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ABSTRACT 

This study focuses on the development of methods for sexual determination of human 

skeletal remains, mainly between the years 1981 to 2007. By comparing an older analysis 

from 1983 (Persson and Persson) with my own on the same material, a difference of 40% was 

shown, which indicates that the methods has changed through time, and that these should not 

be used for newer conclusions about a population if the method is not throughoutly described. 

 The main cause of the difference was identified as a change in the reliability of the sexual 

indicators, rather than a total change of method. Any general tendencies did not show, it is 

however considered that the pelvic bones are able to make a better conformity between the 

analyses as opposed to using the cranium.  
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1. INTRODUKTION 

İşcan hävdar i sin artikel Global Forensic Anthropology in the 21st Century (2001)  att 

ålders-, köns-, och kroppslängdsbedömning för mänskligt material fortfarande är högst 

aktuella ämnen, med metoder ständigt under utveckling. Generellt påstår författaren att 

könsbedömning inte bereder några större svårigheter om ett helt skelett finns att tillgå, dock 

är det mer problematiskt om materialet är fragmenterat. (İşcan, 2001). Till skillnad från denna 

hållning vill jag istället mena att det även idag finns en viss felmarginal i könsbedömningar, 

oavsett om materialet är helt eller fragmenterat. För att illustrera detta har temat för denna 

uppsats blivit en analys av könsbedömningsmetoder för humant material, genom en 

jämförelse med äldre bedömningar och min egen undersökning gjord med nyare metoder.  

1.1. Syfte och problemställning 

Denna uppsats är en undersökning av olika metoder för könsbedömning, för att öka 

förståelsen för metodutvecklingen de senaste årtiondena. Syftet är således att registrera 

eventuella skillnader mellan nyare och äldre analyser, främst kommer jag att fördjupa mig i 

de metoder som är tillämpade på det medeltida gravmaterialet från Löddeköpinge. 

Frågeställningen blir följaktligen: 

• Kan tidigare gjorda könsbedömningar fortfarande användas, i vilken utsträckning 

och med vilka korrigeringar? 

I och med att populationen i Löddeköpinge används som material, kommer studien att utgå 

från Persson och Perssons könsbedömningar publicerade år 1983. På så sätt fungerar 

Löddeköpinge som ett konkret exempel för vilka faktorer som kan påverka en 

könsbedömning. Även fyra mindre teman kommer att behandlas i uppsatsen: 

1)  Att identifiera för- och nackdelar med använda metoder 

2)  Att skapa insikt i metodutvecklingen 

3)  Att skapa en förståelse för metodernas användningsområde och applicerbarhet 

4)  Att undersöka eventuella skillnader i metoder i Europa och Amerika 

Således blir uppsatsen tudelad: en del som jämför Persson och Perssons (P&P) (1983) resultat 

rörande kön med analysen gjord för denna uppsats, samt en del som redogör för den 

utveckling som skett mellan de metoder jag har valt att diskutera, och deras betydelse. På så 

sätt hoppas jag bidra till forskningen i den mening att uppmärksamma läsaren på 
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metodutvecklingen och dess konsekvenser för nyare tolkningar samt problem med 

användning av äldre analyser.  

 Vidare syfte är även att söka en tendens i den jämförande analysen, samt om möjligt förstå 

denna. Uppsatsen är dock inte menad att skapa en djupare förståelse för befolkningen i 

Löddeköpinge, då det enbart är metoderna och dess resultat som kommer att behandlas – inte 

dess konsekvenser för tolkningen av invånarnas demografi.  

1.2. Avgränsningar 

Den främsta avgränsningen gjord för denna uppsats är mitt val av att enbart behandla 

könsbedömningar för mänskligt material, trots att en utveckling av bland annat 

åldersbedömning och kroppslängdsberäkning också har skett. Detta beslut har tagits på grund 

av att jag anser att kunskap om kön är centralt i många kontexter för vår förståelse för både 

en enskild individ och en population. Därmed skapar främst ålders- och könsbedömningar en 

bas för hur vi tolkar, i detta fall historiskt material, och en skevhet i dess resultat kan få 

betydande konsekvenser för slutsatserna. Det är därför också viktigt att förstå 

metodutvecklingen för att på så sätt tolka äldre slutsatser och anpassa dem till den kunskap vi 

har om dåtida populationer respektive människan idag. Det har publicerats en mängd 

litteratur om metoder och därför är en avgränsning till enbart könsbedömningar naturlig för 

att materialet inte skall bli för stort och ohanterligt. Uppsatsen är emellertid återigen inte 

menad att behandla metodernas konsekvenser, utan enbart den eventuella avvikelsen. Det har 

även ansetts nödvändigt att utesluta barn och unga individer. 

 Ett urval har också gjorts bland publicerade arbeten. Det finns en mängd forskning om 

könsbedömning, många behandlar problematiken med fragmenterat material, och på så sätt 

sker en utveckling av denna typ av metoder. Jag har valt att bortse från tillvägagångssätt som 

är ämnade att användas när ett helt skelett inte finns att tillgå, och enbart fokuserat på 

välkända metoder för hela skelettmaterial. På så sätt hoppas jag fördjupa kunskapen i just 

detta område, istället för att ytligt behandla många aspekter av ämnet. Den använda 

litteraturen är även begränsad i den mening att sådana verk har valts som har kunnat bidra till 

förståelsen av, eller på något sätt kunna relateras till P&P’s analys och resultat. Således 

används litteratur som P&P refererar till, för att förstå deras situation några decennier 

tillbaka. De nya metoder jag valt att använda mig av grundar sig till största del på Rösings et 

al. (2007) referenser. Följaktligen har det också skett en avgränsning i litteraturens ålder, då 

jag har valt att fokusera på nyare publikationer. 
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 I analysen har jag valt ett specifikt antal karaktärer som beaktats för pelvis och kranium, 

trots att det finns fler att tillgå. Denna avgränsning grundar sig främst på att karaktärerna 

måste vara klart beskrivna, så att feltolkningar kan uppkomma. Jag har även valt att bortse 

från måttagning av materialet, främst på grund av att det idag inte verkar tillföra en ytterligare 

säkerhet till könsbedömningarna (Rösing et al., 2007). 

1.5. Begreppsförklaringar 

I uppsatsen kommer ett antal begrepp och förkortningar att appliceras för att underlätta 

läsandet.  

 Då ”Analys 2008” används kommer detta syfta till analysen av mig för denna uppsats, 

medan ”Analys 2007” är den som utfördes i samband med min kandidatuppsats (Wiberg, 

2007). 

 Persson och Perssons skrift The Löddeköpinge Investigation V: Report on the 

Anthropometrics of the Skeletons from the Early Medieval Cemetery in Löddeköpinge 

(Scania, S.Sweden) från 1983, kommer att användas och kontinuerligt refereras till i denna 

uppsats, och därför hänvisar förkortningen P&P  till detta verk (1983) för att undvika onödig 

upprepning. Vid refererandet till andra verk av författarna så kommer namnen att skrivas ut 

tillsammans med årtal och sida.  

 Begreppet rörben syftar till de sex benen humerus (överarmsben), radius (underarmsben), 

ulna (armbågsben), femur (lårben), tibia (skenben) samt fibula (vadben). 

 Det har även tagits ett beslut om att inte kursivera de latinska benämningarna på 

benelement framförallt för att underlätta läsningen. 

