Smalare term      : Mankhöjdsberäkning 
Smalare term      : Matrester 
Smalare term      : Mollusker 
Smalare term      : Mätmetoder 
Smalare term      : Skelettfynd 
Smalare term      : Slaktavfall 
Smalare term      : Vilda djur 
 
 
 
Registrerad       : :1/02/12 
 
Tesaurusterm      : Ankor 
 
Relaterad term    : Svin 
 
Bredare term      : Fåglar Aves 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Ankylosis 
 
 
Bredare term      : Paleopatologi 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
 



Tesaurusterm      : Antropologi 
 
Relaterad term    : Historisk osteologi 
Relaterad term    : Humanosteologi 
Relaterad term    : Osteologi 
 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Arkeologi 
 
Relaterad term    : Osteologi 
 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Arkeoosteologi 
 
Relaterad term    : Humanosteologi 
 
Bredare term      : Osteologi 
Smalare term      : Mätmetoder 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Armbågsben Ulna 
 
 
Bredare term      : Postkraniellt skelett 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Atlas 
 
 
Bredare term      : Postkraniellt skelett 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Axis 



 
 
Bredare term      : Postkraniellt skelett 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Barn 
 
Relaterad term    : Vuxna 
 
Bredare term      : Humanosteologi 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/07 
 
Tesaurusterm      : Ben 
Anmärkning        : Mineralpinne 
 
 
 
 
 
Registrerad       : :1/02/08 
Uppdaterad        : :1/02/12 
 
Tesaurusterm      : Ben, delar eller benelement 
Anmärkning        : Benets eller delens namn (svenskt namn latinskt namn) 
 
 
Bredare term      : Kranium 
Bredare term      : Postkraniellt skelett 
Smalare term      : Lårben Femur 
Smalare term      : (tm)verarmsben Humerus 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
Uppdaterad        : :1/03/29 
 
Tesaurusterm      : Benbrott 
 
Relaterad term    : Huggmärken 
Relaterad term    : Trepaneringar 



 
Bredare term      : Trauman 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Benskörhet Osteoporos 
 
 
Bredare term      : Paleopatologi 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Björn Ursidae 
 
 
Bredare term      : Däggdjur Mammalia 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/29 
Uppdaterad        : :1/03/29 
 
Tesaurusterm      : Björnklor 
 
 
Bredare term      : Falanger 
 
Används för       : *Björnfalanger 
 
 
Registrerad       : :1/02/12 
 
Tesaurusterm      : Blygdben Os pubis 
 
 
Bredare term      : Postkraniellt skelett 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Brandgravar 
Anmärkning        : När kremerade begravningar, i någon form, av människor (och djur) beskrivs. 
 



Relaterad term    : Skelettfynd 
Relaterad term    : Skelettgravar 
 
Bredare term      : Gravskick 
Smalare term      : Brandlager 
Smalare term      : Kremeringsmetoder 
Smalare term      : Urnegravar 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : Brandlager 
 
 
Bredare term      : Brandgravar 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Brända ben 
Anmärkning        : Då redov el analys gäller brända ben i allmänhet, då särskild vikt har lagts vid 
benens utseende och morfologi, eller då materialet inte kunnat knytas till djur eller människa. 
 
Relaterad term    : Skelettfynd 
 
Bredare term      : Osteologi 
Smalare term      : *Fragmentiseringsgrad 
Smalare term      : Fragmentering 
Smalare term      : Förbränningsgrad 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/07 
Uppdaterad        : :1/03/26 
 
Tesaurusterm      : Bröstben Sternum 
 
 
Bredare term      : Postkraniellt skelett 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Bröstkorg Thorax 



 
 
Bredare term      : Postkraniellt skelett 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Bröstkotor Vertebrae thoracicae 
 
 
Bredare term      : Postkraniellt skelett 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Bäver Castor fiber 
 
 
Bredare term      : Vilda djur 
 
Används för       : *Bävrar 
 
 
Registrerad       : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : Concha nasalis 
 
 
Bredare term      : Kranium 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Cribra orbitalia 
 
 
Bredare term      : Paleopatologi 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
 
Tesaurusterm      : Dietanalys 
Anmärkning        : När analys av människors eller djurs diet beskrivs utifrån det osteologiska 
materialet eller utifrån (kemisk) analys. 



 
 
 
 
 
Registrerad       : :1/02/12 
 
Tesaurusterm      : Djurhållning 
 
Relaterad term    : Domesticering 
Relaterad term    : Köttproduktion 
 
Smalare term      : Slaktåldersbedömning 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : DNA-analyser 
Anmärkning        : Som egen term, även om det kan sägas ingå i begreppet molekylärbiologiska 
analyser. 
 
 
Bredare term      : Osteologisk metod 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/26 
 
Tesaurusterm      : Domesticering 
Anmärkning        : Används då dokumentet innehåller beskrivningar av, eller diskussion kring, 
domesticeringsförlopp av vilda djur. 
 
Relaterad term    : Djurhållning 
 
Smalare term      : Stallningsmetoder 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
Uppdaterad        : :1/03/29 
 
Tesaurusterm      : Drevjakt 
Anmärkning        : Jakt med snaror 
 
 



Bredare term      : Jaktmetoder 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
 
Tesaurusterm      : Duvor 
 
 
Bredare term      : Fåglar Aves 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Dvärgväxt 
 
 
 
Används för       : *Anchondroplasi 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
 
Tesaurusterm      : Däggdjur Mammalia 
 
Relaterad term    : Fiskar Pisces 
Relaterad term    : Fåglar Aves 
Relaterad term    : Kräldjur Amphibia 
 
Bredare term      : Animalosteologi 
Smalare term      : Björn Ursidae 
Smalare term      : Däggdjursarter (svenskt namn latinskt namn) 
Smalare term      : Hjortdjur Cervidae 
Smalare term      : Husdjur 
Smalare term      : Mårddjur Mustelidae 
Smalare term      : Sälar Pinnipedia 
Smalare term      : Valar Cetacea 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/21 
Uppdaterad        : :1/03/29 
 
Tesaurusterm      : Däggdjursarter (svenskt namn latinskt namn) 
Anmärkning        : Då enskilda däggdjursarter beskrivs. Husdjursarter/domesticerade arter 



behandlas särskilt. 
 
