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Abstract 

 

Osteitis in the pelvis, is an inflammation that can be recognized as pits, furrows and 

hollows in the bone. In osteology, these are primarily considered to be caused by births 

and pregnancies. In recent years, these changes has mainly received attention in the 

sports medicine and has then been associated with an increase of load in the ligaments 

and muscles in the pelvic region. 

This investigation is based on multidisciplinary perspectives, in order to receive a 

greater understanding about which individuals are being affected by these changes, and 

why. Osteological analyses were made at 47 medieval skeletons from Helsingborg and 

Löddeköpinge in western Scania, in order to investigate if the pits were present. Since 

load is considered to be a main factor in the emergence of these pits in athletes, the 

osteological analysis were focused on various types of stress-related changes in lumbar 

spine, hip  and knee joints to investigate whether any relationship could be detected 

between osteitis in the pelvis and load-indicating changes. 

The osteological analysis showed that many of the studied skeletons had developed 

osteitis, and it was not only women who were affected, therefore, pregnancies and 

childbirth is not the only cause of action. The investigation also showed that individuals 

with osteitis in the pelvis were more often affected by osteoarthritis than those 

individuals who had no inflammation. This indicates that individuals with osteitis in the 

pelvis also had been exposed to high loads. The osteological analysis revealed that 

osteitis was significantly more common among women than men. One explanation could 

be that women had been exposed to a different type of stress than men. Pregnancy or 

childbirth may contribute to these infections, but these changes should not be seen as a 

sign of childbirth in itself; but as the result of an increased load, instability, trauma or 

infection. 
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1. En introduktion - varför studien bör göras 

 

Gropar, hålrum och nedsänkningar är förändringar som kan förekomma på skelettet i 

bäckenregionen. Framförallt har dessa observerats osteologiskt på os pubis (se figur 1, 

figur 7 och figur 8), men samma typ av förändring kan ibland även ses i eller intill 

sulcus preauricularis (se figur 3 och figur 7), invid facies auricularis på ilium (se figur 2 

och figur 7) och bredvid facies auricularis på sacrum (se figur 9). Dessa skeletala 

förändringar har av osteologer främst ansetts vara så kallade ”graviditetsmärken”, eller 

”födsloärr”; det vill säga förändringar som orsakats av förlossningar och graviditeter (jfr 

Angel 1969a; Angel 1968b; Gejvall 1970; Ullrich 1975).  

På senare tid har samma typ av förändringar på os pubis främst uppmärksammats inom 

idrottsmedicin. Där har tillståndet kallats osteitis pubis, det vill säga inflammation i os 

pubis (se figur 1 och figur 6).  Det har visat sig att dessa gropar och nedsänkningar i 

dessa fall drabbat både män och kvinnor, ofta i samband med hög belastning (Major & 

Helms 1997:711). 

Eftersom både män och kvinnor kan drabbas i vårt nutida samhälle, finns möjligheten 

att både kvinnor och män har drabbats under förhistorisk- och historisk tid. Därför är 

det viktigt att göra en ny osteologisk studie som undersöker ämnet vidare. Innan en 

fortsatt beskrivning av studiens syfte görs vill jag även tala om att en ordlista finns i 

kapitel 14, vilken kn underlätta förståelsen av uppsatsen. 

 

 

1.1. Syfte  

 

Intentionen med den här studien är att få 

ökade kunskaper om den typ av skeletala 

förändringar som uppträder i form av 

nedsänkningar, gropar och hålrum i pelvis. Ett 

delmål med undersökningen är att bringa 

klarhet i om den här typen av 

Figur 1. Osteitis pubis, posterior sida. Individ 19 
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bäckeninflammationer har förekommit i Sydskandinavien under medeltid. Huvudmålet 

är dock att studien ska bidra till ökad förståelse för vilka som drabbats av dessa 

förändringar, och varför. Syftet är att få en ökad insikt i hur vi osteologer ska tolka en 

förekomst, eller avsaknad av gropar, hålrum och nedsänkningar i bäckenet. 

 

 

1.2. Frågeställningar 

 

Här nedan görs en beskrivning av vilka frågor som ligger till grund för studien. 

Förekommer inflammatoriska förändringar i bäckenet blad de skelett som 

ingår i skelettmaterialet som ligger till grund för studien? Om dessa gropar 

och nedsänkningar förekommer, vilka är det i så fall som drabbats? I tidigare 

osteologisk forskning har dessa tolkats härröra från svåra graviditeter och förlossningar 

(se kapitel 3 för vidare information). Om förändringarna hos de undersökta individerna 

endast har uppkommit i samband med barnafödande bör det avspegla sig i att endast 

kvinnor har drabbats. Förekommer inflammationer i pelvis hos både män och 

kvinnor, eller är det ett visst kön som drabbats? Vad kan det finnas för 

bakomliggande orsaker till detta? 

Belastning anses vara en orsak till att elitidrottare utvecklar osteitis pubis (se kapitel 3 

för vidare information). Kan belastning ha orsakat förändringarna hos de 

individer som ingår i denna studie? Eftersom osteitis pubis är koncentrerat till 

blygdbenet är jag intresserad av att undersöka ökad belastning i och kring bäckenet. För 

att göra detta studeras några osteologiska parametrar som indikerar belastning i 

knäled, höftled, knäskålsled, samt i ländkotor. Jag tänker mig att en ökad belastning i 

de valda lederna även indikerar att ett ökat tryck i bäckenet har förelegat. Kan ett 

samband ses mellan inflammationer i bäckenregionen och 

belastningsrelaterade förändringar i de utvalda lederna? Kan vi utifrån denna 

studie få ökad insikt i hur vi osteologer ska tolka en förekomst, eller avsaknad 

av gropar, hålrum och nedsänkningar i bäckenet?  
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1.3. Studiens perspektiv 

 

Genom att studera mänskliga skelettmaterial från arkeologiska kontexter kan 

osteologen få tillgång till unik information om de människor som levde på en plats under 

förhistorisk eller historisk tid. Det är vikigt att de osteologiska metoderna ständigt 

granskas och vidareutvecklas för att vi osteologer ska kunna komma fram till så riktiga 

antaganden som möjligt. Om inte detta görs kontinuerligt, är risken att forskningen inte 

vidareutvecklas, och i värsta fall leder det till felaktiga antaganden. Jag anser att det är 

viktigt att man som osteolog hela tiden är öppen för den forskning som förs, även inom 

andra discipliner, och minst lika viktigt är det att dela med sig och nå ut med de egna 

resultaten. På så sätt är inte risken lika stor att osteologer låser sig vid en viss tolkning, 

utan forskningen kan utvecklas och nå nya resultat. Tanken med denna undersökning 

är att utifrån empirnära studier av skelettmaterial, tillsammans med forskningsresultat 

från andra discipliner få en ökad förståelse om varför inflammationer i bäckenet 

uppkommer.  

Som jag nämnt tidigare, har det inom osteologi och fysisk antropologi ansetts att denna 

typ av förändring uppkommer i samband med graviditeter och svåra förlossningar. 

(Angel 1969a; Angel 1968b; Gejvall 1970; Ullrich 1975). I flera artiklar har man de 

senaste decennierna konstaterat ett stort antal fall av osteitis pubis inom idrottsmedicin 

(Harris & Murray 1974; Major & Helms 1997; Mandelbaum & Mora 2005; Pauli et al. 

2002; Williams et al. 2000). Det har i samband med detta visat sig att både män och 

kvinnor kan drabbas av inflammationer kring symphysis pubica (Major & Helms 

1997:711); därför anser jag 

att det är viktigt att, även i 

de arkeologiska materialen, 

undersöka vilka individer 

som drabbats av detta, och 

försöka förstå varför. Vi 

osteologer behöver göra en 

undersökning av osteitis, 

och eventuellt göra en 

omvärdering av varför 

inflammationerna 

Figur 2. Osteitis vid facies auricularis. Individ 30 
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uppkommer. Inte minst eftersom en 

förekomst av gropar på os pubis i vissa 

osteologiska studier, har använts som en 

könsmarkör (Angel 1969a; Gejvall 1970) och 

ibland även legat till grund för demografiska 

beräkningar (Angel 1969a; Angel 1969b). En 

eventuell feltolkning av vad dessa gropar i 

skelettet är, kan ha legat till grund för en rad 

felaktiga beräkningar och könsbedömningar. 

Det är därför mycket viktigt att göra en ny 

metodologisk studie på ämnet. 

Inom idrottsmedicinen anses inflammationer av denna typ uppstå i samband med viss 

belastning (Major & Helms 1997; Mandelbaum & Mora 2005). Därför bygger den här 

studien på undersökningar av skelett utifrån flertal osteologiska parametrar som 

indikerar belastningsökning i knä- och bäckenregion, för att se om personer som 

utvecklat osteitis pubis även har belastningsrelaterade förändringar i skelettet. Genom 

att kombinera osteologiska metoder med andra discipliners forskningsresultat, kan de 

inflammatoriska förändringarna i bäckenet studeras utifrån ett nytt perspektiv. På så 

sätt bidrar också den här studien till en viktig del av osteologisk metodutveckling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Osteitis i sulcus preauricularis. Individ 19 



10 

 

2. Ålder och åldrande 

 

Åldrandet mäts med hjälp av måttet ålder. Åldern kan definieras på olika sätt beroende 

på i vilket sammanhang som avses (Dehlin et al. 2000:26). Här nedan beskrivs ålder och 

åldrande. 

 

 

2.1. Åldersdefinitioner 

 

När vi talar om hur gammal en människa är, så är det oftast den kronologiska åldern 

som avses (Dehlin et al. 2000:24). Det vill säga att åldern på en människa definieras 

utifrån antalet kalenderår han eller hon har levt. Osteologiskt sett är det oftast den 

biologiska åldern vi pratar om, det vill säga kroppens fysiska ålder (se även avsnitt 2.6. 

Att åldersbedöma osteologiskt, för mer information). Den psykologiska åldern anger hur 

en person anpassar sig till omvärldens förväntningar och krav i skilda situationer. 

Avgörande för detta är individens tankeförmåga, minnesförmåga, personlighet och 

förmåga att lära sig nya saker (Dehlin et al. 2000:26). Den sociala åldern anger istället 

den socialt konstruerade åldern, det vill säga vilken roll eller position en person har 

inom ett socialt konstruerat system, där positionerna förändras över tid. Sådana sociala 

åldersgrupper som används i vårt samhälle kan exempelvis vara dagisbarn, skolbarn, 

studenter, yrkesverksamma samt pensionärer (Dehlin et al. 2000:26; Larsson & 

Rundgren 2003:17). 

 

 

2.2. Att skilja på åldersförändringar och sjukdomsförändringar 

 

Det kan vara svårt att skilja på vad som är en biologisk åldersförändring, och vad som är 

en sjukdomsförändring. Inom den gerontologiska vetenskapen (läran om åldrandet) har 

man dock fastställt ett antal kriterier för vilka skeenden som ska klassificeras som en 

åldersförändring (Dehlin et al. 2000:26f). Åldrandet karaktäriseras exempelvis av att det 
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har ett långsamt förlopp, där förändringarna inte är märkbara över kort tid. De 

förändringar som sker ska inte vara orsakade av yttre påverkan. Orsaken till en 

åldersförändring kan således inte vara miljörelaterade, vara beroende av vilken mat 

individen äter eller av fysiska aktiviteter och liknande faktorer. Fysiska belastningar 

eller miljöfaktorer kan däremot leda till förändringar som liknar åldersförändringar, 

men individens åldrande påverkas i strikt mening inte av dessa faktorer. För att en 

förändring ska klassas som åldersförändring ska den också drabba alla individer inom 

en art utifrån ett liknande mönster. Åldersförändringar är slutgiltiga, och kan inte gå 

tillbaka till det tidigare stadiet (Larsson & Rundgren 2003:17f).  