2. TIDIGARE PUBLIKATIONER 

Det har publicerats åtskillig forskning angående könsbedömning av skelettmaterial, dels i 

osteo-/arkeologiska, och dels i rättsmedicinska sammanhang. Forskningsutvecklingen går i 

snabb takt, vilket fått till följd att ett antal sammanfattande verk har publicerats på området. 

Ett urval presenteras nedan.  

 Det äldsta verket som kommer användas i uppsatsen är Acsádi och Nemeskéris år 1970 

publicerade en bok som mycket genomgående behandlar bland annat könsbedömning av 

historiska skelett från Europa. Boken tar upp morfologiska karaktärer som skall 

uppmärksammas vid en bedömning, samt presenterar förslag till hur registrering kan göras. 
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Författarna tar även upp problem angående den mänskliga variationen geografiskt och över 

tid genom att mäta populationens grad av sexuell dimorfism.  

 År 1980, tre år innan P&P’s publicering av mått tagna i Löddeköpinge (1983), utgavs 

artikeln Recommendations for Age and Sex Diagnoses of Skeletons av Ferembach et al., där 

författarna nämner pelvis som det viktigaste benen i könsbedömningen, följt av kranium och 

rörben (Ferembach et al., 1980:517). Karaktärerna beskrivs i relation till etnisk tillhörighet 

och kön, med formuleringar som ”[…] the male pelvis is higher, the pelvis major is less 

broad, the crista iliaca is bent more conspicuosly in an S-form […]”. (Ferembach et al., 

1980:519). Sexuell differentiering görs med fem karaktärer (-2) hyperfeminin, (-1) feminin, 

(0) neutral, (+1) maskulin, (+2) hypermaskulin (först använda av Acsádi & Nemeskéri, 

1970). Mått för kranium och pelvis presenteras också. Förslag till hur resultaten kan tolkas 

nämns kortfattat men utgör ingen större del av artikeln. (Ferembach et al., 1980:521). 

 Digging up Bones av Brothwell, publicerades första gången 1963, den senaste upplagan 

från 1981 användes av Persson och Persson (1983) i deras studie. Brothwell återger enbart 

morfologiska skillnader i förhållande till etniskt närliggande material, utan större fördjupning 

i mått eller klassificering av de nämnda karaktärerna. På så sätt blir det svårt för läsaren att 

kvantifiera sina resultat utan att egna skalor av karaktärerna upprättas. Därmed är denna bok 

skriven högst generell, och svår att använda vid en aktiv analys. Holck (1970), som Persson 

och Persson också refererar till, beskriver metoderna på ett liknande sätt som ovan nämnda 

författare. Således fokuserar båda böckerna framförallt på fältsituationen. 

 Krogman och İşcan publicerade år 1986 sin bok The Human Skeleton in Forensic 

Medicine som bland annat Rösing et al., rekommenderar för en detaljerad överblick av 

könsbedömningsmetoder (Rösing et al., 2007:77). Då texten inte behandlar historiskt 

material diskuteras ofta tillförlitligheten av metoderna, samt etnicitet, som inte är av lika 

kritisk betydelse för de som studerar äldre mänskliga skelettmaterial.   

Boken Standars for Data Collection from Human Skeletal Remains av redaktörerna 

Buikstra och Ubelaker publicerades senast 1997, och har erhållit stort inflytande inom 

området, främst i Amerika. I detta verk har olika metoder för könsbedömning sammanställts, 

tillsammans med förklarande bilder och text för att underlätta för läsaren att bedöma sitt eget 

material, men också för att möjliggöra jämförelser. Dock har Brothwells förslag till 

könsbedömning med hjälp av sternum, clavicula, scapula och rörben (Brothwell, 1981:59ff) 

inte beaktats, till förmån för djupare analys av pelvis och kranium (Buikstra & Ubelaker, 

1997).  
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 Det har således skrivits ett antal arbeten som sammanfattar forskningsläget, men det är 

inte lika ofta som en förståelse för metodutvecklingen behandlas. Förändringen av de 

morfologiska karaktärernas trovärdighet över tid diskuteras dock ibland. Bland annat har 

preauricular sulcus’ trovärdighet varit omdiskuterad. Idag tror forskare att morfologin har en 

stark korrelation med individens ålder, och är därmed inte fullt så konsekvent som man först 

trodde. (Scheuer, 2002:300). Detta avspeglar sig i litteraturen, Ferembach et al. ger 

karaktären en stor betydelse (tillsammans med incisura ischiadica major skall de vara de 

bästa indikatorerna i bäckenet) (Ferembach et al., 1980:518). Även Krogman och İşcan ägnar 

stor uppmärksamhet till denna, och talar om dess nära samband med den kvinnliga 

förlossningen (Krogman & İşcan, 1986:254). Rösing et al. betraktar dock preauricular sulcus 

som en av de mer osäkra karaktärerna (Rösing et al., 2007:80). Det finns även en skillnad i 

vilken typ av metoder som beaktas. Sammanfattningsvis kan det sägas att litteraturen som är 

skriven före 1980, med undantag från Krogman och İşcan (1986), behandlas morfologi och 

mått likvärdigt, medan senare arbeten ofta utelämnar måttagning. 

3. MATERIAL OCH METOD 

 3.1. Skelettmaterialet från Löddeköpinge 

Hampus Cinthio var tillsammans med Tom Ohlsson grävledare vid utgrävningen av 

fornlämning Löddeköpinge 10 (RAÄ 30640) på de seminariegrävningar som hölls under åren 

1975-1980. Det totala skelettmaterialet omfattar cirka 1400 skelett i skiftande bevaringsskick. 

(Cinthio, 1988:121). 

 Min granskning av resultaten kommer främst att vila på P&Ps studie från 1983, där 

huvudsakligen längd, kön och ålder har registrerats tillsammans med mått av bland annat 

kraniet. Könsbedömningarna har registrerats i fem kategorier; f. f?, ?, m?, m, där männen 

dominerar materialet då de står för 40,1%, emedan kvinnorna enbart svarar för 30,9%, vilket 

ger de förstnämnda närmare 25% övertag (se Tabell 3.1. för utförligare fördelning).  

 I de kortfattade inledande ord som skrivits av författarna nämns det metodiska 

tillvägagångssättet som följer: 

”The determinations are based upon characteristics and indications described in 
several standard anthropological and osteological works (e.g. Martin and Saller, 
1957; Gejvall, 1960 and Brothwell, 1981). Besides, they are based upon a 
comprehensive osteo-anthropological experience” (Persson & Persson, 1983: 
paginering saknas). 
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Utöver denna information nämns det även att många könsbedömningar är osäkra och att det 

kan förväntas en viss manlig övervikt i resultaten. Denna svepande angivelse av metoder 

försvårar förståelsen för hur könsbedömningarna har utförts. Dock kan det utifrån angivna 

arbeten förstås att kranium, vertebrae, scapula samt pelvis förmodligen i huvudsak har 

används (eventuellt även rörben, sternum och clavicula) (efter Brothwell, 1981:59ff). Detta 

resonemang stärks av att noteringar i fält om iakttagelser av pelvis karaktär har funnits 

(Opublicerade anteckningar, LUHM, 1975-09-10). P&P har även valt att ta mått på bland 

annat kraniet, dock framgår det ej om dessa mått tagits hänsyn till vid könsbedömningarna, 