Relaterad term    : Fiskarter (svenskt namn latinskt namn) 
Relaterad term    : Fågelarter (svenskt namn latinskt namn) 
 
Bredare term      : Animalosteologi 
Bredare term      : Däggdjur Mammalia 
Smalare term      : Grävling Meles meles 
Smalare term      : Hunddjur indet. (obest) Canis sp. 
Smalare term      : Mård Martes martes 
Smalare term      : Näbbmus Sorex (artnamn) 
Smalare term      : Räv Canis vulpes 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
Uppdaterad        : :1/03/29 
 
Tesaurusterm      : Ekonomi 
 
 
 
Använd            : Livsmedelsförsörjning 
 
 
Registrerad       : :1/03/07 
 
Tesaurusterm      : Emaljhypoplasier 
 
Relaterad term    : Abrasion 
Relaterad term    : Tandlossning 
Relaterad term    : Tandslitage 
 
Bredare term      : Paleopatologi 
Bredare term      : Tandstatus 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/18 
Uppdaterad        : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : Falanger 
 
 
Smalare term      : Björnklor 



 
 
 
 
Tesaurusterm      : Fingerben Ossa phalanges manus 
 
 
Bredare term      : Postkraniellt skelett 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Fiskar Pisces 
 
Relaterad term    : Däggdjur Mammalia 
Relaterad term    : Fåglar Aves 
Relaterad term    : Kräldjur Amphibia 
 
Smalare term      : Fiskarter (svenskt namn latinskt namn) 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/29 
 
Tesaurusterm      : Fiskarter (svenskt namn latinskt namn) 
 
Relaterad term    : Däggdjursarter (svenskt namn latinskt namn) 
Relaterad term    : Fågelarter (svenskt namn latinskt namn) 
 
Bredare term      : Fiskar Pisces 
Bredare term      : Fiskben 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
Uppdaterad        : :1/03/29 
 
Tesaurusterm      : Fiskben 
Anmärkning        : Används där fiskbensmaterial beskrivs. Om enskilda arter beskrivs, kan dessa 
läggas till som eget ämnesord. Beskrivs fler än tre enskilda fiskarter, eller arter inte kunnat 
bestämmas, bör Fiskben användas. 
 
Relaterad term    : Fågelben 
 
Bredare term      : Animalosteologi 



Smalare term      : Fiskarter (svenskt namn latinskt namn) 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
 
Tesaurusterm      : Fiske 
 
Relaterad term    : Jakt 
Relaterad term    : Självhushållning 
 
Bredare term      : Näringsfång 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Foramen supratrochlearis 
 
 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
 
Tesaurusterm      : Forensisk arkeologi 
Anmärkning        : Används då det material som beskrivs ingår i någon form av brottsutredning. 
 
Relaterad term    : Animalosteologi 
Relaterad term    : Historisk osteologi 
Relaterad term    : Humanosteologi 
Relaterad term    : Odontologi 
 
Smalare term      : Mätmetoder 
Smalare term      : Skelettfynd 
 
Används för       : *Forensic anthropology 
Används för       : *Forensisk osteologi 
 
 
Registrerad       : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : Fragmentering 
Anmärkning        : Då benmaterialets fragmenteringsgrad diskuteras ur olika aspekter. 
 
Relaterad term    : Kremeringsmetoder 



 
Bredare term      : Brända ben 
 
Används för       : *Fragmentisering 
Används för       : *Fragmentiseringsgrad 
 
 
Registrerad       : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : Frakturer 
 
 
Bredare term      : Trauman 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
 
Tesaurusterm      : Fågelarter (svenskt namn latinskt namn) 
 
Relaterad term    : Däggdjursarter (svenskt namn latinskt namn) 
Relaterad term    : Fiskarter (svenskt namn latinskt namn) 
 
Bredare term      : Animalosteologi 
Bredare term      : Fågelben 
Bredare term      : Fåglar Aves 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
Uppdaterad        : :1/03/29 
 
Tesaurusterm      : Fågelben 
Anmärkning        : Se fiskben. Syntax=se fiskben. 
 
Relaterad term    : Fiskben 
 
Bredare term      : Animalosteologi 
Smalare term      : Fågelarter (svenskt namn latinskt namn) 
 
Används för       : *Fågel 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
Uppdaterad        : :1/03/29 



 
Tesaurusterm      : Fåglar Aves 
 
Relaterad term    : Däggdjur Mammalia 
Relaterad term    : Fiskar Pisces 
Relaterad term    : Kräldjur Amphibia 
 
Bredare term      : Animalosteologi 
Smalare term      : Andfåglar 
Smalare term      : Ankor 
Smalare term      : Duvor 
Smalare term      : Fågelarter (svenskt namn latinskt namn) 
Smalare term      : Fälthöns 
Smalare term      : Gäss 
Smalare term      : Kråkfåglar 
Smalare term      : Rovfåglar 
Smalare term      : Skogshöns 
Smalare term      : Småfåglar 
Smalare term      : Tamhöns 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/29 
Uppdaterad        : :1/03/29 
 
Tesaurusterm      : Fångstgropar 
 
 
Bredare term      : Jaktmetoder 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Får 
Anmärkning        : När får säkert har bestämts i materialet 
 
Relaterad term    : Får och getter 
Relaterad term    : Getter 
Relaterad term    : Hundar 
 
Bredare term      : Får och getter 
Bredare term      : Husdjur 
 
 
 



Registrerad       : :1/03/07 
 
Tesaurusterm      : Får och getter 
Anmärkning        : Termen beror på svårigheten att osteologiskt skilja arterna år. Anges ofta som 
får/get, Ovis/Capra eller o/c. 
 