Åldrande skiljs från sjukdomsförändringar genom att sjukdomar inte angriper samtliga 

individer inom en art, utan endast ett urval drabbas. De föranledas av både inre och 

yttre omständigheter. Sjukdomar kan vara fortskridande, men de behöver inte vara det; 

ibland kan sjukdomen avstanna, läka ut av sig själv eller gå tillbaka efter behandling. 

Sjukdomar är på så sätt möjliga att påverka till skillnad från biologiskt åldrande 

(Dehlin et al. 2000:27). 

 

 

2.3. Biologiskt åldrande i skelett och leder 

 

Det biologiska åldrandet påverkar våra kroppar på flera olika sätt. Här nedan beskrivs 

de förändringar som sker i kroppens leder och skelett. Benmassan i skelettet ökar under 

individens tillväxt. Vid tjugo till tjugofem års ålder avstannar ökningen och benet 

innehåller då den maximala mängden benmassa (Dehlin & Rundgren 2007:39). Vid 

denna ålder innehåller männens skelett vanligen en fjärdedel mer mineraler än vad 

kvinnornas gör. Fram till femtio års ålder händer sedan inte mycket, men i samband 

med menopausen förlorar kvinnor nästan tjugo procent av benmineralerna; de 

påföljande åren fortsätter kvinnor sedan att förlora ytterligare en till två procent per år 

(Dehlin et al. 2000:111; Dehlin & Rundgren 2007:39). Detta kan leda till benskörhet, så 

kallad osteoporos, vilket medför allt större benägenhet för benbrott (Larsson & Rundgren 

2003:27). Män förlorar också mineraler, men deras mineralförlust är inte lika stor. Efter 

fyrtio till femtio års ålder förlorar de i genomsnitt mellan en halv till en procent av 

benmineralet. I samband med att även skelettmuskulaturen förändras blir musklerna 
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svagare och långsammare, vilket bidrar till att koordinationen förändras; i samband 

med detta ökar risken för fallolyckor, framförallt bland kvinnor (Dehlin et al. 2000:111). 

När personer blir äldre minskar muskelmassan, framför allt hos de personer som inte är 

fysiskt aktiva. Fysisk aktivitet är därför viktigt för att vidmakthålla musklernas 

förmåga långt upp i åldrarna (Dehlin et al. 2000:111). Från det att en person är trettio år 

tills det att han eller hon når en ålder av åttio år minskar muskelmassan med upp till 

femtio procent (Dehlin & Rundgren 2007:38). Det är vanligt att även lederna påverkas 

hos äldre personer. Ledbrosket förändras av kemiska förändringar som gör det mindre 

benäget att stå emot hög belastning, vilket kan leda till sprickbildningar i brosket. 

Broskskadorna kan sedan leda till att det så småningom bildas osteofyter vid brosk-

benkanterna (Dehlin et al. 2000:111f; Dehlin & Rundgren 2007:39). (Se avsnitt 5.1. 

Artros, för mer information om ledförslitning och artros). 

 

 

2.4. Åldrandets påverkan på könshormonerna 

 

Det är inte bara skelettet och lederna som förändras. Här nedan beskrivs hur åldrandet 

påverkar uppsättningen av könshormoner hos kvinnor och män. Halten av 

könshormoner förändras olika mycket hos män och kvinnor i samband med åldrandet 

(Larsson & Rundgren 2003:37; Wikby & Johansson 1999:95). Vid menopausen avtar 

kvinnors produktion av könshormonerna östrogen och progesteron i stor utsträckning 

(Larsson & Rundgren 2003:37). Tio år efter menopausen har kvinnans östrogennivå i 

blodet sjunkit med omkring nittio procent. De testosteronbesläktade hormoner som 

kvinnor även producerar i äggstockarna påverkas inte i samma utsträckning av 

menopausen; därför blir de fler i förhållande till östrogenerna (Wikby & Johansson 

1999:95). I samband med att de manliga könshormonerna ökar i förhållande till de 

kvinnliga kan äldre kvinnor få mer manliga drag. När östrogennivåerna sjunker 

påverkas benvävnaden genom att östrogen inte längre kan bromsa parathormonets 

effekt. Parathormonet höjer blodets koncentration av kalcium genom att ta kalcium från 

skelettet (Wikby & Johansson 1999:95). Männen genomgår inte en lika markant 

förändring av hormonuppsättningen som kvinnan gör. Testosteronmängden avtar bara 

något med tiden; störst minskning sker i åldersintervallet 30 – 35 år, därefter är inte 
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ålderns inverkan på testosteronnivån lika stor. Mängden könshormon kan dock variera 

stort från man till man (Wikby & Johansson 1999:96). 

 

 

2.5. Medellivslängd 

 

I detta stycke kommer medellivslängden i dagens samhälle att behandlas. Medicinska 

framsteg och samhällsförändringar har gjort att den genomsnittliga överlevnaden har 

ökat, detta har medfört att allt fler människor idag lever längre i vårt svenska samhälle 

(Dehlin et al. 2000:34; Dehlin & Rundgren 2007:17). Trots det har inte den maximala 

livslängden förändrats; den ligger fortfarande på omkring 120 år (Dehlin et al. 2000:34). 

Medellivslängden påverkas av den totala hälsoutvecklingen inom en population. En 

viktig faktor som påverkar medellivslängden är dödligheten bland de allra yngsta 

barnen; spädbarnsdödligheten är betydligt viktigare för medellivslängden än de allra 

äldsta individernas överlevnad (Dehlin et al. 2000:34; Dehlin & Rundgren 2007:17 ). I 

många industriländer ligger medellivslängden på cirka sjuttiofem år bland män och åttio 

år för kvinnor. I dag finns det fler män än kvinnor i åldersgruppen noll till sextiofyra år, 

men efter det förändras förhållandet så att kvinnorna utgör en allt större del.  I åldrarna 

åttiofem till åttionio år finns det dubbelt så många kvinnor som män, och i 

åldersgruppen med personer över nittiofem år är det mer än tre gånger så många 

kvinnor som män (Dehlin et al. 2000:33f).  

 

 

2.6. Att åldersbedöma osteologiskt 

 

Eftersom detta är en osteologisk uppsats är det viktigt att förstå hur en osteologisk 

bedömning av ålder uförs. Därför görs här en kort beskrivning. När en osteolog gör en 

åldersbedömning görs detta utifrån studier av morfologiska förhållanden i skelettet. 

Benelementen genomgår olika kronologiska förändringar under loppet av en människas 

liv, det vill säga att de åldras biologiskt (White 2000:340f). Barns och ungdomars skelett 

är relativt lätta att åldersbedöma med en felmarginal på ett till två år, medan det är 
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betydligt svårare att göra exakta ålderbedömningar av vuxna individer (Lynnerup et al. 

2008:69f). Det är idag svårt att veta om äldre populationer genomgick de skeletala 

åldersförändringarna i samma takt som nutida populationer gör (Brothwell 1981); därför 

kan en osteolog inte bedöma den kronlogiska åldern hos en individ. En individ kan även 

se äldre eller yngre ut i skelettet än vad den kronologiska åldern egentligen är. En 

individ som levt ett hårt och slitsamt liv kan uppvisa tecken på att vara äldre, än vad 

hans eller hennes kronologiska ålder i själva verket är (Lynnerup et al. 2008:69).  

 

2.6.1. Ålderskategorier 

 

Eftersom det är mycket svårt att exakt avgöra en individs ålder, kan de vara en fördel 

att använda sig av olika åldersklasser. I denna studie har Buikstra & Ubelakers 

ålderskategorier använts för att gruppera skeletten i olika åldrar (se figur 4). Det är 

dock bara individer från ålderskategorierna medelgammal vuxen samt äldre vuxen som 

ingått i studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Ålderskategorier (efter Buikstra & Ubelaker 1994:9) 

  

Ålderskategori Motsvarande ålder 

 

Foster 

Infant 

Barn  

Ungdom    

Ung vuxen     

Medelgammal vuxen 

Äldre vuxen  

 

 

Innan födsel 

0-2 år 

3-11 år 

12-19 år 

20-34 år 

35-49 år 

50+ år 
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3. Bäckenets uppbyggnad  

 

Pelvis består av ossa coxae och sacrum. Symphysis 

pubica är en broskfog som förbinder de två 

bäckenhalvorna ventralt. Fogen är uppbyggd så att 

den tillåter mycket liten rörlighet. Os coxae består av 

tre sammanvuxna ben; os ilium, os ischium och os 

pubis. De tre benen möts i acetabulum (se figur 5 och 

figur 6) (Sonesson & Sonesson 2001:96f). Dorsalt 

ledar ilium mot sacrum i facies auricularis (Sonesson 

& Sonesson 2001:96f).  

 

Lederna förbinds av mycket kraftiga ligament vilka 

stabiliserar pelvis (Lindgren & Svensson 2007:552). 

De blir låsta när benet belastas och blir mer rörliga 

när belastningen minskar (Juel 2003: 170). Kvinnans 

pelvis är jämfört med mannens lite annorlunda 

utformat, eftersom det är anpassat för att ett barn 

ska kunna passera i samband med en förlossning. 

Därför är kvinnans pelvis bredare än mannens 

(Sonesson & Sonesson 2001:97). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Os coxae, medial vy A) Facies symphysalis 

B) Facies auricularis 

Figur 6 Os coxae, lateral vy. A) Os ilium  

B) Os ischium C) Os pubis D) Acetabulum 
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4. Skeletala förändringar i 

bäckenregionen 

 

Inom osteologin har gropar och fördjupningar 

på os pubis observerats sedan en lång tid 

tillbaka (se avsnitt 4.1. Den fysiska 

antropologins och osteologins syn på skeletala 

förändringar i bäckenregionen för vidare 

information). De här groparna benämner jag 

som osteitis pubis, vilket är den beteckning 

som används inom idrottsmedicinen, 

gynekologin samt urologin. När dessa 

förändringar på os pubis tidigare har 

studerats i syfte att undersöka ett samband 

med groparna och barnafödande har även 

liknande förändringar registrerats på ilium 

samt sacrum; därför har även dessa ingått i studien. Som samlingsbegrepp för samtliga 

dessa skeletala förändringar i pelvis använder jag mig av uttrycket ”osteitis”, eller 

”inflammatoriska förändringar”. Osteitis pubis används således endast när groparna på 

anterior eller posterior sida av os pubis avses.  

De områden som studerats för 

inflammatoriska förändringar är posterior och 

inferior sida av os pubis, området vid sulcus 

preauricularis, och kring facies auricularis 

ossis sacri samt förändringar som var 

placerade vid sidan av facies auricularis ossis 

ilii (Se figur 7, figur 8 samt figur 9). Nedan 

görs en sammanfattning av forskning som rör 

skeletala förändringar i bäckenregionen.   

 

 

Figur 7. Placering av osteitis  A) På pubis posterior, 

B) Vid facies auricularis, C) I sulcus preauricularis  

Figur 8. Placering av osteitis på pubis anterior 
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Figur 9. Placering av osteitis i sacrum, anterior 

 

4.1. Den fysiska antropologins och osteologins syn på skeletala 

förändringar i bäckenregionen 

  

Det finns ett flertal studier inom osteologi och fysisk antropologi som kopplar gropar, 

hålrum och nedsänkningar i bäckenet till graviditeter och barnafödande. J. Lawrence 

Angel ansåg att orsaken till de karaktäristiska förändringar som bildas kring symphysis 

pubica är att muskel- och senfästen påverkas starkt under graviditeter och förlossningar 

(Angel 1969a:432). Han studerade ben som kom från kvinnor med känd 

förlossningshistorik och använde sig av de analyser som Putschar (1931) hade gjort på 

tyskt obduktionsmaterial, samt Stewarts (1957) analyser av skeletala förändringar på 

eskimåkvinnors bäcken (Angel 1969a:432). Genom att Angel ansåg sig kunna avgöra 

vilka kvinnor som fött barn trodde han sig också kunna göra beräkningar av 

fekunditeten genom att studera kvinnors bäcken (Angel 1969a:432). Angel ansåg att 

man kunde beräkna antalet förlossningar en kvinna haft, utifrån groparnas utseende. 