även om det nämns som en möjlighet i Brothwells metod (1981:59). För att få en bättre 

uppfattning om hur Persson och Persson analyserar skelett har jag valt att använda mig av en 

annan studie som ligger nära i tid till analysen av Löddeköpinge. I artikeln Anthropological 

Report on the Mesolithic Graves from Skateholm Southern Sweden från 1984a, beskrivs 

metoder något mer ingående. För i stort sett varje grav nämns vilka karaktärer som 

bedömningen grundar sig på (Appendix I: se 1984). Både pelvis, kranium, femur och patella 

används, de två senare nämnda dock enbart om nödvändigt. Det verkar däremot inte som om 

kranium och pelvis värderas olika då en del könsbedömningar utförts enbart på kranium. Det 

bör emellertid tilläggas att pelvis i många fall var dåligt bevarat (Persson & Persson, 

1984a:22, 36). Den litteratur som författarna hänvisar till är liknande den som används för 

Löddeköpinge (Persson & Persson, 1983), med författare så som Brothwell (1981), Holck 

(1970), samt Martin och Saller (1958). Dock har Kopsch (1955) tillkommit i fråga om 

litteratur som kan användas till underlag för könsbedömning (Persson & Persson, 1984a:50f). 

Jag har gjort bedömningen att metoderna som nämns i Brothwell (1981) i stor grad är 

beroende av ett etniskt närliggande referensmaterial för att vara användbara. I många fall 

utgår bedömningarna ifrån punkter relativt formulerade, exempelvis: ”It [det manliga kraniet] 

is generally larger and heavier” (Brothwell, 1981:59). Något referensmaterial är dock inte 

nämnt av P&P, således är det därmed oklart hur, och i förhållande till vad, 

könsbedömningarna grundar sig på. I The Löddeköpinge Investigation IV: Some 

Anthropological and Archaeopathological Obeservations on the Skeletal Material from 

Löddeköpinge av Persson och Persson (1984b) nämns däremot fyra material från Lund som 

jämförelsematerial. Hur aktivt, samt på vilket sätt det använts behandlas dock inte (Persson & 

Persson et al., 1984b:84f). 
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 3.2. Metod 

Materialet har analyserats på LUHM’s magasin, under perioden 2008-02-04 till 2008-02-11, 

och omfattar totalt 35 vuxna individer. Under denna tid markerades iakttagelser av kön för 

hand, vilka sedan överfördes till Microsoft Office Excel 2007 (för fullständig tabell och 

jämförelse se Appendix III). Även loggbok fördes där övriga iakttagelser om skelettmaterialet 

noterades, exempelvis bevaringsgrad.  

 Då målsättningen är att använda de senaste allmänt erkända metoderna har jag valt att 

följa Rösings et al. (2007:78-81) rekommendationer om könsbedömning i rättsantropologiska 

sammanhang. Bland annat hänvisas läsaren till Acsádi och Nemeskéri (1970), Ferembach et 

al. (1980), samt Krogman och İşcan (1986) (Rösing et al., 2007), därför har jag även tagit 

hänsyn till dessa författares förslag till metoder. 

Tabell 3.2. Lista över valda könsindikatorer i kranium och pelvis.* 

  Tillförlitlighet Referens 

Kranium 

Glabella *** Acsádi & Nemeskéri, 1970:88; Ferembach et al.,1980:521. 

Supraorbital margin *** B&U=Buikstra & Ubelaker, 1997:20; Steckel et al., 2006:10. 

Zygomatic arch + 
supramastoid crest 

** 
Ferembach et al.,1980:523; Rösing et al.,2007:80; Krogman 
& İşcan, 1986:192. 

Mandibular angle ** Acsádi & Nemeskéri, 1970:88. 

Mastoid Process ** Acsádi & Nemeskéri, 1970:88; Steckel et al., 2006:9. 

Nuchal crest ** Steckel et al., 2006:9. 

Mental eminence * Acsádi & Nemeskéri, 1970:88. 

Pelvis 

Subpubic angle **** Acsádi & Nemeskéri, 1970:88; Steckel et al., 2006:20. 

Subpubic concavity - Steckel et al., 2006:20. 

Arc composé *** Ferembach et al., 1980:519. 

Greater sciatic notch ** 
Acsádi & Nemeskéri, 1970:88; Buikstra & Ubelaker, 
1997:18. 

Preauricular sulcus ** Krogman & İşcan, 1986:254ff 

* Tillförlitligheten är baserad på Rösing et al., 2007:80. Kolumnen "referens" syftar till vad jag har använt 
mig av under den faktiska analysen.  

 

Tabell 3.1. Könsfördelning i Löddeköpinge enligt Persson och Persson, 1983. 
Notera att tabellen enbart innefattar individer med minimiåldern 20 år enligt P&P 
(1983). f = kvinna, m = man, ? = oklart. 

  f f? ? m? m Totalt 

Antal 271 50 149 55 352 877 

% 30,9 5,7 17,0 6,3 40,1 100 
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 Könsbedömningen har gjorts utifrån sju karaktärer i kraniet, respektive fem i pelvis 

(Tabell 3.2.), som alla registreras separat. Det sammanställda intrycket av könet har skapats 

genom de system som anges i Appendix II. För att underlätta en komparation med P&P’s 

resultat används könsbeteckningarna f, f?, ?, m?, m. Varje enskild karaktär har poängsatts 

efter samma princip, dock betecknade med siffror (-2, -1, 0, +1, +2). Arc composé har 

emellertid enbart klassificerats med m (+2) eller f (-2), då mellanskillnader i detta fall är 

överflödiga. Poängsättningen motiveras med att bland annat Bruzek menar att det oftast blir 

lättare för bedömaren när färre alternativ finns (Bruzek, 2002:158). Detta skiljer sig från den 

amerikanska standarden där varierande grader, ofta fem, med detaljerad beskrivning finns att 

tillgå till varje karaktär (Buikstra & Ubelaker, 1997:16ff). I mitt fall registreras karaktärerna 

utifrån hur manliga respektive kvinnliga de är. För sammanställt kön (av pelvis och kranium) 

har olika kriterier ställts upp för de fem könskategorierna (Appendix II). Det bör även 

tilläggas att Steckel et al. (2006), främst har använts på grund av dess rika illustrationer och 

enkla förklaringar, då skriften är utformad som en handbok i huvudsak baserad på Acsádi och 

Nemeskéri (1970). 

 Då det totala antalet individer är 1400 har ett urval gjorts, grundat främst på 

bevaringsgrad, men även ålder. Att individen är vuxen har bestämts utifrån synchondrosis 

sphenoccipitalis som försluts när individen är cirka 20 år (Kopsch, 1955:297). Denna 

avgränsning är främst grundad på att metoder för yngre individer och vuxna skiljer sig åt 

(Rösing et al., 2007:79). Bevaringsgraden avses till kranium och pelvis, då båda dessa 

element skall vara bevarade och möjliga att bedöma. Dock har undantag från denna regel 

gjorts två gånger (grav 359 samt 529, se Kapitel 4). 