Relaterad term    : Får 
Relaterad term    : Getter 
Relaterad term    : Hundar 
Relaterad term    : Hästar 
Relaterad term    : Katter 
Relaterad term    : Nötkreatur 
Relaterad term    : Svin 
Relaterad term    : Tamhöns 
 
Bredare term      : Husdjur 
Smalare term      : Får 
Smalare term      : Getter 
 
Används för       : *Får/get 
Används för       : *o/c 
Används för       : *Ovis/Capra 
 
 
Registrerad       : :1/03/07 
Uppdaterad        : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : Fälthare Lepus europaeus 
 
 
 
Används för       : *Hare 
 
 
 
Tesaurusterm      : Fälthöns 
 
 
Bredare term      : Fåglar Aves 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Förbränningsgrad 
 



 
Bredare term      : Brända ben 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Försörjning 
 
 
 
Använd            : Livsmedelsförsörjning 
 
 
 
Tesaurusterm      : Getter 
Anmärkning        : Används då man säkert beskriver getter i texten 
 
Relaterad term    : Får 
Relaterad term    : Får och getter 
Relaterad term    : Hundar 
 
Bredare term      : Får och getter 
Bredare term      : Husdjur 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/07 
 
Tesaurusterm      : Gnagspår 
Anmärkning        : Används då gnagspår beskrivs. Kan gnagspåren härledas till någon enskild 
djurart eller släkte, och detta beskrivs i texten, bildas nytt ämnesord med efterledet -gnag. 
 
 
Smalare term      : Hundgnag 
Smalare term      : Kattgnag 
Smalare term      : Råttgnag 
Smalare term      : Svingnag 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
 
Tesaurusterm      : Gomben Os palatinum 
 
 



Bredare term      : Kranium 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Gravskick 
 
Relaterad term    : Kremeringsmetoder 
 
Smalare term      : Brandgravar 
Smalare term      : Skelettgravar 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Grävling Meles meles 
 
 
Bredare term      : Däggdjursarter (svenskt namn latinskt namn) 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Gäss 
 
Relaterad term    : Svin 
 
Bredare term      : Fåglar Aves 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Halskotor Verteberae cervicales 
 
 
Bredare term      : Postkraniellt skelett 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Hammaren Malleus 
 
 
Bredare term      : Kranium 
 



 
 
 
Tesaurusterm      : Handlovsben Ossa carpi 
 
 
Bredare term      : Postkraniellt skelett 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Harris' lines 
 
 
Bredare term      : Paleopatologi 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/21 
 
Tesaurusterm      : Historisk osteologi 
Anmärkning        : Äldre benämning på ämnet arkeoosteologi. Används fortfarande. 
 
Relaterad term    : Animalosteologi 
Relaterad term    : Antropologi 
Relaterad term    : Forensisk arkeologi 
Relaterad term    : Humanosteologi 
Relaterad term    : Odontologi 
 
Bredare term      : Osteologi 
Smalare term      : Mätmetoder 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : Hjortdjur Cervidae 
 
 
Bredare term      : Däggdjur Mammalia 
Smalare term      : Kronhjort Cervus elaphus 
Smalare term      : Rådjur Capreolus capreolus 
Smalare term      : Älg Alces alces 
 
 



 
Registrerad       : :1/03/29 
 
Tesaurusterm      : Hjässben Os parietale 
 
 
Bredare term      : Kranium 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Huggmärken 
 
Relaterad term    : Benbrott 
Relaterad term    : Krossmärken 
Relaterad term    : Stress-marks (aktivitetsspår) 
Relaterad term    : Trepaneringar 
 
Bredare term      : Trauman 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
 
Tesaurusterm      : Humanosteologi 
Anmärkning        : När analys av mänskliga kvarlevor beskrivs 
 
Relaterad term    : Animalosteologi 
Relaterad term    : Antropologi 
Relaterad term    : Arkeoosteologi 
Relaterad term    : Forensisk arkeologi 
Relaterad term    : Historisk osteologi 
Relaterad term    : Odontologi 
 
Bredare term      : Osteologi 
Smalare term      : Barn 
Smalare term      : Icke-metriska särdrag 
Smalare term      : Kroppslängdsbedömning 
Smalare term      : Kvinnor 
Smalare term      : Kyrkliga begravningar 
Smalare term      : Könsbedömning 
Smalare term      : Män 
Smalare term      : Mätmetoder 
Smalare term      : Paleodemografiska beräkningar 
Smalare term      : Sjukdomar och förändringar i skelettet 



Smalare term      : Skelettfynd 
Smalare term      : Skelettgravar 
Smalare term      : Vuxna 
Smalare term      : Åldersbedömning 
Smalare term      : Återbegravningar 
 
 
 
Registrerad       : :1/02/12 
Uppdaterad        : :1/03/21 
 
Tesaurusterm      : Hundar 
Anmärkning        : Som husdjur: i pluralform. 
 
Relaterad term    : Får 
Relaterad term    : Får och getter 
Relaterad term    : Getter 
Relaterad term    : Hästar 
Relaterad term    : Katter 
Relaterad term    : Nötkreatur 
Relaterad term    : Svin 
 
Bredare term      : Husdjur 
Smalare term      : Hundraser 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/07 
Uppdaterad        : :1/03/17 
 
Tesaurusterm      : Hunddjur indet. (obest) Canis sp. 
 
 
Bredare term      : Däggdjursarter (svenskt namn latinskt namn) 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Hundgnag 
 
Relaterad term    : Kattgnag 
Relaterad term    : Råttgnag 
 
Bredare term      : Gnagspår 
 



 
 
Registrerad       : :1/03/07 
 
Tesaurusterm      : Hundraser 
Anmärkning        : Släkt- eller artnamn 
 
Relaterad term    : Hästarter/underarter 
Relaterad term    : Nötraser 
 
Bredare term      : Hundar 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/29 
 
Tesaurusterm      : Husdjur 
 
Relaterad term    : Vilda djur 
 
Bredare term      : Animalosteologi 
Bredare term      : Däggdjur Mammalia 
Smalare term      : *Nötboskap 
Smalare term      : Får 
Smalare term      : Får och getter 
Smalare term      : Getter 
Smalare term      : Hundar 
Smalare term      : Hästar 
Smalare term      : Katter 
Smalare term      : Nötkreatur 
Smalare term      : Svin 
 