Han använde sig därför av ett registreringsschema med fem olika stadier av 

förändringar, vilka skulle motsvara en till tio födslar (Angel 1969b:344).  

År 1939 hittades en grav i Bäckaskog. Utifrån de arkeologiska fynden tolkades den 

gravlagde vara en man, även om han var gracilt bygd (Gejvall 1970:281f). Nils-Gustaf 

Gejvall fick dock möjligheten att år 1970 göra nya analyser av skelettet (Gejvall 

1970:282). I samband med undersökningen lade han märke till skeletala förändringar 
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vid symphysis pubica, vilka liknade förändringarna han läst om i Angels artiklar från 

1969. Gejvall valde därför att fotografera os pubis, för att få ett utlåtande av den 

amerikanske experten (Gejvall 1970:286f). Angel svarade att förändringarna på 

innersidan av pubis indikerade att det var en kvinna som åtminstone fött 10-12 barn 

(Gejvall 1970:289).  

Den tyska antropologen Herbert Ullrich analyserade ett slaviskt skelettmaterial från 

Sanzkow, där han undersökte olika skeletala förändringar i bäckenregionen. Han tittade 

efter dessa på fram och baksidan av pubis, vid facies auricularis på ilium och sacrum, 

samt sulcus preauricularis och registrerade dem sedan efter vilken svårighetsgrad av 

förändring det rörde sig om (Ullrich 1975:26ff). Även Ullrich menade att dessa 

karaktäristiska gropar hade uppkommit i samband med förlossningar och graviditeter. 

Därför ansåg han också att en förekomst av dessa med säkerhet kunde fastslå kvinnligt 

kön, medan en avsaknad inte med säkerhet indikerade manligt kön (Ullrich 1975:34).  

De ovan beskrivna iakttagelserna är viktiga för förståelsen av vad denna typ av 

bäckenbensförändringar är, men en förekomst hos kvinnor som fött barn och en 

avsaknad hos män, behöver inte betyda att de uppkommit under förlossningen, eller 

graviditeten. Även om förlossningar och graviditeter kan vara bidragande orsaker kan 

det finnas andra förklaringar och grunder till varför tillståndet uppstår. Det här insåg 

C. Adams Holt redan år 1978 när han skrev i American Journal of Physical 

Anthropology att en omvärdering behöver göras när det gäller synen på vad dessa gropar 

och kaviteter beror på. Han hade gjort en undersökning som hade visat att även kvinnor 

som inte hade fött barn kunde ha förändringar kring symphysis pubica (Holt 1979:93f). 

En studie gjordes på sydamerikanska mumier, där os pubis studerades för att se 

frekvensen av graviditets- och födslorelaterade förändringar, vilka enligt författarna av 

artikeln endast är en del av ett spektrum av inflammatoriska förändringar som 

grupperas under den kliniska termen osteitis pubis (Aschworth et al 1976:85). Trots att 

Holt insåg att även kvinnor som inte hade fött barn kunde ha skeletala förändringar 

kring symphysis pubica (Holt 1979:93f), och att Ashworth med kollegor var medvetna om 

att den här typen av inflammationer kunde uppkomma av flera olika anledningar, 

ansågs förändringarna vara användbara för graviditetsfrekvensberäkningar (Aschworth 

et al 1976:85). Eftersom Osteitis pubis kan orsakas av flera olika orsaker är det enligt 

min åsikt mycket riskabelt att använda dessa förändringar för demografiska 

beräkningar, då detta kan innebära en stor risk för feltolkningar. Därför är det viktigt 
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att göra en ny metodologisk studie inom detta område, där hänsyn tas även till andra 

discipliners forskning.  

 

 

4.2. Den urologiska och gynekologiska synen på skeletala 

förändringar i bäckenregionen 

 

Inom urologin och gynekologin har osteitis pubis uppmärksammats efter att kirurgiska 

ingrepp i samband med urologiska, och gynekologiska besvär. Goldstein & Rubin skriver 

i sin artikel från 1947 att osteitis pubis är ett inflammatoriskt tillstånd som kan 

uppkomma efter att benet i symphysis pubica har utsatts för trauma, och att de 

traumatiserade områdena sedan utsätts för en infektion, exempelvis genom infekterad 

urin (Goldstein & Rubin 1947;486). De skriver att diagnosen osteitis pubis kan ställas 

genom att patienten uppvisar tecken på smärta samt med hjälp av röntgenbilder av det 

drabbade området. De menar att läkningen kan ta lång tid, men att prognosen för de 

drabbade alltid är god (Goldstein & Rubin 1947;487). Bouza med kolleger skriver att 

upphovet till osteitis pubis är omdiskuterad; de uppger att trauma, nedsatt cirkulation 

och infektion har diskuterats (Buoza et al. 1978;666) Författarna menar dock att 

infektion är den troligaste orsaken till en stor andel av fallen med osteitis pubis som 

uppkommit postoperativt, eftersom en förekomst av bakterier har kunnat påvisas 

(Buoza et al. 1978;668).  

Rosenthal med kollegor skriver att osteomyelitis pubis är ett annat tillstånd än osteitis 

pubis, även om de tidiga symtomen till de båda diagnoserna liknar varandra (Rosenthal 

et al. 1982:123). Osteomyelitis pubis uppkommer dock nästan uteslutande efter urologisk 

och gynekologisk kirurgi, oftast i samband med komplikationer. Personer som drabbas 

av Osteomyelitis pubis uppvisar inte alltid de klassiska tecknen på infektion (Rosenthal 

et al. 1982:125). Osteitis pubis är mer vanligt förekommande idag, men det är viktigt att 

utesluta osteomyelitis, eftersom tillståndet är mer aggressivt, och nedbrytande än osteitis 

pubis (Petrou et al. 1996:143; Rosenthal et al. 1982:125ff). De båda tillstånden kan vara 

mycket svåra att skilja åt, med liknande symptom som smärta och feber, samt identiska 

skeletala förändringar. Dorothy N. Kammerer –Doak med kolleger menar att en stor del 

av osteitis pubis som uppkommit efter kirurgiska ingrepp kan vara infektiösa och alltså 
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bör klassificeras som osteomyelitis, även om de inte svarat på antibiotika (Kammerer –

Doak et al. 1998:588f). De skriver vidare att den icke-infektiösa formen av osteitis pubis 

kan uppkomma efter operationer i bäckenområdet, men att det troligare är mer vanligt i 

samband med trauma, atletisk aktivitet, graviditet samt reumatiska sjukdomar 

(Kammerer –Doak et al. 1998:590). 

Rebecca L. Kubitz och Robert C. Goodlin rapporterade 1986 om ett antal kvinnor som 

uppvisade symptom bestående av suprapubisk smärta, rörelsesvårigheter och uttalad 

ömhet vid symphysis pubica samt ökat mellanrum i symfysfogen, det vill säga samma 

typ av symptom som uppkommer vid osteitis pubis (Kubitz & Goodlin 1986:578). 

Författarna skriver att det inte kunde urskiljas några skeletala förändringar kring 

symphysis pubica i samband med att symptomen uppkom, men att det är en 

definitionsfråga om det ändå ska klassificeras som osteitis pubis, då de menar att finns 

en möjlighet att skeletala förändringar skulle kunna visa sig som låga grader av osteitis 

pubis vid en uppföljande röntgen av patienterna (Kubitz & Goodlin 1986:578). Huruvida 

så är fallet är svårt att avgöra då inga uppföljande resultat redovisas i artikeln. 

Ickeinfektiös osteitis pubis har dock kunnat fastslås i samband med vaginal förlossning, 

där symptom som ömhet över symphysis pubica, låg feber, begränsning i höfternas 

rörelse orsakat av smärta, samt separation av pubissymfys har förekommit (Usta et al. 

2003).  

De flesta gynekologiska och urologiska rapporter tyder på att osteitis pubis, och 

osteomyelitis pubis har uppkommit postoperativt. Att de individer som ingår i min studie 

skulle ha genomgått kirurgiska ingrepp finner jag föga troligt. Det är dock viktigt att 

notera att osteitis pubis uppvisar samma typ av förändringar som osteomyelitis pubis, 

och att en förekomst av infektion inte med säkerhet kan uteslutas, även om detta tycks 

vara mycket ovanligt i ickekirurgiska sammanhang. 

 

 

4.3. Den idrottsmedicinska synen på skeletala förändringar i 

bäckenregionen 

 

Inom idrottsmedicinen tycks vara ovanligt att det är en infektion som ligger till grund 

för uppkomsten av osteitis pubis (Harris & Murray 1974; Major & Helms 1997; 
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Mandelbaum & Mora 2005). Trots att det är mycket ovanligt med osteomyelitis pubis 

bland idrottare kan det förekomma; ibland kan samma person drabbas av både osteitis 

och osteomyelitis pubis samtidigt (Pauli et al. 2002). Osteomyelitis pubis beskrivs på 

samma sätt som osteitis pubis, med den skillnaden att förloppet är snabbare, och att 

patienten drabbas av feber. Infektionen kan exempelvis orsakas av Staphylococcus 

aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli och Salmonella (Choi et al. 2011:57). 

I en engelsk artikel från 1974, har en undersökning gjorts på Idrottare som drabbats av 

smärtor i ljumskarna. Röntgenbilder visade skeletala förändringar som tydde på osteitis 

pubis. Inga tecken på infektioner kunde spåras och studien visade att förändringarna 

främst hade orsakats av upprepat mindre trauma (Harris & Murray 1974:211ff).  

Nancy M. Major och Clyde A. Helms menar att osteitis pubis hos idrottare borde 

benämnas “symphysis pubis stress injury”, eftersom orsaken till skadan tros härröra 

från hård ansträngning av rectus abdominis och adductormusklerna (Major & Helms 

1997:712). Personen som drabbas av detta tillstånd får ett gradvis tilltagande obehag 

eller smärta i pubisområdet, en eller båda ljumskar, där adduktormuskulaturen är 

placerad. Major & Helms uppmärksammade att flera av deras patienter, bestående av 

långdistanslöpare, basketspelare samt fotbollsspelare hade drabbats av en kombination 

av problem från symphysis pubica, ljumskarna och från ryggen. Det visade sig att 

symphysis pubica, sakroiliakalederna och sacrum ofta drabbas av problem samtidigt 

(Major & Helms 1997:713ff). Paul R. Wiliams, Danie. P. Thomas och Edward M. Downes 

uppmärksammade att rugbyspelare som drabbats av osteitis pubis ofta även hade 

problem med vertikal instabilitet i blygdbensfogen. Det var först efter en stabiliserande 

operation som patienterna blev bättre från sina bekymmer (Williams et al. 2000:350).   

Bert Mandelbaum & Steve A. Mora skriver att en av de största faktorerna bakom 

osteitis pubis hos idrottare tros vara muskelobalans mellan musculi rectus abdominus, 

musculi gracilis, musculi adductor longus, musculi adductor brevis samt musculi 

adductor magnus. Musklerna fäster på symphysis pubica, men arbetar i motsatt 

riktning till varandra och utsätter därför blygdbensfogen för skadliga krafter och 

mikrotrauma (Mandelbaum & Mora 2005:62). Vanligast är den här typen av kraft i 

sporter som fotboll, där kraftfulla sparkar förekommer i stor utsträckning. En 

bidragande orsak är en onormal vertikal rörelse i symphysis pubica. Författarna skriver 

dock att det är oklart om det är osteitis pubis som orsakar denna instabilitet eller om det 

är tvärtom (Mandelbaum & Mora 2005:62) 
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5.  Belastningsrelaterade förändringar  

 

Hård belastning av arbete eller frekvent rörelse kan lämna spår i skelettet; nedan 

kommer några av dessa förändringar beskrivas. 