4. KÄLLKRITIK  

En könsbedömning har flera osäkra aspekter. Det förmodligen största problemet är den 

individuella variationen – en kvinna kan vara manligt byggd och tvärtom. Utan en förståelse 

för denna, samt de typiska särdragen för populationen, kan det lätt göras misstag i 

könsbedömningen. Detta problem anser jag mig komma runt, då jag tidigare arbetat med 

materialet från Löddeköpinge med Analys 2007 (Wiberg, 2007). Då flertalet skelett återigen 

har analyserats av mig inför denna uppsats har en jämförelse mellan resultaten gjorts. Analys 

2008 har dock genomförts oberoende av Analys 2007. De två studierna har totalt 19 gravar 

gemensamma, varav fyra skiljer sig åt i bedömningen (21%). Dessa fyra har alla gemensamt 

att de under Analys 2008 markerats som på något sätt osäkra (f?, ?, m?). Värt att notera är 
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också att i Analys 2007 jag enbart bedömt individerna som m respektive f, det kan därför 

tänkas att skillnaden hade blivit mindre om också f?, m?, hade använts. Ytterligare bias i 

könsbedömningen är bevaringsgraden av materialet, samt vissa sjukdomar som kan förändra 

skelettet och därmed indikatorerna (Rösing et al., 2007:77). Detta är dock problem som en 

forskare alltid ställs inför vid undersökning av skelettmaterial.  

 I fall där indikatorerna visat icke samstämmiga resultat har jag genomgående i denna 

uppsats valts att prioritera pelvis resultat framför kranium. Ett sådant tillvägagångssätt kan 

tyckas skapa en skevhet i resultatet, då en individ med osäkra karaktärer ändå bedöms som 

man eller kvinna, och inte osäker. Mitt beslut grundar sig dels på att pelvis anses som mer 

tillförlitligt, samt dels för att karaktärerna i kranium skiftar starkt mellan olika populationer 

(Murail et al., 1999:39). 

 Bruzek nämner tre typiska problem med könsbedömningsmetoder som ofta uppträder. 

Forskare kritiseras för att vara subjektiva, att registreringen av karaktärerna inte är 

konsekvent, samt att de är beroende av iakttagarens tidigare erfarenheter (Bruzek, 2002:158). 

Dessa punkter har jag arbetat med när jag har utformat min metod. Konsekvens i 

registrerandet har använts då alla karaktärer, undantaget arc composé, har graderats från -2 

till +2. Jag medger dock att indikatorerna jag valt, främst os zygomaticum samt preauricular 

sulcus är beroende av tidigare erfarenheter av liknande undersökning. Detta har dock inte 

setts som ett problem, då jag tidigare arbetat med materialet och har på så sätt skapat mig en 

förståelse för förhållandet mellan manligt och kvinnligt i Löddeköpinge under medeltiden. 

Subjektiviteten i min applicerade metod kan emellertid inte bestridas, men jag är högst 

medveten om den.  

 Den litteratur som jag har valt att använda mig på i denna uppsats är i huvudsak vald på 

grund av att den är väl känd, och därmed också kritiskt granskad av olika anledningar. Det är 

dock viktigt att förstå avsikten med studierna i fråga – varför de utvecklats och vad de är 

grundade på. Då Rösing et al. (2007) har granskat metoderna som jag valt att använda, och 

därmed också litteraturen, ur ett rättsmedicinskt perspektiv där säkerheten är mycket viktig, 

anser jag detta vara verifierande för litteraturen där metoderna presenteras. 

 Ferembach et al. (1980), Steckel et al. (2006), samt Rösing et al. (2007), som är en del av 

huvudlitteraturen till denna uppsats, grundar sina metoder på en utvärdering av andra 

forskares resultat. Därmed används inget faktiskt material, det framgår inte heller om 

källkritik till referensmaterialet har tagits i beaktande, vilket inte är positivt. Om en studie är 

uppbyggt på skeva referenser, får detta naturligtvis efterverkningar i de utarbetade 

metoderna. Jag vill dock påpeka att de könskaraktärer som jag har valt att använda är väl 
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kända och applicerade av många forskare på olika populationer, och anses därmed som 

applicerbara då geografiska skillnader inte har någon större inverkan på karaktärerna. Den 

kronologiska variationen diskuteras dock inte i lika stor utsträckning som den geografiska. 

Jag vill därför framhålla att jag har uppmärksammat att en variation mellan könen finns över 

tid, och att det således är viktigt att skapa sig en förståelse för förhållandet i just 

Löddeköpinge. Detta anser jag mig ha gjort då jag tidigare arbetat med materialet.  

5. RESULTAT 

 5.1. Utveckling av metod 

Under åren 1980-2007 kan en medvetenhet om kraniets och pelvis centrala roll för 

könsbedömning skönjas, dock med något större tyngdpunkt på det senare (Ferembach et al., 

1979; Brothwell, 1981; Buikstra & Ubelaker, 1997; Steckel et al., 2006, Rösing et al., 2007). 

 Då jag jämfört av källhänvisningar i Ferembach et al. (1979), Brothwell (1981), Buikstra 

och Ubelaker (1997), Steckel et al. (2006), samt Rösing et al. (2007), fanns 18 gemensamma 

sådana. Rösing et al., den yngsta källan, hade fem referenser nämnda i några av de 

ovanstående publikationerna, varav tre av dessa var gemensamma med det äldsta arbetet: 

Ferembach et al. (1980). Detta indikerar en viss kontinuitet i metodanvändningen, men det 

bör även tas i beaktande att en större del (40 av 91 referenser, varav 27,5 % av dessa specifikt 

behandlar könsbedömningar) av det totala antalet källhänvisningar i Rösing et al., är skrivna 

från år 2000 och senare, vilket påvisar att det under det har skett en utveckling och diskussion 

kring ämnet.  

 Vilka av könsindikationer som använts har varierat, både i fråga om antal karaktärer samt 

urvalet. En viss trend kan skönjas angående pelvis från år 1979-2007, då antalet karaktärer 

minskat, från elva i Ferembach et al. (1979:518), till sju i Rösing et al. (2007). Samma 

tendens kan dock ej spåras i kraniets könsindikatorer, då det först sker en minskning mellan 

åren 1981-2006, för att därefter återigen stiga i och med Rösings et al. applicerande av tolv 

indikatorer, jämfört med Ferembachs et al. 17 stycken (Ferembach et al., 1979:523; Rösing et 

al., 2007:80f) (Appendix I). 

 De arbeten som jag har valt att jämföra (Appendix I) uppvisar skillnader inte enbart i fråga 

om metod, utan även i syfte, var i världen de är publicerade samt vilket mål de ämnar uppnå 

och därmed vilken målgrupp de riktar sig till (Tabell 5.1.). Litteratur som introducerar läsaren 

i ämnet använder ett mer lättförståeligt språk och ger ingen djupare insikt i metoderna, vilket 

är gemensamt för både Holck (1970) och Brothwell (1981), vilka P&P har använt sig av. 
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Fig. 5.1. Procentuell fördelning av könen i 
Löddeköpinge från Analys 2008. Totala 
antalet är 35 individer. f = kvinna, m = man, ? 
= obestämt/osäkert.  
(f=46%, f?=8%, ?=9%, m?=6%, m=31%) 

Användandet av vilka indikatorer, samt hur de skall uppfattas skiljer sig från varje källa. 

Därmed finns det både en skillnad mellan Europa och Amerika, men också variationer inom 

dessa. En tendens i metodanvändningen kan därför inte skönjas. Intressant är dock att Steckel 

et al. (2006) där de huvudsakliga författarna är amerikanska, grundar sig huvudsakligen på 

europeisk forskning (Acsádi & Nemeskéri). Gemensamt för de två källorna som utvecklar 

metod är att de lägger en vikt på den mänskliga variationen över tid och en geografiska 

differensen (Acsádi & Nemeskéri, 1970; Krogman & İşcan, 1986), vilket är viktig källkritisk 

aspekt som den övriga litteraturen inte fördjupar sig i.  