Används för       : *Bondgårdsdjur 
Används för       : *Tamdjur 
 
 
Registrerad       : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : Hyperostosis 
 
 
Bredare term      : Paleopatologi 
 
 
 



Registrerad       : :1/03/17 
 
Tesaurusterm      : Hälben Calcaneus 
 
 
Bredare term      : Postkraniellt skelett 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Hästar 
 
Relaterad term    : Får och getter 
Relaterad term    : Hundar 
 
Bredare term      : Husdjur 
Smalare term      : Hästarter/underarter 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/07 
 
Tesaurusterm      : Hästarter/underarter 
Anmärkning        : Släkt-, art- eller rasnamn 
 
Relaterad term    : Hundraser 
 
Bredare term      : Hästar 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/07 
Uppdaterad        : :1/03/29 
 
Tesaurusterm      : Höftben Os coxae 
 
 
Bredare term      : Postkraniellt skelett 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Hönsfåglar 
 
Relaterad term    : Andfåglar 



Relaterad term    : Rovfåglar 
Relaterad term    : Småfåglar 
 
Smalare term      : Tamhöns 
 
Används för       : *Hönor 
Används för       : *Höns 
 
 
Registrerad       : :1/03/18 
Uppdaterad        : :1/03/29 
 
Tesaurusterm      : Icke-metriska särdrag 
 
Relaterad term    : Paleopatologi 
 
Bredare term      : Humanosteologi 
Bredare term      : Sjukdomar och förändringar i skelettet 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/21 
 
Tesaurusterm      : Jakt 
 
Relaterad term    : Fiske 
Relaterad term    : Självhushållning 
 
Bredare term      : Livsmedelsförsörjning 
Smalare term      : *Pälsdjursjakt 
Smalare term      : Jakt med rovfågel 
Smalare term      : Jaktmetoder 
Smalare term      : Rådjursjakt 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/07 
Uppdaterad        : :1/03/23 
 
Tesaurusterm      : Jakt med rovfågel 
Anmärkning        : Används där jakt med hjälp av falk, uv m fl rovfåglar beskrivs. 
 
 
Bredare term      : Jakt 
Bredare term      : Jaktmetoder 



 
Används för       : *Falkjakt 
Används för       : *Jaktfalk 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
 
Tesaurusterm      : Jakt med snaror 
 
 
Bredare term      : Jaktmetoder 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Jakt på pälsdjur 
 
Relaterad term    : Jaktmetoder 
 
 
Används för       : *Pälsdjursjakt 
 
 
 
Tesaurusterm      : Jaktmetoder 
 
Relaterad term    : Jakt på pälsdjur 
Relaterad term    : Rådjursjakt 
Relaterad term    : Sjöfågeljakt 
Relaterad term    : Småviltjakt 
Relaterad term    : Älgjakt 
 
Bredare term      : Jakt 
Smalare term      : Drevjakt 
Smalare term      : Fångstgropar 
Smalare term      : Jakt med rovfågel 
Smalare term      : Jakt med snaror 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
Uppdaterad        : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : Katter 
 



Relaterad term    : Får och getter 
Relaterad term    : Hundar 
Relaterad term    : Svin 
 
Bredare term      : Husdjur 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/29 
 
Tesaurusterm      : Kattgnag 
 
Relaterad term    : Hundgnag 
Relaterad term    : Råttgnag 
Relaterad term    : Svingnag 
 
Bredare term      : Gnagspår 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/29 
 
Tesaurusterm      : Kilben Os sphenoidale 
 
 
Bredare term      : Kranium 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Knäskål Patella 
 
 
Bredare term      : Postkraniellt skelett 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Korsben Sacrum 
 
Relaterad term    : Ryggrad 
 
 
 
 



Registrerad       : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : Korsben Sacrum/vertebrae sacrale 
 
 
Bredare term      : Postkraniellt skelett 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Kotor oavsett position 
 
 
 
Använd            : Vertebra (-ae) 
 
 
 
Tesaurusterm      : Kraniometri 
 
 
 
Använd            : Mätmetoder 
 
 
 
Tesaurusterm      : Kranium 
Anmärkning        : Om särskilt kranium beskrivs eller diskuteras i dokumentet. 
 
Relaterad term    : Postkraniellt skelett 
 
Smalare term      : Ben, delar eller benelement 
Smalare term      : Concha nasalis 
Smalare term      : Gomben Os palatinum 
Smalare term      : Hammaren Malleus 
Smalare term      : Hjässben Os parietale 
Smalare term      : Kilben Os sphenoidale 
Smalare term      : Mandibula 
Smalare term      : Maxilla 
Smalare term      : Nackben Os occipitale  
Smalare term      : Neurokranium 
Smalare term      : Näsben Os nasale 
Smalare term      : Os zygomaticum 
Smalare term      : Pannben Os frontale 
Smalare term      : Stigbygeln Stapes 



Smalare term      : Städet Incus 
Smalare term      : Tinningben Os temporale 
Smalare term      : Tungben Os hyoideum 
Smalare term      : Tårben Os lacrimale 
Smalare term      : Visceralkranium 
Smalare term      : Vomer 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/23 
Uppdaterad        : :1/03/29 
 
Tesaurusterm      : Kremeringsmetoder 
Anmärkning        : Då kremeringsmetoder mm diskuteras och/eller beskrivs. 
 