 

 

5.1. Artros 

 

När en människa står upp är belastningen på ledbrosket i knäet två till fem gånger 

högre än den egna kroppsvikten. Därför utsätts höftlederna och knälederna för denna 

belastning cirka 100 000 000 gånger under en 70års period (Dehlin & Rundgren 

2007:175). Den mekaniska belastningen som brosket drabbas av kontinuerligt, kan vara 

en förklaring till att brosket börjar brytas ner när människor åldras. Andra förklaringar 

är kemiska förändringar som leder till dessa skador. När brosket skadas får det svårare 

att fungera stötdämpande (Dehlin & Rundgren 2007:175f). Om en led utsätts för mer 

belastning än vad brosket klarar av att utjämna och avlasta uppkommer artros. Artros 

kan bildas av normal belastning, om leden av någon anledning är försvagad, men det 

kan också uppkomma i en frisk led om den utsätts för förhöjd belastning (Dehlin & 

Rundgren 2007:177). Därför anses en av huvudfaktorerna bakom ledförslitning vara 

fysisk aktivitet och mekaniskt nötande på en led (Larsen 1999:163). På sidorna 23 och 24 

beskrivs även andra bidragande orsaker till att artros uppkommer. 

I artrosens inledningsfas uppträder broskförändringarna först fläckvis, med tiden kan 

dessa öka i omfång och till slut kan brosket helt brytas ned. Samtidigt med detta 

påverkas det intilliggande benet. Densiteten ökar, och hålrum eller cystor bildas i det 

täta benet. Samtidigt nybildas ben och brosk vid ledkanterna, och så kallade 

marginalosteofyter skapas. Sjukdomsförloppet fortskrider olika snabbt hos olika 

personer, somliga upplever en stabilisering av tillståndet, medan andra drabbas så svårt 

att ledförslitningen leder till en total förstörelse av leden (Dehlin & Rundgren 2007:177). 

Höftartros (se Figur 10) beror på att brosket förstörs i höftleden. Denna ledförändring 

kan ses genom att avståndet mellan caput femoris och acetabulum har blivit smalare, 

benet har ombildats på så sätt att osteofyter kan ha bildats, benet har förtätats, och 
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cystbildning på ledytan kan ses (Dehlin & Rundgren 2007:178). Knäartros förekommer 

idag ofta hos överviktiga personer. Människor som får knäartros drabbas ofta av 

fingerledsartros, så kallade herberdens knutor (Dehlin & Rundgren 2007:178). 

Knäledsartros kan ses antingen i femorotibialleden eller i femoropatellarleden. Idag är 

det vanligast med artros i den mediala delen av femorotibialleden, följt av artros i 

femoropatellarleden, minst vanligt är det med artrosförändringar i den laterala delen av 

femorotibialleden (Svensson1987:16). 

 

Figur 10. Höftledsartros i acetabulum, individ 6 

 

Artros brukar delas in i primär och sekundär artros. Med primär artros menas att 

tillståndet uppkommer i tidigare oskadade och friska leder, utan att kännedom finns om 

en uppenbar mekanism som orsakat förändringarna. Sekundär artros är när 

artrosförändringarna orsakats av en känd faktor, bestående av trauma, anatomiska 

avvikelser, inflammatoriska och metaboliska sjukdomar (Herrero-Beaumont et al. 

2009:71f).  

Flera olika faktorer har föreslagits öka risken för att drabbas av artros. Det innefattar 

bland annat genetiska faktorer, vilken åldersgrupp man tillhör, vilket biologiskt kön 

man har, mängden av könshormoner, hur skelettets mineraltäthet ser ut, om man har 



24 

 

utvecklat osteoporos, vilken etnicitet man tillhör, hur näringstillgångarna ser ut. Det 

har också föreslagits att lokala mekaniska faktorer, akuta skador, upprepad belastning 

av lederna, deformationer av leder och försvagning av de viktuppbärande musklerna 

kring de berörda lederna spelar in och påverkar risken för artrosuppkomst (Herrero-

Beaumont et al. 2009:72). 

Gabriel Herrero-Beaumont med kollegor skriver att primär artros skulle kunna delas in 

i tre olika typer; typ I artros, är orsakad av genetiska faktorer, typ II artros, är 

östrogenrelaterad, och typ III artros är åldersrelaterad. (Herrero-Beaumont et al. 

2009:71). De menar att olika genuppsättningar kan påverka risken att utveckla 

artrosförändringar i lederna genom att benets och broskets struktur påverkas av den 

genetiska uppsättningen (Herrero-Beaumont et al. 2009:71f). Typ II artros å andra sidan 

orsakas av östrogenbrist. Det har visat sig att ledvävnader påverkas av 

östrogenmängden. Östrogenreceptorer har påvisats finnas i brosket, benet, musklerna 

och ligamenten. Östrogener påverkar metabolismen i ledvävnaderna, genom ett flertal 

komplexa skeenden på molekylärnivå. Östrogener har flera positiva effekter på 

ledvävnadernas funktion och i samband med kvinnors menopaus hämmas därför de 

positiva effekterna som östrogenet för med sig, eftersom nivåerna då sjunker betydligt. 

Men en allt för hög dos av östrogen kan ha negativ inverkan på brosk och ligament, 

vilket gör att höga östrogenhalter inte alltid är fördelaktigt för ledernas optimala 

funktion (Herrero-Beaumont et al. 2009:71). Det finns dessutom ett antal 

åldersrelaterade förändringar i broskets struktur som bidrar till att artros lättare kan 

bildas. Förutom detta har man sett att muskelstyrkan minskar, exempelvis har 

samband mellan en förslappning av musculus quadriceps setts med knäledsartros 

(Herrero-Beaumont et al. 2009:76f).  

Osteologiskt sett är det ofta svårt att påvisa varför artros har uppkommit, om inte 

exempelvis ett tydligt trauma kan ses. Huvudkriteriet för att osteologiskt påvisa artros 

är eburnation. Eburnation uppkommer när ledförslitningen gått så långt att allt brosk 

brutits ned. Det gör att ben skaver mot ben, och ”polerar fram” en blank, 

elfenbensliknande yta (Leden 2008:359). Bikriterier för att påvisa artros är 

osteofytbildning eller lipping som det ibland kallas; det är en form av bennybildning som 

kan uppträda som randosteofyter, eller på själva ledytan. Dessutom kan pitting 

förekomma. Pitting är de små håligheter som ibland uppträder på ledytorna (Leden 

2008:359). 
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5.2. Spondylartros 

 

Artros i kotornas facettleder benämns även spondylartros, Spondylartros kan 

uppkomma om intervertebraldiskens höjd minskar, eftersom rörelsemönstret i 

facettlederna då påverkas. Det förekommer dock att en minskning av kotdiskens höjd 

inte påverkar facettlederna, samt att artros uppkommer i facettlederna utan att diskens 

höjd har reducerats (Prescher 1998:191). Risken att drabbas av förändringar i processus 

articularis leder ökar med stigande ålder och ses framför allt i halsryggen och 

ländryggen eftersom dessa leder utsätts för en stor mängd rörelse och belastning 

(Prescher 1998:191). Utseendemässigt ser spondylartrosen ut på samma sätt som artros 

gör i de stora lederna. 

 

 

5.3. Marginalosteofyter på kotkroppar 

 

Osteofyterna som kan påträffas på kotkropparna, är en ålders- och aktivitetsrelaterad 

degenerativ förändring som liknar de bennybildningar som kan ses vid artros (Buikstra 

& Ubelaker 1994:121; Brisby & Rydevik 2007:487). Den här typen av förändringar är 

statistiskt sett vanligare hos personer som utsätts för hög belastning (Brisby & Rydevik 

2007:486) och är ett resultat av omfattande påfrestning på intervertebraldisken 

(Kjellström 2005:32). Osteofytbildningen är en reaktion på det mikrotrauma som kotan 

utsatts för. Eftersom anterior sida av corpus vanligen utsätts för störst belastning är det 

i regel här den mest uttalade osteofytbildningen är placerad. Schmorls noder kan ibland 

uppkomma i samband med dessa bennybildningar (Roberts & Manchester 1997:106f) 

 

 

5.4. Schmorls noder  

 

Osteologiskt sett kan man se Schmorls noder som grunda fördjupningar med rundade 

kanter på facies intervertebralis (se figur 11) (Jurmain 1998:164). De är oftast placerade 
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i de nedre samt i de övre ländkotorna, många 

gånger sitter de mitt på corpus, ibland något 

längre posterior mot arcus vertebrae (Jurmain 

1998:164). Dessutom tycks de vara mer vanligt 

förekommande på facies intervertebralis 

inferior än facies intervertebralis superior. 

Schmorls noder tycks vara vanligare hos män 

än hos kvinnor, anledningen till detta har 

föreslagits bero på att mäns ryggrad är mer 

utsatt för en ökad belastning (Prechner 

1998:185f). Etiologin är inte känd till fullo, 

men det har föreslagits att anledningen till att 

dessa förändringar uppstår beror på en ökad 

belastning och mekaniskt slitage på columna 

vertebralis (Prechner 1998:185f). Discus 

intervertebralis pressas då ner i kotkroppens spongiösa vävnad och bildar de 

traditionella intrycken (Leden 2008:361).  

 

 

5.5. Scheuermanns sjukdom 

 

Scheuermanns sjukdom, eller Scheuermanns kyfos som tillståndet också kallas är en 

tillväxtrubbning i de främre delarna av kotkropparna som leder till kilformade 

kotkroppar (Lie 2003:140) och förändringar i kotornas ändplattor (se figur12) (Fotiadis et 

al. 2008:173). Scheuermanns sjukdom utvecklas ofta före puberteten, men blir mest 

framträdande i samband med ungdomars tillväxtspurt (Fotiadis et al. 2008:173). 

Defekten leder till en ökad grad av kyfos i bröstryggen, men kan även förekomma i 

ländryggen och då leder det till att lordosen planas ut. Ofta är utvecklingen av 

Scheuermanns sjukdom långsam och upphör när skelettet är färdigutvecklat (Fotiadis et 

al. 2008:173). Det är lite vanligare att dessa utvecklingsrubbningar uppkommer hos 

pojkar än flickor. I samband med Scheuermanns kyfos uppträder ibland även sänkta 

diskar och Schmorls noder (Danielsson & Rydevik 2007:422). 

Figur 11. Schmorls nod på ländkota,  individ 9 
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Etiologin för Scheuermanns sjukdom är 

inte helt kartlagd (Fotiadis et al. 

2008:173; Lie 2003:140). En ökad 

frisättning av tillväxthormon, ett defekt 

bildande av kollagenfibrer som leder till 

svagare ändplattor, juvenil osteoporos, 

trauma, A-vitaminbrist samt genetiska 

orsaker har föreslagits öka benägenheten 

att utveckla sjukdomen. Dessutom har 

mekaniska faktorer angetts vara en 

viktig orsak till sjukdomens uppkomst 

(Fotiadis et al. 2008:173f). Scheuermanns 

sjukdom förekommer inte bara hos 

ungdomar, utan liknande förändringar påträffas även hos personer som utsätter sina 

ryggar för hög belastning, exempelvis vid idrottsutövande (Karlsson et al. 1997:234; Lie 

2003:140). Troligen skadas tillväxtzoner och diskar i samband med överbelastning 

(Karlsson et al. 1997:234). 

 

 

5.6. Platymeri 

 

Platymeri är en benämning på när den proximala delen av femur uppvisar en antereo-

posterior tillplattning. Genom att räkna ut platymeriskt index (se metodavsnitt), kan 

beräkningar göras för att ta reda på hur stor en eventuell tillplattning är. Ju lägre 

index, desto större är tillplattningen. Platymeriskt index varierar mellan olika 

populationer (Brothwell 1981:88f). Olika orsaker har angetts orsaka en anterior-

posterior tillplattning. Brothwell skriver att han sett ett visst samband med patologiska 

tillstånd som artros. Andra orsaker som föreslagits är ökad belastning av femur tidigt i 

livet, att det är en mekanisk anpassning för att mer effektivt utnyttja skelettets förmåga 

att stödja kroppsvikten, samt att det orsakas av en brist på kalcium och vitaminer som 

bygger upp skelettet (Brothwell 1981:89).  