Tabell 5.1. Tabell över jämförelselitteraturens karaktär. * 

Källa År Kontinent Område Syfte 
Acsádi & Nemeskéri 1970 Eu Hist Utveckling av metod 

Brothwell 1981 Eu Hist Introduktion 
Buikstra & Ubelaker 1997 Am Med + Hist Standardisering  

Ferembach et al. 1980 Eu Med + Hist Standardisering  
Holck 1970 Eu Hist Introduktion 

Krogman & İşcan 1986 Am Med Utveckling av metod 
Rösing et al. 2007 Eu Med Standardisering  

Steckel et al. 2006 Am + Eu Med + Hist Standardisering  

* Eu = Europa, Am = Amerika, Hist = historiskt, arkeologiskt, äldre material,  
Med = medicinskt, antropologiskt, nyare material. Kontinent syftar ej till 
publiceringsort utan till författarens(nas) hemuniversitet. 

 5.2. Könsbedömning 

Av de totalt 35 individer som undersökts har 16 bedömts vara kvinnor, samt elva till män. Tre 

har varit svårtbedömda, främst på grund av att kranium och pelvis har gett motstridiga 

resultat, och betecknas därmed som obestämda (se Figur 5.1.).  

 Hos två individer saknas pelvis (gravnummer 

359) respektive kranium (gravnummer 529). En 

tredje anläggning (gravnummer 506) har ett 

mycket fragmenterat kranium, vilket gör 

bedömningen osäker. I ytterligare tre fall har det 

varit en stor osäkerhet kring könsbedömningen då 

pelvis har varit övervägande manliga, emedan 

kraniet uppvisat klara kvinnliga karaktärer. Dessa 

individer har blivit bestämda som ? (osäkra), trots 

att det ofta anses att pelvis innehar de säkraste 

könsindikatorerna (Murial et al., 1999:39). 
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 3.3. Jämförelse mellan undersökningar 

Jämförelsen mellan Analys 2008 och 

P&P uppvisar en stor skillnad, då 

40%, det vill säga 14 individer skiljer 

sig åt i bedömningen. Sju individer 

(gravnummer 91, 249, 359, 515, 744,  

 754, 767) skiljer sig helt i 

könsbedömningen, medan det mellan 

fyra individer icke överensstämmer 

inom könskategorierna. Tre skelett har 

av mig ansetts vara osäkra, två av 

dessa har bedömts som säkra män, 

respektive en till säker kvinna. (Tabell 

5.2.). Inga skelett från mitt urval har 

av P&P ansetts osäkra (?). 

 De individer vars könsbedömning 

inte skiljer sig åt, tillhör alla de två 

kategorierna f och m, med tio 

respektive elva individer av P&P 

(1983) (Tabell 5.2.). Ingen individ 

som kategoriserats som f?, ?, m?, har 

stämt överens mellan analyserna.   

 Av den grupp individer jag valt att 

analysera uppvisar generellt sett P&P 

en manlig dominans då 20 individer är 

män samt ytterligare två osäkra män, 

vilket innebär att de återstående 13 

klassificerats som kvinnor. Denna bild 

går inte igen i Analys 2008, där 

istället enbart elva individer anses 

vara män. Min analys har således ett 

större antal kvinnor (16 stycken) och 

osäkra individer (f?:3, ?:2, m?:2) (Tabell 5.2.). 

Tabell 5.2. Avvikelse i könsbedömningar, Analys 2008 
jämfört med Persson och Persson, 1983. f = kvinna, m = man, 
? = osäkert, x = avvikelse finns, [pelvis] / = sämre 
bevaringsgrad (0-3 karaktärer registrerade), [kranium] / = 
sämre bevaringsgrad (0-5 karaktärer registrerade).  

        Bevaringsgrad 

Gravnr. 2008 P&P Avvikelse Pelvis Kranium 

64 f f   ⁄ 

76 f f       

83 ? f x     

88 f f       

91 f m x ⁄   

101 f f     ⁄ 

102 f f       

121 m m   ⁄   

164 m m   ⁄   

195 f? f x     

198 f f   ⁄   

224 f? f x   ⁄ 

235 f f     ⁄ 

241 f f   ⁄   

249 f m x ⁄ ⁄ 

267 f f   ⁄   

346 m m       

350 m m       

358 m m     ⁄ 

359 f? m x   ⁄ 

361 m m       

390 m m       

506 m m     ⁄ 

511 m m       

515 f m? x ⁄ ⁄ 

529 m m     ⁄ 

539 ? m x ⁄   

649 m? m x   ⁄ 

651 m? m x     

652 ? m x ⁄   

744 f m x ⁄   

754 f m? x     

767 f m x ⁄   

1100 f f   ⁄ ⁄ 

1154 m m   ⁄   

Totalt 35   14   

% 100   40     
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  3.2.1. Bevaringsgradens betydelse 

De ovan sju nämnda individerna som skiljer sig helt mellan Analys 2008 och P&P, uppvisar 

en viss tendens att ha något sämre bevarat pelvis (Figur 5.2.). De urskiljer sig dock inte från 

det resterande materialet, bortsett från grav nummer 359, som är den enda som inte har ett 

bedömbart pelvis. Vidare finns det inget liknande mönster i fråga om kranium, där tre 

individer (gravnummer 91, 249, 767) har blivit bedömda i alla sju kategorier, och är därmed 

bra bevarade (Figur 5.3.).  

 

4. DISKUSSION 

 4.1. Tendenser 

Som föregående kapitel visar, finns det en stor skillnad mellan Analys 2008 och P&P’s 

resultat. Ett sämre bevarat pelvis verkar påverka bedömningarna mer än ett dåligt bevarat 

kranium. Det vill säga att pelvis verkar utöva större inflytande över analysernas 

överensstämmelse.  

 Individ 359 saknar pelvis, och anses då av mig inte vara möjlig att bedöma som säker 

kvinna. P&P bedömde däremot samma individ som tydlig man. Därför antas det finnas en 

skillnad i hur kraniets könskaraktärer uppfattas och bedöms. Detta kan ha flera anledningar, 

bland annat skillnad i registrering (hur många grader för var indikator som brukats), vilka 

Figur 5.2. Antal könskaraktärer registrerade per 
individ i pelvis (Analys 2008). Avvikande bedömda 
i Analys 2008 representerar gravarna 91, 249, 359, 
515, 744, 754, 767.  