Relaterad term    : Fragmentering 
Relaterad term    : Gravskick 
 
Bredare term      : Brandgravar 
 
Används för       : *Kremering 
Används för       : *Kremeringar 
 
 
Registrerad       : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : Kronhjort Cervus elaphus 
 
 
Bredare term      : Hjortdjur Cervidae 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Kroppslängdsbedömning 
 
Relaterad term    : Könsbedömning 
Relaterad term    : Åldersbedömning 
 
Bredare term      : Humanosteologi 
 
Används för       : *Kroppslängdsberäkning 
Används för       : *Kroppslängdsbestämning 
 
 



Registrerad       : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : Krossmärken 
 
Relaterad term    : Huggmärken 
Relaterad term    : Trepaneringar 
 
Bredare term      : Trauman 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Kråkfåglar 
 
 
Bredare term      : Fåglar Aves 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Kräldjur Amphibia 
 
Relaterad term    : Däggdjur Mammalia 
Relaterad term    : Fiskar Pisces 
Relaterad term    : Fåglar Aves 
 
Bredare term      : Animalosteologi 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/29 
 
Tesaurusterm      : Kvinnor 
Anmärkning        : När texten särskilt behandlar kvinnor ur ett köns- eller genderperspektiv 
 
Relaterad term    : Män 
 
Bredare term      : Humanosteologi 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/07 
Uppdaterad        : :1/03/07 
 
Tesaurusterm      : Kväveisotopanalyser 



 
 
Bredare term      : Osteologisk metod 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Kyrkliga begravningar 
Anmärkning        : Då begravningar på kristna kyrkogårdar eller begravningsplatser beskrivs. 
 
 
Bredare term      : Humanosteologi 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/23 
 
Tesaurusterm      : Könsbedömning 
Anmärkning        : När bedömning av ind/grp kön beskrivs utifrån metodologiska aspekter. 
 
Relaterad term    : Kroppslängdsbedömning 
Relaterad term    : Mankhöjdsberäkning 
 
Bredare term      : Humanosteologi 
 
Används för       : *Könsbestämning 
 
 
Registrerad       : :1/02/12 
Uppdaterad        : :1/03/20 
 
Tesaurusterm      : Köttproduktion 
 
Relaterad term    : Djurhållning 
 
Bredare term      : Animalosteologi 
Smalare term      : Slakt 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
 
Tesaurusterm      : Lipidanalyser 
 
 



Bredare term      : Osteologisk metod 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Livsmedelsförsörjning 
 
 
Smalare term      : Jakt 
Smalare term      : Självhushållning 
 
Används för       : *(tm)verlevnad 
Används för       : Ekonomi 
Används för       : Försörjning 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
 
Tesaurusterm      : Lårben Femur 
 
 
Bredare term      : Ben, delar eller benelement 
Bredare term      : Postkraniellt skelett 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Ländkotor Vertebrae lumbales 
 
 
Bredare term      : Postkraniellt skelett 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Mandibula 
 
 
Bredare term      : Kranium 
 
Används för       : *Underkäke 
Används för       : *Underkäksben 
 
 
Registrerad       : :1/03/29 



 
Tesaurusterm      : Mankhöjdsberäkning 
 
Relaterad term    : Könsbedömning 
Relaterad term    : Slaktåldersbedömning 
Relaterad term    : Åldersbedömning 
 
Bredare term      : Animalosteologi 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : Matrester 
Anmärkning        : När benrester beskrivs som matrester (i allmänhet de köttrika delarna på 
djuret) 
 
Relaterad term    : Slaktavfall 
 
Bredare term      : Animalosteologi 
 
Används för       : *Benrester 
Används för       : *Matavfall 
 
 
Registrerad       : :1/02/12 
Uppdaterad        : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : Maxilla 
 
 
Bredare term      : Kranium 
 
Används för       : *(tm)verkäksbenet 
 
 
Registrerad       : :1/03/29 
 
Tesaurusterm      : Mellanfotsben Ossa metatarsalia 
 
 
Bredare term      : Postkraniellt skelett 
 
 
 



 
Tesaurusterm      : Mellanhandsben Ossa metacarpalia 
 
 
Bredare term      : Postkraniellt skelett 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Metopisk sutur Sutura metopica 
 
 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
 
Tesaurusterm      : Molekylärbiologiska analyser 
 
 
Bredare term      : Osteologisk metod 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Mollusker 
 
 
Bredare term      : Animalosteologi 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
 
Tesaurusterm      : Mård Martes martes 
 
 
Bredare term      : Däggdjursarter (svenskt namn latinskt namn) 
Bredare term      : Mårddjur Mustelidae 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Mårddjur Mustelidae 
 



 
Bredare term      : Däggdjur mammalia 
Smalare term      : Mård Martes martes 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/29 
 
Tesaurusterm      : Män 
Anmärkning        : När texten särskilt behandlar män ur ett köns- eller genderperspektiv 
 
Relaterad term    : Kvinnor 
 
Bredare term      : Humanosteologi 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/07 
 
Tesaurusterm      : Mätmetoder 
Anmärkning        : När olika mätmetoder beskrivs, eller flera metoder sammanställts, exempelvis 
för pedagogiska syften. 
 
 
Bredare term      : Animalosteologi 
Bredare term      : Arkeoosteologi 
Bredare term      : Forensisk arkeologi 
Bredare term      : Historisk osteologi 
Bredare term      : Humanosteologi 
 
Används för       : Kraniometri 
Används för       : Osteometri 
 
 
Registrerad       : :1/03/21 
 
Tesaurusterm      : Nackben Os occipitale  
 
 
Bredare term      : Kranium 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Neurokranium 



Anmärkning        : Nackben (os occipitale), kilben (os sphenoidale), silben (os ethmoidale), 
pannben (os frontale), tinningbenen (ossa temporalia) och hjässbenen (ossa parietalia). 
 
Relaterad term    : Visceralkranium 
 
Bredare term      : Kranium 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/10 
 
Tesaurusterm      : Nyckelben Clavicula 
 
 
Bredare term      : Postkraniellt skelett 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Näbbmus Sorex (artnamn) 
 
 
Bredare term      : Däggdjursarter (svenskt namn latinskt namn) 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Näringsfång 
 
 
Smalare term      : Fiske 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/07 
Uppdaterad        : :1/03/07 
 
Tesaurusterm      : Näsben Os nasale 
 
 
Bredare term      : Kranium 
 
 
 
 



Tesaurusterm      : Nötkreatur 
 
Relaterad term    : Får och getter 
Relaterad term    : Hundar 
Relaterad term    : Svin   
 
Bredare term      : Husdjur 
 
Används för       : *Kor 
Används för       : *Nötboskap 
 
 
Registrerad       : :1/03/07 
Uppdaterad        : :1/03/29 
 
Tesaurusterm      : Nötraser 
 
Relaterad term    : Hundraser 
 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Odontologi 
Anmärkning        : När dokumentet endast behandlar tänder och tandmaterial ur odontologisk 
synvinkel, d v s med tonvikt på tändernas och käkens patologi, morfologi etc. 
 