Figur 12. Scheuermanns sjukdom på ländkota, 

individ 11 
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6. Det medeltida Helsingborg och Sankt Petri kyrka 

 

Helsingborg ligger i kanten av den så kallade Helsingborgsslätten, vid Öresundskusten 

(Wihlborg 1981:6). Staden har en utmärkande topografi, med en långsmal strandremsa i 

väster, som angränsar mot en 20 meter hög lodrät bergvägg i öster (Wihlborg 1981:8). 

Helsingborg nämns redan under 1000-talet i de historiska källorna och i slutet av 1000-

talet tycks Helsingborg ha varit en tätort. I mitten på 1100-talet byggdes en befästning 

med centraltorn och ringmur uppe på landborgen (Wihlborg 1981:8). Administrativt sett 

fanns det vid 1000-talets mitt två stift i Skåne, bestående av Dalby och Lund. Men 

omkring år 1060 var bara Lunds stift kvar; vilket omfattade Skåne, Halland och 

Blekinge (Wihlborg 1984:54). I det medeltida Helsingborg fanns det flera kyrkor. En av 

dem var Sankt Petri kyrka. Den var placerad cirka 300 meter öster om Kärnan. Kyrkan 

var av romansk typ, bygd i sandsten. Den uppfördes i mitten på 1100-talet, men 

Wihlborg skriver att det på samma plats troligen fanns en äldre stavkyrka, innan 

stenkyrkan togs i bruk (Wihlborg 1984:54ff). I samband med att nya planteringar skulle 

anläggas i början på 1900-talet konstaterades att stenkyrkans västra delar förstörts, då 

ett vattentorn byggdes år 1885 (Wihlborg 1992:3f). 

 

 

6.1. Sankt Petri Kyrkogård och skelettmaterial 

 

Kyrkogården har undersökts vid två olika tillfällen 1963 och 1978. År 1963 grävdes 

kyrkogården ut öster och nordost om kyrkobyggnaden. Undersökningarna som gjordes 

1978 gjordes sydväst och söder om kyrkan. Kyrkogårdens totala utbredning har dock 

inte kunnat bedömas, eftersom den delvis skadats av 1600-talets fortifikationsarbeten 

(Wihlborg 1992:4).  

I samband med undersökningarna år 1963 påträffades 567 individer och under 

utgrävningarna 1978 återfanns ytterligare 880 gravar (Jonsson 1992:1). De individer 

som ligger till grund för den här uppsatsen kommer från båda dessa grävningar, vilket 

är viktigt både för könsfördelning och eventuella sociala skillnader som kan återspeglas i 
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var på kyrkogården människorna gravlagts; någots som bland annat uppmärksammats 

på Löddeköpinge medeltida kyrkogård (Cinthio 1990:271).  

Kyrkogården har inte kunnat totalundersökas (Jonsson 1992:1), vilket kan göra att det 

tillvaratagna materialet kan uppvisa en snedfördelning av kön, ålder och sociala 

grupperingar inom den medeltida befolkningen i Helsingborg. Detta medför inte några 

större problem för mina frågeställningar, men en risk finns att förekomstfrekvensen av 

olika skeletala förändringar kan se annorlunda ut jämfört med om kyrkogården hade 

totalundersökts. Det är inte heller lämpligt att göra några studier utifrån sociala 

skillnader inom stadens medeltida befolkning. 

Skeletten var gravlagda mycket tätt, i flera lager ovanpå varandra. Det var ibland så 

mycket som tre och ett halvt skelett per undersökt kvadratmeter. Eftersom skeletten låg 

så tätt, har ett stort antal gravar grävts sönder av yngre gravläggningar och 

fyllningsmassorna bestod av ett stort antal lösa benelement. Dessutom har sentida 

markingrepp skadat ett flertal gravar och skelett. Detta betyder således att det endast 

var ett litet antal av skeletten som var kompletta (Jonsson 1992:2). 
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7. Löddeköpinge och dess medeltida kyrkor 

 

Orten Löddeköpinge är belägen i sydvästra Skåne. Platsen omges av ett slättlandskap 

och ligger cirka tre kilometer från Öresund (Svanberg & Söderberg 2000:13). Under 

1960- och 1970- talen gjordes exploateringsgrävningar i Löddeköpinge; de bestod av 

stora boplatsundersökningar. Dessa utgrävningar visade delar av en vikingatida 

handelsplats som var omgärdad av vallar (Cinthio 1988:121). Dessutom påträffades ett 

stort antal säsongsmässigt utnyttjade grophus som daterades till 800-tal. I samband 

med dessa hittades ett fyndmaterial som indikerar handel.  Samtida permanent 

utnyttjade grophus påträffades i de centrala delarna av nuvarande Löddeköpinge. 

Denna bosättning bedömdes ha varit i bruk fram till 1100- talets början (Cinthio 

1988:121). Mellan åren 1975 och 1980 undersöktes den medeltida kyrkogården som 

påträffats öster om den nuvarande kyrkan i Löddeköpinge. I samband med dessa 

undersökningar påträffades i de västra delarna av kyrkogården rester efter en träkyrka 

med stenpackning som tolkats vara underlag för en träsyllskonstruktion. Dessutom 

fanns ett gravtomt område i öster, där arkeologerna har tolkat att det legat en äldre 

kyrka (Cinthio 1988:121ff). 

 

 

7.1. Löddeköpinge tidigmedeltida kyrkogård och 

skelettmaterial 

 

Mellan åren 1975 och 1980 utfördes av den arkeologiska institutionen vid Lunds 

universitet, en rad seminariegrävningar av den medeltida begravningsplatsen strax 

öster om Löddeköpinge kyrka. Det visade sig att kyrkogården hade en beräknad totalyta 

på 5000 kvadratmeter och var avgränsad av diken. Sammanlagt har 2700 kvadratmeter 

av kyrkogårdens yta undersökts (Cinthio 1988:121). I samband med utgrävningarna 

påträffades även ett dike som delade kyrkogården i en östlig och en västlig del; detta har 

tolkats bero på att kyrkogården vid något tillfälle växte sig så stor att den behövde 

utvidgas mot väst (Cinthio 1988:121). Det råder delade åsikter om kyrkogårdens 

datering. Men den senaste kol-14kalibreringen, som gjordes år 2009 gav en datering av 

kyrkogården till början av 1000-talet, och fram till slutet av 1100-talet, med en 
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felmarginal på 40-50 år (Hedlund 2009:12). För att få en säker datering borde dock nya 

kol-14-prover tas, och reservoareffekten bör då vägas in i resultatet. 

Det totala antalet undersökta gravar uppgår till 1431 stycken. Även om antalet kan 

tyckas stort är det endast halva kyrkogården som grävts ut.  Beräkningar har gjorts där 

det totala antalet gravar tros vara cirka 2500 gravar. 

 

 

Figur 13. Karta över Skåne (Efter Wihlborg 1984:49) 
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8. Det undersökta skelettmaterialet 

 

Materialvalet har gjorts tillsammans med kandidatstudenten Zandrha Nattwind som 

har gjort en studie av tandhälsan på samma individer som ingår i denna undersökning. 

Inledningsvis var förhoppningarna att ett 50-tal individer skulle kunna väljas från 

Sankt Petri, en medeltida kyrkogård från Helsingborg. Utifrån de valda ålders- och 

bevaringskriterierna visade det sig att endast tjugosju individer lämpade sig för vidare 

osteologiska analyser. För att få ett större material att arbeta med, valdes därför ett 

kompletterande gravmaterial ut. Till detta användes skelett från en medeltida 

kyrkogård från Löddeköpinge; där totalt tjugo individer stämde överens med 

urvalskriterierna. 

 

 

8.1.  Urvalskriterier 

 

För att få ett kvalitativt urval som svarade mot frågeställningarna valdes de individer 

som uppvisade högst biologisk ålder. Anledningen till detta var att individerna skulle 

hunnit utveckla belastningsrelaterade förändringar som kan spåras i skelettet, samt 

vara så pass gamla att chansen var stor för att de skulle hunnit föda barn. För att en 

individ skulle bedömas som lämplig för undersökningen skulle symphysis pubica, i 

kombination med facies auricularis därför indikera en biologisk ålder motsvarande 

åldersgrupperna ”medelgammal vuxen”, eller ”äldre vuxen”. (Se figur 4). Dessutom 

skulle relevanta delar av skelettet kunna undersökas osteologiskt. En hög bevaringsgrad 

av bäcken och kranium var nödvändigt för ålders-, och könsbedömningen. För att kunna 

undersöka belastningsrelaterade förändringar behövdes också en närvaro av element 

från höftled, knäled, knäskålsled samt ländkotor.  
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9.  Metoder 

 

En rad olika osteologiska parametrar ligger till grund för denna undersökning (se 

nedan). Samtliga parametrar har registrerats i en databas, som skapats i Microsoft 

Office Access 2007. Åldersbedömning, könsbedömning och registrering av 

inflammatoriska förändringar i bäckenet gjordes i samråd med Zandrha Nattwind då 

dessa resultat även skulle ligga till grund för hennes studie.   

 

 

9.1.  Åldersbedömningsmetod 

 

I denna undersökning har de primära åldersbedömningarna gjorts utifrån höftbenets 

ålderskaraktärer. En av de mest använda indikatorerna som används för att bedöma 

dödsålder osteologiskt är symphysis pubica. Utseendet på pubissymfysens ledyta 

förändras över tid, och kan därför användas för att uppskatta åldern hos en individ 

(White 2000:349). I denna studie undersöktes os pubis morfologiskt och jämfördes med 

det schema som finns illustrerat och beskrivet i Standards samt Human osteology 

(Buikstra & Ubelaker 1994:23f; White 2000:356f). Även facies auricularis, den yta på 

insidan av höftbenet som ledar mot korsbenet, förändras över tid och kan således 

användas för osteologisk åldersbedömning (Lynnerup et al. 2008:72). Facies auricularis 

har undersökts och bedömts utifrån ett schema med åtta kronologiska faser illustrerat i 

Standards och Human osteology (Bukista & Ubelaker 1994:24ff; White 2000:358f).  

 

 

9.2. Könsbedömningsmetod 

 

Könsbedömningen har gjorts utifrån ett flertal könsspecifika kriterier på kranium och 

bäckenben. Åldersbedömningarna på kraniet har gjorts utifrån de fem karaktärer som 

finns illustrerade i Standards (Bukistra & Ubelaker 1994:20), vilka sedan graderats 
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utifrån den femgradiga skala som beskrivs, där 1 = kvinna, 2 = tveksam kvinna, 3 = 

tvetydig, 4 = tveksam man, 5 = man (Bukistra & Ubelaker 1994:19ff). 

På höftbenet har arcus ventralis, subpubisk konkavitet, och crista ramus ischio-pubicus 

registrerats enligt den tregradiga skala som beskrivs i Standards där 1 =kvinna, 2 = 

tvetydig och 3 = man (Bukistra & Ubelaker 1994:17) Vidare registrerades Incisura 

ischiadica major utifrån den 5 gradiga skala som illustreras där1 = kvinna, 2 = tveksam 

kvinna, 3 = tvetydig, 4 = tveksam man, 5 = man (Buikstra & Ubelaker 1994:18). Som ett 

tillägg bland de könskaraktärer som kan undersökas på höftbenet är sulcus 

preauricularis, som anses vara mer vanligt förekommande hos kvinnor än hos män 

(Buikstra & Ubelaker 1994:18). Även denna registrerades enligt Standards där 0 = 

Frånvaro av sulcus preauricularis, 1 = Sulcus preauricularis är vid, har en utbredning 

på 0,5 cm och är djup, 2 = Sulcus preauricularis är vid, och vanligen större än 0,5 cm, 

men grund, 3 = Sulcus preauricularis är väldefinierad, men smal och mindre än 0,5 cm 

djup samt 4 = Sulcus preauricularis är smal, grund och har mjuka väggar. (Bukistra & 

Ubelaker 1994:18f). 