Figur 5.3. Antal könskaraktärer registrerade per 
individ i kranium (Analys 2008). Avvikande 
bedömda i Analys 2008 representerar gravarna 
91, 249, 359, 515, 744, 754, 767. 
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könsindikatorer som använts, samt erfarenheten av denna typ av material då det sägs att 

indikatorerna i kranium varierar mer mellan populationer (Murail et al., 1999:39). Om 

Persson och Perssons publikation rörande Skateholm (1984a) förmodas visa liknande 

tillvägagångssätt för Löddeköpinge, kan slutsatsen dras att det förmodligen finns en viss 

skillnad i valda könsindikatorer. Persson och Persson har använt sig av minst åtta indikatorer 

i kranium varav fem även använts av mig (se Appendix I). Hur de enskilda karaktärerna har 

behandlats och registrerats är dock oklart. Rimligast är att anta att skillnaden mellan 

analyserna främst beror på att en omvärdering av könskaraktärerna har skett internationellt, 

vilket innebär att en karaktär som tidigare ansetts vara könstypisk nu enbart har en marginell 

betydelse. En sådan metodisk förändring kan ses i både kranium och pelvis vid en jämförelse 

mellan Rösing et al., och Ferembach et al. (Ferembach et al., 1980:518, 523; Rösing et al., 

2007:80). Skillnaden mellan vilka karaktärer som används har inte ändrat sig i stor 

utsträckning genom tiden, då nyare litteratur kontinuerligt refererar till äldre (exempelvis 

Steckel et al., 2006, Rösing et al., 2007), och kan därför sannolikt uteslutas som anledning till 

skillnaderna mellan Analys 2008 och P&P. Det finns dock en skillnad i erfarenhet (då jag inte 

har samma erfarenhet av liknande skelettmaterial som P&P), och därmed en möjlig differens 

i hur jag och P&P har tolkat populationens sexuella dimorfism – det vill säga inte de 

generella förhållandena som beskrivs i litteraturen utan den som råder i Löddeköpinge under 

medeltiden. Troligtvis blir denna faktor mer påtaglig då enbart kranium finns att tillgå. 

 P&P’s anmärkning om att det eventuellt kan väntas en viss manlig dominans i 

bedömningarna bekräftas både av deras könsfördelning där männen är närmare tio 

procentenheter fler än kvinnorna, samt det faktum att där kön har skiljt sig åt mellan 

analyserna har det varit fråga om en man som av mig bedömts till kvinna. Det manliga 

övervägandet i Löddeköpinge kan därför rimligen misstänkas vara något mindre än vad 

P&P’s analys visar. Anledningen till denna differens är svår att fastställa då bedömningar av 

de individuella karaktärerna inte finns att tillgå, detta hade annars varit en möjlighet att 

undersöka om det konsekvent har funnit en karaktär som bedömts mer manlig av P&P än av 

mig. Det är även värt att notera förväntans betydelse för en könsbedömning, det vill säga om 

P&Ps åsikt var att de bedömer mer män än kvinnor kan detta påverka hur de bedömer osäkra 

individer. Denna faktor är dock svår att mäta för mig då den är högst subjektiv. Vidare varför 

min analys istället består av fler kvinnor än män kan ha flera anledningar. Det finns en 

möjlighet att - då det misstänks att gravplatsen i Löddeköpinge är uppdelad efter kön - mitt 

urval kommer övervägande från den södra-, det vill säga den kvinnliga delen (Cinthio, 

1988:125). Vidare liknande problem är att de individer som av mig dömts till f?, ?, m?, inte i 



[19] 
 

något fall stämmer överrens med P&P. Förmodligen handlar detta om en tolkningsfråga, med 

andra ord var gränsen mellan förmodad/säker kvinna och möjlig/osäker kvinna går. Detta får 

som konsekvens att skillnaden mellan analyserna blir större. 

 Till skillnad från grav 359, har grav 529 inget kranium och könsbedömningen baserar sig 

därmed enbart på pelvis. Någon skillnad i analyserna finns här inte, utan båda parter har 

bedömt individen som en tydlig man. Möjligtvis kan detta antyda att karaktärerna i pelvis inte 

är beroende av erfarenhet, uppläggning av registrering eller individuell variation i lika hög 

grad som kranium är. Detta bekräftar delvis Bruzeks resonemang om att det finns en större 

variation i mannens pelvis än kvinnans, då den senare inte kan tillåta stora avvikelser på 

grund av att kvinnans bäcken måste anpassas till barnafödande (Bruzek, 2002:167). Således 

vill jag hävda att det därmed är lättare att tolka bäcken, då karaktärerna i större mån är 

likriktande än de i kranium. Pelvis tillsynes avgörande funktion för en bedömning blir dock 

problematisk då det oftast är dåligt bevarat i arkeologiskt material (Murail et al., 1999:39). 

Krogman styrker diskussionen angående skillnaderna mellan kranium och pelvis då 

författarens egen studie visar att säkerheten för att en individ skall bedömas rätt med enbart 

pelvis är cirka 90-95%, emedan den för med endast kranium är lägre, cirka 80-92% 

(Krogman & İşcan, 1986:189). Därför blir det viktigt att skapa en förståelse för kraniet och 

dess individuella variation. Jag misstänker att detta lättare kan göras i en arkeologisk 

population, då tillgång till ett flertal individer finns, emedan det i rättmedicinska 

sammanhang ofta handlar om en eller flera individer utan samhörighet eller känd 

levnadskontext, förmodligen främst på grund av den ökande globaliseringen och rörligheten 

bland människor idag. 

 Då enbart kranium är tillgängligt för könsbedömning visar min analys att 

könsbedömningarna skiljer sig åt, medan pelvis bidrar till en större enighet. När jag 

analyserade materialet upplevde jag dock flera gånger att pelvis och kranium var 

motsägelsefulla, vilket bidrar till min uppfattning om att pelvis är den bättre indikatorn av 

kön, i enighet med forskningsläget idag. I en större kontext kan detta tolkas som att ett bra 

bevarat material som är analyserat en tid tillbaka, förmodligen överensstämmer bättre med 

nyare analyser, än ett mer fragmenterat material skulle göra. Forskningens säkerhet har 

därmed utvecklats, emedan grunderna för könsbedömning, det vill säga de individuella 

karaktärerna, istället har varit mer statiska, även om de omvärderats något.  

 De skelett vars bedömningar inte skiljer sig åt mellan analyserna, har inte några 

gemensamma tendenser i bevaring, utan spridningen av skillnaderna är tillsynes 

slumpmässig. Därför är det svårt att föreslå generella korrigeringar för äldre analyser, då 
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subjektiviteten är stor, och förmodligen skiljer sig den avvikande procenten från forskare till 

forskare. En väl beskriven, och noga tillämpad metod kan däremot öka förståelsen för 

differensen. På så sätt är det problematiskt att överföra denna typ av diskussion om tendens 

till en större kontext. Jag vill dock framhålla att framtida forskare bör vara försiktiga med att 

använda äldre resultat som underlag för tolkning av bland annat demografin. Detta inte enbart 

grundat på den stora skillnad som kan skönjas mellan P&P och mina resultat, utan främst på 

grund av att, som tidigare nämnt har karaktärernas betydelse skiftat vilket förmodligen har en 

stor inverkan på resultatet.  

 Jag vill avslutningsvis framhäva att min analys av ett fåtal individer, däribland enbart två 

individer utan kranium respektive pelvis, är för liten för att skapa en generell förståelse för 

könsbedömningsmetodernas situation och utveckling i Sverige. För framtida forskning hade 

det varit intressant att jämföra samtida analyser för att se om en liknande avvikelse kan finnas 

hos andra forskare. Om detta görs kan en större förståelse för äldre tolkningar uppnås, vilket 

är viktigt för vår uppfattning om, i detta fall, Löddeköpinges population under medeltiden.  