Relaterad term    : Animalosteologi 
Relaterad term    : Forensisk arkeologi 
Relaterad term    : Historisk osteologi 
Relaterad term    : Humanosteologi 
 
 
Används för       : *Tänder 
 
 
Registrerad       : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : Os zygomaticum 
 
 
Bredare term      : Kranium 
 
 
 



 
Tesaurusterm      : Osteitis 
 
Relaterad term    : Osteomyelitis 
 
Bredare term      : Paleopatologi 
 
Används för       : *Benhinneinflammation 
 
 
Registrerad       : :1/03/21 
Uppdaterad        : :1/03/21 
 
Tesaurusterm      : Osteoartritis  
 
 
Bredare term      : Paleopatologi 
 
Används för       : *Artrit 
Används för       : *Osteoartrit  
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
 
Tesaurusterm      : Osteologi 
Anmärkning        : För verk som omfattar fler än tre aspekter av ämnet, eller artövergripande 
företeelser såsom benbildning, skelettillväxt, allmän terminologi etc. 
 
Relaterad term    : Antropologi 
Relaterad term    : Arkeologi 
 
Smalare term      : Animalosteologi 
Smalare term      : Arkeoosteologi 
Smalare term      : Brända ben 
Smalare term      : Historisk osteologi 
Smalare term      : Humanosteologi 
 
Används för       : *Benlära 
 
 
Registrerad       : :1/03/10 
Uppdaterad        : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : Osteologisk metod 
 



 
Smalare term      : DNA-analyser 
Smalare term      : Kväveisotopanalyser 
Smalare term      : Lipidanalyser 
Smalare term      : Molekylärbiologiska analyser 
Smalare term      : Paleodemografiska beräkningar 
Smalare term      : Spårämnesanalyser 
Smalare term      : Tunnslip 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/21 
Uppdaterad        : :1/03/26 
 
Tesaurusterm      : Osteometri 
 
 
 
Använd            : Mätmetoder 
 
 
 
Tesaurusterm      : Osteomyelitis 
 
Relaterad term    : Osteitis 
 
Bredare term      : Paleopatologi 
 
Används för       : *Benmärgsinflammation 
 
 
Registrerad       : :1/03/07 
Uppdaterad        : :1/03/21 
 
Tesaurusterm      : Paleodemografiska beräkningar 
Anmärkning        : Då paleodemografiska beräkningar på större befolkningsunderlag har 
beskrivits. Avser i allmänhet då dödsfall, kön och ålder (ev även patologiska skelettförändringar) 
undersökts, och slutledningar gjorts för att rekonstruera en viss population.  
 
 
Bredare term      : Humanosteologi 
Bredare term      : Osteologisk metod 
 
 
 



Registrerad       : :1/03/21 
Uppdaterad        : :1/03/21 
 
Tesaurusterm      : Paleopatologi 
 
Relaterad term    : Icke-metriska särdrag 
Relaterad term    : Tandstatus 
Relaterad term    : Trauman 
 
Bredare term      : Sjukdomar och förändringar i skelettet 
Smalare term      : Ankylosis 
Smalare term      : Benskörhet Osteoporos 
Smalare term      : Cribra orbitalia 
Smalare term      : Emaljhypoplasier 
Smalare term      : Harris' lines 
Smalare term      : Hyperostosis 
Smalare term      : Osteitis 
Smalare term      : Osteoartritis  
Smalare term      : Osteomyelitis 
Smalare term      : Schmorl's noder Schmorlska knutor 
Smalare term      : Skoliosis 
Smalare term      : Spondylosis 
Smalare term      : Syfilis 
 
Används för       : *Medicinhistoria 
Används för       : *Patologisk arkeologi 
Används för       : *Sjukdomshistoria 
 
 
Registrerad       : :1/03/07 
Uppdaterad        : :1/03/21 
 
Tesaurusterm      : Pannben Os frontale 
 
 
Bredare term      : Kranium 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/29 
 
Tesaurusterm      : Platychnemi 
 
Relaterad term    : Platymeri 
 



 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
 
Tesaurusterm      : Platymeri 
 
Relaterad term    : Platychnemi 
 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
 
Tesaurusterm      : Postkraniellt skelett 
 
Relaterad term    : Kranium 
 
Smalare term      : Armbågsben Ulna 
Smalare term      : Atlas 
Smalare term      : Axis 
Smalare term      : Ben, delar eller benelement 
Smalare term      : Blygdben Os pubis 
Smalare term      : Bröstben Sternum 
Smalare term      : Bröstkorg Thorax 
Smalare term      : Bröstkotor Vertebrae thoracicae 
Smalare term      : Fingerben Ossa phalanges manus 
Smalare term      : Halskotor Verteberae cervicales 
Smalare term      : Handlovsben Ossa carpi 
Smalare term      : Hälben Calcaneus 
Smalare term      : Höftben Os coxae 
Smalare term      : Knäskål Patella 
Smalare term      : Korsben Sacrum/vertebrae sacrale 
Smalare term      : Lårben Femur 
Smalare term      : Ländkotor Vertebrae lumbales 
Smalare term      : Mellanfotsben Ossa metatarsalia 
Smalare term      : Mellanhandsben Ossa metacarpalia 
Smalare term      : Nyckelben Clavicula 
Smalare term      : Revben Costae 
Smalare term      : Ryggrad 
Smalare term      : Ryggrad Columna vertebralis 
Smalare term      : Sittben Os ischii 
Smalare term      : Skenben Tibia 
Smalare term      : Skulderblad Scapula 
Smalare term      : Språngben Talus/Astragalus 



Smalare term      : Strålben Radius 
Smalare term      : Svanskotor Vertebrae coccygae 
Smalare term      : Tåben Ossa phalanges pedis 
Smalare term      : Vadben Fibula 
Smalare term      : Vristben Ossa tarsi 
Smalare term      : (tm)verarmsben Humerus 
 