 

 

9.3. Registrering och klassificering av inflammatoriska 

förändringar i bäckenbenet 

 

Inflammatoriska förändringar har registrerats enligt de grader som finns illustrerade i 

Herbert Ullrichs artikel från 1975 (Ullrich 1975:26ff). Syftet med att registrera olika 

grader av förändringarna har inte varit att bedöma antalet födslar hos en kvinna, utan 

att registrera olika svårighetsgrader av skeletala förändringar. De områden som 

studerats är posterior och inferior sida av os pubis, området vid sulcus preauricularis, 

och kring facies auricularis ossis sacri. Eftersom gropar även kan finnas vid sidan av 

facies auricularis ossis ilii registrerades även dessa, det gjordes enligt de grader som är 

illustrerade för facies auricularis ossis sacri. 
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9.4. Registrering av belastningsrelaterade förändringar 

 

Ett flertal olika osteologiska parametrar som kan indikera belastningsökning har 

registrerats. 

 

9.4.1. Artros  

 

När artros registrerats i databasen har det gjorts utifrån den standardisering som 

Buikstra & Ubelaker ställt upp i Standards. Osteofyter har bedömts och förts in i 

databasen utifrån en fyrgradig skala där 1 = Knappt skönjbar, 2 = Skarp ås, ibland 

vågig med spikelbildning, 3 = Utbredd spikelbildning och 4 = Ankylos. Pitting 

(håligheter på ledyta) noterades enligt en tregradig skala, där 1 = Enstaka hål, punktvis, 

2 = Ett flertal hål, gruppvis orienterade och 3 = Både punktvis och gruppvis orienterade 

håligheter. Även eburnationen graderades utifrån svårighetsgrad där 1 = Knappt 

skönjbar, 2 = Endast polering och 3 =Polering med fåra. Samtliga av de ovan beskrivna 

förändringarna registrerades även efter de utbredningsgrader som föreslås i Standards 

(Buikstra & Ubelaker 1994:122f). 

Osteofyter, pitting och eburnation har undersökts i höftled, knäled, knäskålsled samt i 

ländkotor. För att en individ skulle tillskrivas diagnosen artros, var huvudkriteriet 

eburnation tvunget att uppfyllas. 

 

9.4.2.  Kotförändringar i ländryggen 

 

Spondylartros, artrosförändringar vid ledytorna på processus articularis, registrerades 

enligt artrosregistreringsmetoden. Förutom spondylartros registrerades även 

marginalosteofyter på kotkroppen; de registrerades utifrån 

osteofytregistreringsmetoden, Dessutom har förekomst av Schmorls noder samt 

Scheuermanns sjukdom noterats.  Samtliga kotförändringar har registrerats utifrån om 

de är placerade på superior eller inferior sida av kotan. 
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9.4.3. Platymeri 

 

Två mått har använts för uträkning av platymeriskt index: Ett anteriort-posteriort samt 

ett transversalt mått taget strax under trochanter minor. Måtten har tagits enligt 

Buikstra och Ubelakers riktlinjer (Bukstra & Ubelaker 1994:82f). Beräkningen av 

platymeri har gjorts enligt Brothwells anvisning, det vill säga det anterio-posteriora 

måttet multiplicerat med 100. Summan har sedan dividerats med det transversala 

måttet (Brothwell 1981:88). 

Det gränsvärde för platymeri som anges av Brothwell har inte använts, eftersom 

platymeriskt index kan variera inom olika populationer. Istället har medelvärde av 

platymeriskt index räknats ut för olika grupper, ett exempel på sådana grupper kan 

vara, män respektive kvinnor, individer med artros eller individer utan artros och så 

vidare. På så sätt skulle jag kunna se om medelvärdet avviker inom en särskild grupp. 

För att beräkna ett medelvärde av platymeriskt index har samtliga index inom en 

undersökningsgrupp adderats. Summan av det sammanlagda index-värdet har sedan 

dividerats med det antal femur som ingår i beräkningen. Förutom ett medelvärde, 

räknades också standardavvikelsen ut. Det gjordes i programmet Microsoft Office Excel 

2007.  
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9.5. Litteraturstudier 

 

Förutom den osteologiska analysen har litteraturstudier varit en viktig del. Framförallt 

vetenskapliga artiklar har spelat en viktig roll i uppsatsens tvärvetenskapliga 

perspektiv. Litteraturstudierna inleddes med att relevanta texter samlades in, vilket i 

första hand gjordes genom sökningar i söktjänsterna LibHub 

http://libhub.sempertool.dk.ludwig.lub.lu.se/ samt Google scholar 

http://scholar.google.se/, där olika artiklar i ämnet letades fram för att få ytterligare 

bredd. Under sökningarna användes framför allt sökorden Osteitis pubis, pubic osteitis 

samt Osteomyelitis pubis. Artiklar från idrottsmedicin, osteologi, gynekologi samt urologi 

samlades in och gicks igenom. Förutom LibHub och Google scholar användes även 

LIBRIS http://libris.kb.se/ för att hitta relevant litteratur från de olika 

vetenskapsgrenarna. I och med att texter från olika ämnesområden studerades kunde 

flera olika aspekter de inflammatoriska bäckenförändringarna beaktas, vilket 

möjliggjorde ett brett tvärvetenskapligt perspektiv.  
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10. Resultat 

 

Den osteologiska analysen ledde fram till en rad intressanta resultat. I det följande 

kapitlet kommer dessa att redovisas. 

 

10.1.  Köns- och åldersfördelning 

 

Könsfördelningen bland de fyrtiosju analyserade individerna var relativt jämn. Totalt 

tjugofem stycken (53 %) bedömdes vara kvinnor, varav en klassificerades som osäker 

kvinna, de övriga tjugotvå individerna (47 %) bedömdes vara män (se figur 14). Om en 

uppdelning görs mellan de två kyrkogårdarna kan man se att det finns en liten skillnad i 

könsfördelning mellan de två skelettmaterialen; av de tjugosju individerna som kommer 

från Sankt Petri var tretton stycken (48 %) kvinnor och fjorton stycken (52 %) män, 

medan det bland de tjugo individerna från Löddeköpinge var tolv stycken kvinnor (60 %) 

och åtta stycken män (40 %) (se figur 15).  

 

Figur 14. Könsfördelningen inom det undersökta skelettmaterialet (n=47). 
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Figur 15. Könsfördelningen uppdelat på de två kyrkogårdarna 

 

Den största andelen av de undersökta individerna tillhörde ålderskategorin 

medelgammal vuxen. Totalt var det trettiofyra individer (72 %), som bedömdes tillhöra 

denna åldersgrupp, medan det endast var tretton individer (28 %), som uppskattades 

vara äldre vuxna (se figur 16). Åldersgruppen medelgammal vuxen utgjordes av lika 

många män som kvinnor. Däremot var andelen kvinnor högre i ålderskategorin äldre 

vuxen; där var det åtta stycken (62 %) kvinnor, och fem stycken män (38 %). 

 

 

Figur 16. Åldersfördelningen inom det undersökta skelettmaterialet (n=47) 
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10.2. Inflammatoriska förändringar i bäckenregionen 

 

Ett stort antal av individerna uppvisade inflammatoriska förändringar i 

bäckenregionen. Totalt var det tjugosex individer (55 %) som hade dessa. En stor 

majoritet av kvinnorna hade skeletala förändringar i pelvis. Av tjugofem kvinnor var det 

hela tjugoen stycken (84 %) som var drabbade. Bland de tjugotvå männen var det totalt 

fem stycken (23 %), som hade någon form av inflammatoriska förändringar i 

bäckenregionen (se figur 17). Att det var en markant skillnad mellan män och kvinnor 

kunde också verifieras genom Fischers exakta test, där ett p-värde under 0,5 indikerar 

en signifikant skillnad mellan de två grupperna (se tabell 1). 

 

 

Figur 17. Osteitisfrekvensen uppdelat på kön 

 

Tabell 1. Skillnaden mellan män och kvinnor som drabbats av osteitis 

 Män Kvinnor Summa 

Med osteitis 5  21  26 

Utan osteitis 17  4  21 

Summa 22 25 47 

Fishers exakta test; p = 0,0000313 
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Av samtliga undersökta skelettdelar (sinister + dexter sida), var det 21 % som uppvisade 

tecken på osteitis. Den vanligaste placeringen var i eller invid sulcus preauricularis tätt 

följt av os pubis, på posterior sida (se tabell 2).  Av individerna med gropar lokaliserade 

till bäckenregionen var det totalt 21 stycken (81 %) som hade förändringar som kunde 

klassificeras som osteitis pubis, det vill säga inflammatoriska förändringar placerade på 

os pubis. 

 

Tabell 2. Placeringen av inflammatoriska förändringar i pelvis       

Element Totalt antal 

undersökta element 

Antal element 

med förändringar 

Frekvensen av 

förändringar 

Pubis anterior 57 7 12 % 

Pubis posterior 71 23 32 % 

Sulcus preauricularis 81 27 33 % 

Facies auricularis på 

ilium 

85 5 6 % 

Sacrum 29 6 21 % 

SUMMA 323 68 21 % 

 

 

Av de trettiofyra individerna som ingick i gruppen medelgammal vuxen var det arton 

stycken (52 %), som uppvisade spår av inflammationer. Bland de tretton individerna som 

tillhörde åldersgruppen äldre vuxen var det åtta stycken (62 %), som hade tecken på 

osteitis (Se figur 18). Fischers exakta kunde inte bekräfta att en skillnad fanns mellan de 

två åldersgrupperna då testet gav ett p-värde på 0,7462634.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Andelen individer 

drabbade av osteitis inom respektive 

åldersgrupp. 
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10.3. Artros 

 

Artros hade drabbat fjorton (30 %) av totalt fyrtiosju undersökta personer. När en 

uppdelning görs mellan könen, för att undersöka hur artrosfrekvensen ser ut uppdelat 

på män och kvinnor kan man se en markant skillnad. Av tjugofem kvinnor var det tio 

stycken (40 %) som uppvisade artrosförändringar. Bland männen är det endast fyra (18 

%) av tjugotvå stycken som uppvisar artros i en eller flera leder (se figur 19). Att det var 

en markant skillnad mellan män och kvinnor kunde också verifieras genom Fischers 

exakta test, där ett p-värde under 0,5 indikerar en statistisk skillnad mellan de två 

grupperna (se tabell 3). Kvinnorna är alltså mycket mer drabbade. 

 

 

Figur 19. Andel individer som drabbats av artros i någon av de undersökta lederna, uppdelat på kön. 

 

Tabell 3. Skillnaden mellan män och kvinnor som drabbats av artros 

 Män Kvinnor Summa 

Med artros 4 10 14 

Utan artros 18 15 33 

Summa 22 25 47 

Fishers exakta test; p = 0,1232419 
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Figur 20. Andel individer som drabbats av artros i någon av de undersökta lederna. Uppdelat på ålder. 

 

När en uppdelning görs mellan de två undersökta ålderskategorierna kan även en stor 

skillnad ses mellan de två åldersgrupperna. Bland de trettiofyra individerna som var 

bedömda till medelålders vuxen, var det totalt åtta stycken (24 %) som uppvisade 

artrosförändringar. Bland de tretton individer som hade klassificerats som äldre vuxen, 

var det en betydligt högre andel, totalt sex stycken (46 %) som uppvisade 

artrosförändringar (se figur 20). Vanligast visade det sig att artros var i ländryggen 

bland de undersökta skeletten. Här nedan redovisas förändringarna utifrån placering. 