 4.2. Metod 

Denna uppsats visar att det är mycket viktigt att ingående beskriva både metod och resultat 

för att senare forskare skall kunna tolka slutsatserna och föra forskningen framåt. Val av 

metod påverkar också utgången av analysen. Idag finns det mer eller mindre lämpliga 

metoder som kan väljas när ett skelettmaterial skall analyseras; de kan vara anpassade till 

bevaringsgraden, till forskarens erfarenhet av materialet i fråga, till huruvida det finns ett 

etniskt närliggande referensmaterial att tillgå, men också beroende på var forskaren är skolad 

(amerikansk eller europeisk standard). Utöver detta tror jag också att valet av hur 

karaktärerna registreras är centralt för resultatet. Att enbart registrera f, ?, m, tror jag gör att 

den som analyserar automatiskt omvärderar vad som bör ses som kvinnligt respektive 

manligt. De fem kategorier jag använder mig av utökar definitionen, vilket i realiteten inte 

gynnar en eventuell slutsats rörande demografin. Angående de enskilda könskaraktärerna är 

mitt intryck att fler grader gör det svårare att placera individen, då gradernas betydelse kan 

flyta ihop. Dock bidrar fler nivåer till att fördjupa förståelsen för till exempel hur klart 

utvecklad karaktären i fråga är. Jag vill också påpeka att det förmodligen sker en förskjutning 

i vad som betraktas som kvinnligt och manligt under analysarbetets gång, då man blir mer 

och mer bekant med materialet och skapar sig en uppfattning om de könstypiska dragen. 

Därför är det förmodligen viktigt att återgå till de skelett som analyserades i början för att 

skapa en enighet i analysen.  
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 Varken Holck (1970) eller Brothwell (1981) belyser hur könsindikatorerna kan registreras. 

Ferembach et al., tar emellertid upp Acsádi och Nemeskéris grader (Ferembach et al., 

1980:521), som jag tillämpat i min analys, och därmed finns det en möjlighet att även detta 

sätt har tillämpats av P&P. Persson och Perssons redogörelse för individerna i Skateholm 

(1984a) pekar dock mot att ingen utformad gradering har använts. Detta är rimligt att anta för 

Löddeköpinge då LUHM’s arkiv inte har några anteckningar som tyder på detta. Istället 

förmodar jag att karaktärernas ”samlade intryck” har könsbedömt individerna. Bruzek menar 

att en inkonsekvens i registrerandet ökar skevheten (Bruzek, 2002:158), vilket möjligtvis kan 

förklara skillnaden mellan analyserna, då definierade grader inte används blir 

könsbedömningen relativ och det finns inget att jämföra en osäker individ med. 

 Som tagits upp i kapitel 2.3., nämner Bruzek att subjektiviteten är ett stort problem för 

många metoder (Bruzek, 2002:158). Dessvärre kan denna inte uteslutas ur den metod jag har 

valt att tillämpa, snarare bekräftas den genom den skillnad som finns mellan Analys 2008 och 

P&P, men också den mellan Analys 2007 och 2008. Att det finns en skillnad gällande de två 

analyserna som utförts av mig, kan ha ett flertal anledningar. Bland annat kan det bero på att 

Analys 2007 enbart tillämpar graderna f, ?, m, och därmed tillkommer det en skillnad då jag i 

Analys 2008 använder mig av fler grader. En annan anledning kan vara att jag under den 

senare analysen erhållit mer erfarenhet, både om populationens utseende och om metoden. 

Det skiljer sig även i de två analysernas metodval, då Analys 2007 utgår från Buikstra och 

Ubelaker (1997), som är amerikansk standard, emedan Analys 2008 baseras på Rösings et al., 

(2007) rekommendationer. Skillnaden i vilka karaktärer som analyseras är dock inte stor, och 

därför menar jag att den största faktorn är skillnaden i tillämpningen av fem grader. 

 Jag ser det som något problematiskt att det råder en stor frihet för forskare att välja mellan 

metoder för könsbedömning. Att inte ha en enig global tradition beror förmodligen mycket på 

att skelettens bevaring och kontext skiljer sig åt och är ofta inte ens enhetlig inom en 

population. På så sätt kan metoderna anpassas för varje individ för att en säker 

könsbedömning skall göras, men detta försvårar för efterkommande forskare att generalisera 

resultatet och jämföra det med sin tids metoder. Sammanställningen av den litteratur jag har 

använt mig av visar att skillnaden mellan europeisk och amerikansk litteratur inte är stor, och 

jag misstänker att denna skillnad är relativt betydelselös då det både inom Europa och 

Amerika finns variationer i metoder, då olika förslag till metoder och utveckling av dessa 

ständigt sker.   

 Bruzek diskuterar subjektiviteten och dess problem, och hävdar att denna reduceras om 

enbart tre grader används vid analys av könskaraktärer; närvarande, icke närvarande samt inte 
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möjlig att studera (Bruzek, 2002:158). Problematiskt med detta anser jag vara att 

efterföljande som vill använda sig av resultaten inte kan skapa sig en förståelse för hur 

karaktärerna uppfattats, som nämnt tidigare kan heller ingen generell bild av ”populationens 

utseende” skapas, och därmed blir det svårt att jämföra materialet med andra befolkningar.   

 Jag tror att den forskning som används vid analys kan ha ett visst inflytande på resultatet, 

beroende på vad dess syfte är, i vilka situationer den är menad att användas i, samt vilket 

målgrupp metoden är skapad för. Som analysen visar finns det inga större skillnader mellan 

amerikansk och europeisk standard, istället finns en större betydelse i vem litteraturen riktar 

sig till. Både Brothwell (1981) och Hock (1970) är menade som översikter, och för att ge en 

inblick i ämnet, främst för arkeologer. Osteologisk och antropologisk litteratur tenderar 

istället att vara mer djupgående, förmodligen för att en annan terminologi kan användas då 

målgruppen är insatt i ämnet.  

  5. SAMMANFATTNING 

Genom att undersöka Persson och Perssons studie av det humana skelettmaterialet från 

Löddeköpinge (1983), samt göra en jämförelse med en egen analys av ett urval av det 

nämnda materialet, framkom en skillnad i resultatet på 40%. Denna skillnad kan ha ett flertal 

anledningar vilka listas nedan: 

• Könskaraktärernas värde har genom tiderna omvärderats, vilket får till följd att en 

karaktär som tidigare varit avgörande för en könsbedömning idag betraktas som 

marginell. Detta påverkar i stor grad resultatet. 

• En granskning av metoder nämnda i analyserad litteratur visar att det finns en stor 

variation i metoder, trots att flera standardiserade böcker och artiklar har utgivits. 

Följaktligen finns det därför ingen betydande skillnad mellan Europa och Amerika.  

• En skillnad i erfarenhet har troligtvis betydelse för hur en populations sexuella 

dimorfism tolkas. På grund av att kraniet varierar något mellan populationer kan 

denna faktor därför bli mer påtaglig. 

• Förväntningar som forskare har på sig själv kan påverka resultatet.  

• Det är av största vikt att metoder beskrivs utförligt, annars är det problematiskt att 

jämföra olika material. Framförallt definitionerna av f?, ?, m? är tolkningsbara och 

därmed skiftar deras innebörd mellan forskare.  