Används för       : *Bålens skelett 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
Uppdaterad        : :1/03/29 
 
Tesaurusterm      : Revben Costae 
 
 
Bredare term      : Postkraniellt skelett 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Rovfåglar 
 
Relaterad term    : Hönsfåglar 
 
Bredare term      : Fåglar Aves 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Ryggrad 
 
Relaterad term    : Korsben Sacrum 
 
Bredare term      : Postkraniellt skelett 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
 
Tesaurusterm      : Ryggrad Columna vertebralis 
 
 
Bredare term      : Postkraniellt skelett 
Smalare term      : Vertebra (-ae) 



 
 
 
Registrerad       : :1/03/10 
Uppdaterad        : :1/03/29 
 
Tesaurusterm      : Rådjur Capreolus capreolus 
 
 
Bredare term      : Hjortdjur Cervidae 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Rådjursjakt 
 
Relaterad term    : Jaktmetoder 
 
Bredare term      : Jakt 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
 
Tesaurusterm      : Råttgnag 
 
Relaterad term    : Hundgnag 
Relaterad term    : Kattgnag 
 
Bredare term      : Gnagspår 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Räv Canis vulpes 
 
 
Bredare term      : Däggdjursarter (svenskt namn latinskt namn) 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Schmorl's noder Schmorlska knutor 
 
 



Bredare term      : Paleopatologi 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
 
Tesaurusterm      : Sittben Os ischii 
 
 
Bredare term      : Postkraniellt skelett 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Sjukdomar och förändringar i skelettet 
Anmärkning        : Indikationer på sjukdom eller förslitning eller avvikande drag hos ett material 
 
 
Bredare term      : Humanosteologi 
Smalare term      : Icke-metriska särdrag 
Smalare term      : Paleopatologi 
Smalare term      : Tandstatus 
Smalare term      : Trauman 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/07 
Uppdaterad        : :1/03/21 
 
Tesaurusterm      : Självhushållning 
 
Relaterad term    : Fiske 
Relaterad term    : Jakt 
 
Bredare term      : Livsmedelsförsörjning 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
 
Tesaurusterm      : Sjöfågeljakt 
 
Relaterad term    : Jaktmetoder 
 
 



 
 
 
Tesaurusterm      : Skelettfynd 
Anmärkning        : Används då fynd av skelett beskrivs, och där fyndet uppenbarligen inte är 
kopplat till begravning, eller har en oväntad eller kriminell kontext. 
 
Relaterad term    : Brandgravar 
Relaterad term    : Brända ben 
Relaterad term    : Skelettgravar 
 
Bredare term      : Animalosteologi 
Bredare term      : Forensisk arkeologi 
Bredare term      : Humanosteologi 
 
Används för       : *Djurskelett 
Används för       : *Människoskelett 
Används för       : *Skelett 
 
 
Registrerad       : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : Skelettgravar 
Anmärkning        : När skelettbegravningar/obrända begravningar, i någon form, av människor 
(och djur) beskrivs. 
 
Relaterad term    : Brandgravar 
Relaterad term    : Skelettfynd 
 
Bredare term      : Gravskick 
Bredare term      : Humanosteologi 
 
Används för       : *Skelett 
 
 
Registrerad       : :1/03/07 
Uppdaterad        : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : Skenben Tibia 
 
 
Bredare term      : Postkraniellt skelett 
 
 
 



 
Tesaurusterm      : Skogshare Lepus timidus 
 
 
Bredare term      : Vilda djur 
 
Används för       : *Hare 
 
 
Registrerad       : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : Skogshöns 
 
 
Bredare term      : Fåglar Aves 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Skoliosis 
 
 
Bredare term      : Paleopatologi 
 
Används för       : *Skolios 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
Uppdaterad        : :1/03/17 
 
Tesaurusterm      : Skulderblad Scapula 
 
 
Bredare term      : Postkraniellt skelett 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Slakt 
 
 
Bredare term      : Köttproduktion 
Smalare term      : Slaktmetoder 
Smalare term      : Snittspår 
 



 
 
Registrerad       : :1/03/17 
 
Tesaurusterm      : Slaktavfall 
Anmärkning        : När benrester i form av slaktavfall beskrivs (i allmänhet de köttfattiga delarna 
av slaktdjuret) 
 
Relaterad term    : Matrester 
 
Bredare term      : Animalosteologi 
 
 
 
Registrerad       : :1/02/12 
 
Tesaurusterm      : Slaktmetoder 
Anmärkning        : När metoder för slakt och styckning beskrivs utifrån det osteologiska 
materialet 
 
Relaterad term    : Slaktspår 
Relaterad term    : Snittspår 
 
Bredare term      : Slakt 
 
 
 
Registrerad       : :1/02/12 
Uppdaterad        : :1 /03/17 
 
Tesaurusterm      : Slaktspår 
 
Relaterad term    : Slaktmetoder 
 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Slaktåldersbedömning 
Anmärkning        : När ålder på slaktade djur beräknats och redovisas 
 
Relaterad term    : Mankhöjdsberäkning 
 
Bredare term      : Djurhållning 
 



 
 
Registrerad       : :1/03/07 
 
Tesaurusterm      : Småfåglar 
 
Relaterad term    : Hönsfåglar 
 
Bredare term      : Fåglar Aves 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Småviltjakt 
 
Relaterad term    : Jaktmetoder 
 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Snittspår 
 
Relaterad term    : Slaktmetoder 
 
Bredare term      : Slakt 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/07 
 
Tesaurusterm      : Spina bifida 
 
 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
Uppdaterad        : :1/03/20 
 
Tesaurusterm      : Spondylosis 
 
 
Bredare term      : Paleopatologi 
 



 
 
Registrerad       : :1/03/17 
 
Tesaurusterm      : Språngben Talus/Astragalus 
 
 
Bredare term      : Postkraniellt skelett 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Spårämnesanalyser 
 
 
Bredare term      : Osteologisk metod 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/21 
 
Tesaurusterm      : Stallningsmetoder 
 
 
Bredare term      : Domesticering 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Stigbygeln Stapes 
 
 
Bredare term      : Kranium 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Stress-marks (aktivitetsspår) 
Anmärkning        : Används tills adekvat svensk term etablerats.Beskrivningar av förvärvade 
förändringar i skelettet (förslitning, tillväxt av benmassa etc). 
 