 

10.3.1. Höftledsartros 

 

Av de fyrtiosju individerna som kunde användas för en bedömning av höftledsartros, var 

det endast tre stycken (6 %) av de undersökta individerna hade så långt gången 

ledförslitning att eburnation hade uppstått och artros kunde fastställas (Se Figur 14). 

Däremot hade fjorton individer osteofytbildning grad 2 eller mer i höftled, och flera av 

dessa hade även förändringar i form av små hål på ledytan (pitting) i acetabulum 

och/eller på caput femoris. Då eburnation inte kunde påvisas i dessa leder kunde dock 

inte artros fastställas. Av de tre individerna som hade fastställd artros var två stycken 

bedömda som män (4 %) och en var bedömd som trolig kvinna (2 %). Fischers exakta test 

visade att det inte går att se någon statistisk skillnad mellan könen i andelen som hade 

drabbats av artros i höftleden (se tabell 4).  Bland männen kunde eburnation endast 
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konstateras unilateralt. Kvinnan däremot hade bilateral artros. Observera dock att 

materialet är mycket litet. 

 

Tabell 4. Skillnaden mellan män och kvinnor som drabbats av artros i höftled 

 Män Kvinnor Summa 

Med höftledsartros 2 1 3 

Utan höftledsartros 20 24 44 

Summa 22 25 47 

Fishers exakta test; p = 0,5929695 

 

 

10.3.2. Femorotibial knäledsartros 

 

Totalt var det fyrtiosex individer som kunde användas för undersökning av femorotibial 

knäledsartros. Det visade sig att det var en mycket liten andel av de undersökta lederna 

som hade artrosförändringar. Sammanlagt studerades benen från 46 vänsterleder samt 

45 högerleder. Av dessa var det en artrosdrabbad led per sida, de båda lederna tillhörde 

samma individ (individ ID:6). Detta betyder att det endast är cirka 2 % av de undersökta 

individerna som har knäledsartros (Se figur 21). Den drabbade individen (Individ ID:6), 

var en man från Sankt Petri kyrkogård, som tillhörde ålderskategorin medelgammal 

vuxen. Han hade förutom artros i båda knälederna även ett flertal andra leder som 

uppvisade svåra artrosförändringar, exempelvis i höftled samt axelled. Eftersom det 

endast är en drabbad individ är det mycket svårt att avgöra den verkliga skillnaden i 

frekvens av knäledsartros mellan män och kvinnor. Fischers exakta test visade att det 

inte går att se någon markant skillnad i frekvensen av femorotibial artros mellan män 

och kvinnor (se tabell 5).  
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Tabell 5. Skillnaden mellan män och kvinnor som drabbats av artros i knäled. 

 Män Kvinnor Summa 

Med knäledsartros 1 0 1 

Utan knäsartros 21 24 45 

Summa 22 24 46 

Fishers exakta test; p = 0,4782608695652214 

 

 

10.3.3. Femoropatellar knäledsartros 

 

Det var totalt fyrtioen individer som kunde användas för en undersökning av 

femoropatellar knäledsartros. Totalt undersöktes åttio leder, fyrtioen av dessa kom från 

sinister sida och trettionio kom från dexter sida. Av de fyrtioen individerna som ingick i 

studien var det endast en individ (2 %), som bedömdes ha artros (Se figur 21). Det var en 

kvinna som tillhörde åldersgruppen medelgammal vuxen. Artrosen var bilateral. 

Fischers exakta test visade att det statistiskt sett inte går att se någon könsskillnad i 

artrosfrekvens (se tabell 6). 

 

Tabell 6. Skillnaden mellan män och kvinnor som drabbats av artros i höftled 

 Män Kvinnor Summa 

Med knäskålsledsartros 0 1 1 

Utan knäskålsledsartros 20 20 40 

Summa 20 21 41 

Fishers exakta test; p = 1 
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Figur 21. Artrosfrekvensen uppdelat på höftled, knäled samt knäskålsled. 

 

 

10.3.4. Spondylartros i ländkotor 

 

Artros kunde konstateras i ett flertal ländkotor genom förekonst av eburnation i ledytan 

på kotbågens ledutskott (facies articularis). Totalt var det fyrtiosex individer som hade 

bevarade ländkotor, av dessa var det elva individer (24 %) som hade eburnation i en eller 

flera kotor. Högst artrosfrekvens hade den fjärde och femte ländkotan, där sjutton 

respektive arton procent av de undersökta kotorna hade eburnation i en eller flera 

ledytor (se figur 22). Det var tre stycken av männen (14 %) och åtta stycken av 

kvinnorna (32 %) som hade spondylartros i en eller flera kotor. Fischers exakta test 

visade att detta kan ses som en markant könsskillnad i spondylartrosfrekvensen (se 

tabell 7). 
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Figur 22. Frekvensen av spondylartros i de olika ländkotorna. 

 

Tabell 7. Skillnaden mellan män och kvinnor som drabbats av spondylartros 

 Män Kvinnor Summa 

Med spondylartros 3 8 11 

Utan spondylartros 18 17 35 

Summa 21 25 46 

Fishers exakta test; p = 0,1878449 

 

 

10.4. Marginalosteofyter på kotkroppar 

 

Förekomsten av marginalosteofyter på kotkroppar är hög. Totalt hade 41 individer 

tillräckligt hel kotkropp på en eller flera ländkotor för att en undersökning av 

marginalosteofyter skulle kunna utföras. Av dessa var det hela 38 stycken (93 %) som 

hade någon grad av osteofyter i en eller flera kotor. Högst frekvens av förändringar hade 

den femte ländkotan, men den tredje ländkotan uppvisade högst frekvens av de svårare 

osteofytgraderna (grad 3 och grad 4) (se figur 23). Nitton av de undersökta männen (100 

%) hade marginalosteofyter på kotkropparna och nitton av de undersökta kvinnorna (86 

%) hade samma förändring. Att det var en skillnad mellan män och kvinnor kunde också 

verifieras genom Fischers exakta test, där ett p-värde under 0,5 indikerar en statistisk 

skillnad mellan de två grupperna (se tabell 8). Männen var alltså hårdare drabbade. 
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Figur 23. Frekvensen av de olika graderna av marginalosteofyter på de olika ländkotornas kotkroppar. 

 

Tabell 8. Skillnaden mellan män och kvinnor som drabbats av osteofyter 

 Män Kvinnor Summa 

Med osteofyter 19 19 38 

Utan osteofyter 0 3 3 

Summa 19 22 41 

Fishers exakta test; p = 0,2353659 

 

 

10.5. Schmorls noder 

 

Totalt hade fyrtiotre individer tillräckligt hel kotkropp på en eller flera ländkotor för att 

en registrering av Schmorls noder skulle kunna utföras. Av dessa var det tjugofyra 

stycken (56 %) som hade fördjupningar i form av Schmorls noder i en eller flera kotor. 

Det var totalt tjugotvå kvinnor som ingick i studien av Schmorls noder. Av dem var det 

elva stycken (50 %) som hade intryck på en eller flera ländkotor. Av de tjugoen männen 

som studerades var det 13 stycken (62 %) som hade Schmorls noder (se figur 24). Någon 

könsskillnad i schmorlsfrekvens kunde dock inte verifieras genom Fischers exakta test, 

där ett p-värde under 0,5 indikerar en statistisk skillnad mellan de två grupperna (se 

tabell 9). 
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Figur 24. Andelen män, respektive kvinnor som drabbats av Schmorls noder. 

 

Tabell 9. Skillnaden mellan män och kvinnor som drabbats av Schmorls noder 

 Män Kvinnor Summa 

Med Schmorls noder 13 11 24 

Utan Schmorls noder  8 11 19 

Summa 21 22 43 

Fishers exakta test; p = 0,5433738 

 

 

Trettioen av de undersökta individerna tillhörde ålderskategorin medelgammal vuxen. 

Av dessa var det sjutton (55 %) som hade Schmorls i en eller flera kotor. Bland de tolv 

individer som tillhörde ålderskategorin äldre vuxen var andelen något högre; det var 

totalt sju stycken (58 %) som hade intryck i kotkroppen (se figur 25). Den något högre 

frekvensen kan dock vara beroende av att det är färre individer i ålderskategorin äldre 

vuxen. Eftersom andelen personer är färre gör en individ större skillnad procentuellt 

sett än om fler individer hade räknats med.  
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Figur 25. Andel individer som drabbats av Schmorls noder inom respektive åldersgrupp. 

 

Högst frekvens av förändringar har den första ländkotan, där 49 % av alla kotor har 

förändringen. Ju längre ner i ländryggen man ser desto lägre frekvens av Schmorls 

noder (se figur 26). Totalt registrerades 81 stycken förändringar, 46 stycken av dem (57 

%) av dem satt på den övre ledytan (facies superior).  

 

 

 

Figur 26. Frekvensen av Schmorls noder på de olika ländkotornas kotkroppar. 
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10.6. Scheuermanns sjukdom 

 

Totalt hade 43 individer tillräckligt hel kotkropp på en eller flera ländkotor för att en 

registrering av Scheuermanns sjukdom skulle kunna utföras. Av dessa var det 10 

stycken (23 %) som hade förändringar som indikerade Scheuermanns sjukdom i en eller 

flera kotor. Man kan se en tendens till att de undersökta männen i högre utsträckning 

drabbats av Scheuermanns sjukdom. Av de tjugotvå kvinnorna var det endast fyra 

stycken (18 %) som hade en eller flera kotor som indikerade Scheuermanns sjukdom. 

Bland de tjugoen männen var det istället sex stycken (29 %) som uppvisade 

kotförändringen (se figur 27). Att det var en liten skillnad mellan män och kvinnor 

kunde också konstateras genom Fischers exakta test, eftersom p-värdet låg under 0,5 (se 

tabell 10). Det bör dock noteras att det statistiskt sett är en mycket liten skillnad som 

råder. 

 

  

Figur 27. Andelen män, respektive kvinnor som drabbats av Scheuermanns sjukdom 
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Tabell 10. Skillnad mellan män och kvinnor som drabbats av Scheuermanns sjukdom 

 Män Kvinnor Summa 

Med Scheuermanns sjukdom 6 4 10 

Utan Scheuermanns sjukdom 15 18 33 

Summa 21 22 43 

Fishers exakta test; p = 0,4876067 

 

 

Trettioen av de undersökta individerna tillhörde ålderskategorin medelgammal vuxen. 

Av dessa var det sex stycken (19 %) som hade Scheuermannsförändring  i en eller flera 

kotor. Bland de tolv individer som tillhörde ålderskategorin äldre vuxen var andelen 

något högre; det var totalt fyra (33 %) som hade drabbad kotkropp (se figur 28).  

 

 

Figur 28. Andelen individer inom respektive ålderskategori som drabbats av Scheuermanns sjukdom 
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Högst frekvens av förändringar har den femte ländkotan, där 19 % av alla kotor hade 

dessa. Man kan se en tendens att frekvensen av Scheuermanns sjukdom är högre i de 

nedre ländkotorna än i de övre. (se figur 29) Totalt registrerades 29 stycken 

förändringar, 17 stycken av dem (59 %) av dem satt på den övre ledytan (facies superior). 

 

 

Figur 29. Andel kotor som har Scheuermannsindikerande förändringar, fördelat på respektive kota. 

 

 

10.7. Platymeri 

 

Platymeriskt index beräknades från både sinister och dexter sida, totalt gjordes 

beräkningar på 79 element. Av dem var det 39 stycken som kom från sinister sida och 40 

stycken som kom från dexter sida. Det visade sig att medelvärdet skilde sig något åt 

mellan de två sidorna, med ett högre index för dexter sida. Skillnaden kan ses både hos 

män och kvinnor, och i de båda undersökta ålderskategorierna. Äldre individer har 

också lägre platymeriskt index än vad yngre individer har, och män har ett lägre index 

än kvinnor (se tabell 11). Även om en viss skillnad i medelvärden kan ses, betyder inte 

det att det är några stora differenser mellan olika grupper. Detta beror på att 

standardavvikelserna är relativt höga; på så sätt att fördelningarna överlappar 

varandra.  
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Tabell 11. Platymeriskt index, medelvärden samt standardavvikelser. 