Avslutningsvis kunde ingen tendens i avvikandet mellan Analys 2008 och P&Ps analys 

skönjas, och därmed kan inga generella korrigeringar göras på äldre analyser. Istället bör 
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forskare, om möjligt omvärdera könskaraktärerna vid jämförelser med äldre analyser. Således 

är en grundlig redovisning av metod essentiellt för att slutsatserna skall vara användbara 

vidare tolkningar.  
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APPENDIX I– Metodjämförelse 

Kronologisk översikt av användning av könsindikatorer. Sammanställt efter Acsádi & Nemeskéri (1970), 
Ferembach (1980), Brothwell (1981), Persson och Persson (1984a), Krogman & İşcan (1986), Steckel et 
al. (2006), samt Rösing et al. (2007). [blankt] = indikator ej nämnd, x = rekommenderar/nämns, / = 
nämns ej 

  1970 1980 1981 1984 1986 1997 2006 2007 
Pelvis 

Acetabulum x / x / x / / x 
Arc composé x / / / / x x 

Corpus ossis ischii x / / / / / / 
Crista iliaca x x / / / / / / 

Discriminant analysis x / / / / / x 
Fossa iliaca x / / / / / / 

Inchisura ischiadica major x / x / / / / 
Ischiopubic ramus ridge x / x x x / 

Obturator foramen x / x / x / / x 
Os coxae x / x / / / / 

Pelvis major x / / / / / / 
Pelvis minor x / / / / / / 

Preauricular sulcus x x x x x x x 
Pubic symphysis x x x / / / 

Robusticitet x / / / / / 
Sciatic notch x / x / x x x x 

Subpubic angle x x x x x / x x 
Subpubic concavity x / / / / x x / 

Ventral arc           x x / 

Kranium 
Arcus superciliaris x / x / / / / 

Discriminant analysis x / / x 
Dentale, storleksförhållande x x x / x / / x 

Forma frontale x / / x / / x 
Forma orbita x x / / / / / x 

Generell form x / x / x / / / 
Glabella x x x x / x x x 

Inclinatio frontale x / / / / / / 
Mandibula, margo inferio x / x / / / / 

Mandibula, robusticitet x x x x x / / / 
Mandibula, vinkel x x / x x / / / 

Mastoid process x x x x x x x x 
Mental eminence x x / / x x x 

Nuchal crest/plane x x / x x x x 
Os Zygomaticum x / / x / / x 

Palate, storleksförhållande x / x / / / 
Protuber occ. ext. schema broca x / x / / / / 

Storlek x x x / x / / x 
Supraorbital margin x / x x x x x x 

Tuber frontalia/parietalia x / / / / / / 
Zygomatic arch + supramastoid crest x 

Zygomatic process   x x / / / / / 

Fortsättning följer på nästa sida 
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  1970 1979 1981 1984 1986 1997 2006 2007 
Övrigt 

Clavicula x / / / / / 
Feumur, robusticitet x / 

Kompletterande mått x / / / / / / 
Patella x / / / / 
Rörben x x x x / / / x 
Scapula x / / / / / 
Sternum x / / / / / 

Vertebrae     x / / / / / 
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APPENDIX II – Könsbedömning 

Hur beslut av kön har tagits.  Pelvis och kranium inte specificerade förutom då (p:pelvis) respektive 
(k:kranium) står nämnt. Kriteriumen skall tolkas som att exempelvis f+f innebär (p)f+(k)f samt 
(k)f+(p)f, bortsett från de där pelvis och kranium är specificerade.  
 

Sammanfattat kön Kriterium 
f f+f 
  (p)f+x 
  (p)f+f? 

f? (p)f?+f 
  (p)f?+f? 
  (p)f+? 
  (k)x+f 
  f?+f? 
? m?+f 
  m+f 
  m?+f? 

m? (p)m?+m 
  (p)m?+m? 
  (p)m+? 
  (k)x+m 
  m?+m? 

m m+m 
  (p)m+x 

  (p)m+m? 
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APPENDIX III – Databas 

-2 = hyperfeminin, -1 = feminin, 0 = osäker, 1 = maskulin, 2 = hypermaskulin, x = ej tillgänglig för 
undersökning  
 

Pelvis           

Gravnr 
Subpubic 
concavity 

Subpubic 
angle 

Arc 
composé 

Greater 
sciatic 
notch 

Preauricular 
sulcus 

Subjektivt 
kön 

64 x x f -2 -2 f 

76 -2 -2 f -2 -1 f 

83 -1 x m 1 0 m? 

88 -2 -2 f -2 -2 f 

91 x x f -2 -2 f 

101 -2 -2 f -1 -1 f 

102 -1 x f -1 0 f 

121 x x m 1 1 m 

164 x x m 2 0 m 

195 -2 x f -1 0 f? 

198 x x f -2 -1 f 

224 -2 x m 0 1 f? 

235 -1 -2 m 1 -1 f 

241 x x f -1 -2 f 

249 x x f 2 0 f? 

267 x x f 2 -1 f 

346 1 1 m -2 2 m 

350 2 2 m 0 0 m 

358 2 2 m 0 2 m 

359 x x x x x ? 

361 1 1 m 2 1 m 

390 2 2 m 1 2 m 

506 0 1 m 2 2 m 

511 1 1 m 2 2 m 

515 x x f -2 -1 f 

529 2 2 m 2 2 m 

539 x x m 1 1 m? 

649 0 0 m 1 2 m? 

651 2 2 m 2 2 m 

652 x x m 2 1 m 

744 x x f -2 1 f 

754 -1 x f -1 1 f 

767 0 x f -1 x f? 

1100 x x f 1 -1 f? 

1154 x x m 2 2 m 
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Kranium               

Gravnr Glabella 
Supraorbital 

margin 

Zygomatic arch 
& Supramastoid 

crest 
Nuchal 
crest 

Mastoid 
process 

Mandubular 
angle 

Mental 
eminence 

Subjektivt 
kön 

64 -2 -1 -1 -1 -2 -1 -2 f 

76 -1 -1 0 0 1 0 -2 f 

83 1 1 -1 1 -2 -1 1 f 

88 0 0 -1 -2 0 x -1 f 

91 -1 -1 1 0 -2 -1 1 f 

101 x -2 x 1 -2 -1 0 f 

102 0 -1 1 0 -1 -1 0 f? 

121 1 1 x 1 1 1 -1 m 

164 2 2 1 2 2 -1 1 m 

195 -1 -1 x -1 2 0 -1 f 

198 -2 -2 0 -1 -2 -2 -1 f 

224 -2 -1 -2 -2 -1 x x f 

235 -2 -2 -1 -2 x x -1 f 

241 -2 -1 -2 x -2 -2 -1 f 

249 x x -1 -1 0 x 0 f? 

267 -1 -2 1 -1 -2 -1 -1 f 

346 2 2 1 0 1 -1 -1 m 

350 1 0 x 0 0 -1 -1 ? 

358 1 1 x 1 0 x x m? 

359 1 -2 0 0 -1 x x f 

361 2 2 2 -2 -1 -1 x m 

390 1 1 x -1 2 -2 -1 m? 

506 x x x x x 0 -1 ? 

511 2 1 2 -1 0 0 0 m 

515 -1 2 0 x 2 x -2 f 

529 x x x x x x x ? 

539 -2 -1 0 -1 0 -1 -1 f 

649 1 x x 0 -2 x -2 ? 

651 0 0 1 -1 0 -1 0 ? 

652 -1 -2 -1 -1 -2 1 -1 f 

744 -1 -1 x -2 -1 -2 0 f 

754 0 -2 -1 -1 -2 1 -1 f 

767 -2 -1 0 -1 -2 -2 -2 f 

1100 x -2 x -2 -2 -1 -2 f 

1154 2 0 x -1 0 -1 -1 m? 
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