Relaterad term    : Huggmärken 
Relaterad term    : Trepaneringar 
 
Bredare term      : Trauman 



 
Används för       : *Förslitningsskador 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
Uppdaterad        : :1/03/21 
 
Tesaurusterm      : Strålben Radius 
 
 
Bredare term      : Postkraniellt skelett 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Städet Incus 
 
 
Bredare term      : Kranium 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Svanskotor Vertebrae coccygae 
 
 
Bredare term      : Postkraniellt skelett 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Svartråtta Rattus rattus 
 
 
Bredare term      : Vilda djur 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : Svin 
 
Relaterad term    : Ankor 
Relaterad term    : Får och getter 
Relaterad term    : Gäss 



Relaterad term    : Hundar 
Relaterad term    : Katter 
Relaterad term    : Tamhöns 
 
Bredare term      : Husdjur 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/29 
 
Tesaurusterm      : Svin   
 
Relaterad term    : Nötkreatur 
 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Svingnag 
 
Relaterad term    : Kattgnag 
 
Bredare term      : Gnagspår 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Syfilis 
 
 
Bredare term      : Paleopatologi 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
 
Tesaurusterm      : Sälar Pinnipedia 
 
 
Bredare term      : Däggdjur Mammalia 
Smalare term      : Sälarter (ex. Phoca vitulina) 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/29 



 
Tesaurusterm      : Sälarter (ex. Phoca vitulina) 
Anmärkning        : Släkt- eller artnamn 
 
 
Bredare term      : Sälar Pinnipedia 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/07 
Uppdaterad        : :1/03/29 
 
Tesaurusterm      : Tamhöns 
 
Relaterad term    : Får och getter 
Relaterad term    : Svin 
 
Bredare term      : Fåglar Aves 
Bredare term      : Hönsfåglar 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Tand- och käksjukdomar 
 
Relaterad term    : Tandlossning 
 
Bredare term      : Tandstatus 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/07 
 
Tesaurusterm      : Tandlossning 
 
Relaterad term    : Emaljhypoplasier 
Relaterad term    : Tand- och käksjukdomar 
Relaterad term    : Tandslitage 
 
Bredare term      : Tandstatus 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Tandslitage 



 
Relaterad term    : Emaljhypoplasier 
Relaterad term    : Tandlossning 
 
Bredare term      : Tandstatus 
 
Används för       : Abrasion 
 
 
Registrerad       : :1/03/07 
 
Tesaurusterm      : Tandstatus 
 
Relaterad term    : Paleopatologi 
 
Bredare term      : Sjukdomar och förändringar i skelettet 
Smalare term      : Emaljhypoplasier 
Smalare term      : Tand- och käksjukdomar 
Smalare term      : Tandlossning 
Smalare term      : Tandslitage 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/07 
 
Tesaurusterm      : Tandvalar Odontoceti 
 
 
Bredare term      : Valar Cetacea 
Smalare term      : Vitnos Lagenorhynchus albirostris 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/29 
 
Tesaurusterm      : Tinningben Os temporale 
 
 
Bredare term      : Kranium 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Trauman 
 



Relaterad term    : Paleopatologi 
 
Bredare term      : Sjukdomar och förändringar i skelettet 
Smalare term      : Benbrott 
Smalare term      : Frakturer 
Smalare term      : Huggmärken 
Smalare term      : Krossmärken 
Smalare term      : Stress-marks (aktivitetsspår) 
Smalare term      : Trepaneringar 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
 
Tesaurusterm      : Trepaneringar 
 
Relaterad term    : Benbrott 
Relaterad term    : Huggmärken 
Relaterad term    : Krossmärken 
Relaterad term    : Stress-marks (aktivitetsspår) 
 
Bredare term      : Trauman 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
 
Tesaurusterm      : Tungben Os hyoideum 
 
 
Bredare term      : Kranium 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Tunnslip 
Anmärkning        : Anv ofta för åldersbedömning av ett material 
Anmärkning        : Metod för bl a tandundersökningar 
 
 
Bredare term      : Osteologisk metod 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/07 



 
Tesaurusterm      : Tåben Ossa phalanges pedis 
 
 
Bredare term      : Postkraniellt skelett 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Tårben Os lacrimale 
 
 
Bredare term      : Kranium 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Urnegravar 
 
 
Bredare term      : Brandgravar 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Vadben Fibula 
 
 
Bredare term      : Postkraniellt skelett 
 
 
 
 
Tesaurusterm      : Valar Cetacea 
 
 
Bredare term      : Däggdjur Mammalia 
Smalare term      : Tandvalar Odontoceti 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/29 
 
Tesaurusterm      : Vattensork Arvicola terrestris 
 



 
Bredare term      : Vilda djur 
 
 
 
Registrerad       : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : Vertebra (-ae) 
 
 
Bredare term      : Ryggrad Columna vertebralis 
 
Används för       : Kotor oavsett position 
 
 
Registrerad       : :1/03/10 
Uppdaterad        : :1/03/10 
 
Tesaurusterm      : Vilda djur 
Anmärkning        : Används då ett flertal vilda djurarter beskrivs. Kan kompletteras med namn på 
enskild djurart. 
 
Relaterad term    : Husdjur 
 
Bredare term      : Animalosteologi 
Smalare term      : Bäver Castor fiber 
Smalare term      : Skogshare Lepus timidus 
Smalare term      : Svartråtta Rattus rattus  
Smalare term      : Vattensork Arvicola terrestris 
 
Används för       : *Jaktvilt 
Används för       : *Vilt 
 
 
Registrerad       : :1/03/17 
Uppdaterad        : :1/03/18 
 
Tesaurusterm      : Visceralkranium 
 