 Sinister Dexter Sinister + Dexter 

Antal 
femur 

Medelvärde Standard 
avvikelse 

Antal 
femur 

Medelvärde Standard 
avvikelse 

Antal 
femur 

Medelvärde Standard 
avvikelse 

Samtliga individer n=39 76,60 6,26 n=40 77,37 5,91 n=79 76,99 6,06 

Kvinnor n=22 76,84 6,69 n=22 77,44 5,55 n=44 77,14 6,08 

Män n=17 76,29 5,86 n=18 77,28 6.50 n=35 76,80 6,12 

Samtliga individer 
utan osteitis 

n=16 76,64 6,29 n=16 77,74 6,50 n=32 77,19 6,32 

Samtliga individer 
med osteitis 

n=23 76,58 6,39 n=24 77,12 5,61 n=47 76,85 5,96 

Kvinnor utan 
osteitis 

n=4 78,30 4,87 n=3 79,59 2,63 n=7 78,86 3,83 

Kvinnor med 
osteitis 

n=18 76,52 7,10 n=19 77,10 5,85 n=37 76,82 6,40 

Män utan osteitis n=12 76,08 6,79 n=13 77,31 7,12 n=25 76,72 6,85 

Män med osteitis n=5 76,79 3,16 n=5 77,20 5,21 n=10 76,99 4,07 

Medelgamla vuxna n=29 76,61 6,39 n=30 77,43 6,06 n=59 77,03 6,19 

Äldre vuxna n=10 76,57 6,21 n=10 77,17 5,76 n=20 76,87 5,84 
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10.8. Samband mellan de olika osteologiska parametrarna 

 

Det visade sig att det inte gick att se något tydligt samband mellan osteitis i bäckenet 

och platymeriskt index. När undersökningar av kvinnor med, respektive utan osteitis 

gjordes, visade det sig att de två grupperna överlappar varandra (Se figur 30). 

  

Figur 30. Platymeriskt index, där 1 = kvinnor utan osteitis och 2 = kvinnor med osteitis 

 

Samma mönster kunde också ses bland män med, respektive utan osteitis; där 

gruppernas index överlappade varandra (Se figur 31). 

 

Figur 31. Platymeriskt index, där 1 = män utan osteitis och 2 = män med osteitis 
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Av tjugosex individer med osteitis var det tio stycken (38 %) som hade artros. 

Frekvensen var lägre bland dem som inte hade osteitis; av de totalt tjugoen individerna 

var det endast fyra stycken (19 %) som hade artrosindikerande eburnation (se figur 32). 

 

 

Figur 32. Artrosfrekvensen hos personer som har, respektive saknar inflammatoriska bäckenförändringar. 

 

För att göra jämförande studier mellan Scheuermanns sjukdom och inflammationer i 

bäckenregionen var det fyrtiotre individer som lämpade sig för en undersökning. Endast 

fyra stycken (17 %) av de tjugotre individerna med osteitis i bäckenet hade 

Scheuermanns sjukdom. Frekvensen visade sig vara något högre bland individerna som 

inte hade osteitis, där var det sex stycken (30 %) av totalt tjugo som hade Scheuermanns 

sjukdom (se figur 33). 
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För att göra sambandsstudier mellan Schmorls noder och inflammationer i 

bäckenregionen var det 43 individer som lämpade sig för en undersökning. Det visade 

sig att förekomsten av Schmorls noder var lägre i gruppen som hade inflammatoriska 

förändringar i bäckenet. Det var tolv stycken (52 %) av de tjugotre individerna med 

osteitis som hade Schmorls, och tolv stycken (60 %) av 20 individer som saknade 

osteitismarkörer (se figur 34). 

 

 

Figur 34. Frekvensen av Schmorls noder hos personer som har, respektive saknar inflammatoriska 

bäckenförändringar. 

 

En undersökning gjordes där förekomsten av marginalosteofyter på kotkroppen 

jämfördes med förekomsten av osteitismarkörer på bäckenet. Det visade sig att av 23 

individer med osteitis var det tjugoen individer (91 %) som hade någon grad av 

marginalosteofyter på en eller flera kotor. Av arton individer som saknade 

inflammatoriska förändringar i bäckenet var det sjutton (94 %) som hade 

marginalosteofyter (se figur 35). 
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Figur 35. Frekvensen av marginalosteofyter hos personer som har, respektive saknar inflammatoriska 

bäckenförändringar. 

 

En korrelationsberäkning gjordes i MATLAB för att se eventuella samband mellan de 

olika osteologiska parametrar som undersökts. Sambandet uttrycktes som ett värde 

mellan 1 och -1 där 1 = maximalt positivt samband, 0 = inget samband och -1 = 

maximalt negativt samband.  

Endast de individer som hade samtliga undersökta element bevarade, användes i 

studien. Ett stort antal av de undersökta skeletten saknade sacrum, därför uteslöts 

denna parameter till fördel för att fler individer skulle ingå i studien. Endast en individ 

hade drabbats av femorotibial artros, denna individ visade sig sakna andra relevanta 

element och uteslöts därför i undersökningen. Totalt var det 32 individer som kunde 

användas för en beräkning. För parametern kön användes värdet 1 för att ange 

kvinnligt kön och 2 för att ange manligt kön. För parametern ålder, angavs värdet 1 för 

att ange ålderskategorin medelgammal vuxen och värdet 2 för kategorin äldre vuxen.  

Det visade sig att ett samband fanns mellan osteitis pubis och osteitis på ilium (se figur 

12). De individer som hade osteitis pubis visade sig även ha en korrelation med 

spondylartros (se figur 12). Förutom dessa samband kunde också korrelationer ses 

mellan Schmorls noder, Scheuermanns sjukdom och osteofyter på kotkroppar (se figur 

12). De individer som hade Scheuermanns hade också en viss benägenhet att också ha 

utvecklat osteofyter & artros i ländrygg (se figur 12). 
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Tabell 12. Korrelation mellan olika osteologiska parametrar (n=32). 

 
Osteitis 

pubis 
Osteitis 

ilium 

Schmorl
s 

noder 

Scheuer- 
manns. 

Osteofyter 
Kotkropp 

Spondyl-
artros 

Artros 
Höft 

Artros 
Knäskål 

Kön 

Osteitis pubis -         

Osteitis ilium 0,7828 -        

Schmorls 
noder 

0,0157 0,1899 -       

Scheuermanns 
sjukdom 

– 0,0351 – 0,0401 0,3064 -      

Osteofyter 
kotkropp 

– 0,1073 – 0,1524 0,3052 0,2700 -     

Spondylartros 0,3190 0,1557 – 0,0798 0,3280 0,1373 -    

Artros höft 0,1767 – 0,1037 – 0,2482 – 0,1124 0,1016 0,2664 -   

Artros knäskål 0,0239 – 0,1037 0,1300 – 0,1124 – 0,1152 – 0,1211 – 0,0323 -  

Kön – 0,4079 – 0,5423 0,1524 0,1088 0,2291 – 0,2280 0,1912 – 0,1687 - 

Ålder 0,2617 0,1557 0,0621 0,0281 0,2187 0,4182 – 0,1211 – 0,1211 – 0,2280 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

11.  En diskussion om resultaten 

Nedan förs en diskussion om resultaten, och vad de kan säga oss. 

 

11.1. Könsfördelning och åldersfördelning 

 

Materialvalet har inte skett genom ett slumpmässigt urval, utan genom ett aktivt val av 

individer som kunde svara mot frågeställningarna. Detta har påverkat 

åldersfördelningen då inga individer under den biologiska åldern 35 år valdes ut. 

Andelen personer tillhörande åldersgruppen äldre vuxen var lägre än de som tillhörde 

medelgammal vuxen. Detta kan bero på olika faktorer, dels kan den ojämna 

åldersfördelningen bero på urvalskriterierna. Det vill säga att de allra äldsta 

individernas skelett var sämre bevarade och saknade de relevanta elementen som 

krävdes för undersökningen. Dels kan det också vara så att flertalet individer faktiskt 

avled innan de uppnådde den biologiska åldern 50 år, och att andelen individer i 

åldersgruppen äldre vuxen därför blev lägre. Ett sådant mönster kunde exempelvis 

Caroline Arcini se när hon undersökte skelettmaterial från det medeltida Lund (Arcini 

1999:53f). 

De osteologiska åldersbedömningsmetoderna som idag används, tenderar att bedöma 

individer som är äldre än fyrtio till femtio år, för ungt (Whittaker 2000:84). Det gör det 

svårt att hitta de äldsta individerna i arkeologiska material, något som troligen har 

medfört att individerna tycks vara något yngre än vad deras kronologiska ålder 

egentligen är. 

Könsfördelningen var relativt jämn. Bland individerna från Löddeköpinge visade det sig 

dock att andelen kvinnor var något högre. Å ena sidan skulle detta kunna bero på att 

andelen kvinnor var högre bland de individer som begravts på kyrkogården i 

Löddeköpinge. Å andra sidan skulle det kunna vara ett resultat som påverkats av de 

urvalskriterier som gjorts. Det skulle även kunna vara så att andelen kvinnor var högre 

i de äldre åldersgrupperna, beroende på att kvinnor i många samhällen lever längre än 

män (Dehlin et al. 2000:34). I undersökningar av medeltida skelettmaterial från Lund 

har resultaten visat på en högre andel män (Arcini 1999:55). Kjellström skriver att det 

faktum att kvinnor med ökande ålder uppvisar en högre grad av maskulinitet rent 

morfologiskt sett, av misstag kan leda till att kvinnor bedöms som män (Kjellström 
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2005:68f). Kjellström menar att en sämre bevaringsgrad, med färre undersökta 

könskaraktärer kan leda till en mer maskulin bedömning (Kjellström 2005:69). Om så är 

fallet skulle det kunna vara en bidragande orsak till en förhållandevis hög frekvens av 

kvinnor, eftersom skeletten i denna undersökning har en hög bevaringsgrad av framför 

allt pelvis.  

 

 

11.2. Förekomst av inflammatoriska förändringar i 

bäckenregionen  

 

I samband med de osteologiska analyserna av skeletten visade det sig ganska snart att 

ett stort antal av de undersökta individerna hade skeletala tecken på inflammationer i 

bäckenet. Det var mer än hälften av de fyrtiosju människorna som hade nedsänkningar 

eller gropar i benvävnaden. Eftersom andelen undersökta kvinnor var högre än andelen 

undersökta män är troligen denna siffra något högre än om det hade varit lika många 

män som kvinnor, eftersom det visade sig att kvinnorna var mer drabbade än männen. 

Nedan diskuteras möjliga orsaker till att dessa gropar och håligheter uppkommit. 

 

11.2.1. Orsaken till inflammatoriska förändringar i bäckenet 

 

Traditionellt sett har det inom osteologin ansetts att dessa speciella gropar är 

indikationer på havandeskap och barnafödande.  Dessa ”födslomarkörer” har sedan legat 

till grund för demografiska beräkningar (Angel 1969a; Angel 1969b). För att resultaten 

av dessa beräkningar ska bli riktiga krävs det att förändringarna verkligen är kopplade 

till barnafödande. Om dessa endast uppstår i samband med förlossningar eller 

graviditeter skulle inga män finnas bland de drabbade individerna. Nu visade det sig 

emellertid att hela nitton procent av de drabbade var män. Att det inte bara är 

barnafödande kvinnor som uppvisar dessa tecken har tidigare konstaterats av bland 

annat Marc A Kelley som gjorde en studie där han undersökte sambandet mellan 

kvinnors bäcken och deras födslostatus. Han studerade olika karaktärer som förknippats 

med förlossning, exempelvis på os pubis samt sulcus preauricularis (Kelley 1979:541). 
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Det visade sig bland annat att det var ett stort antal kvinnor som oavsett 

graviditetshistorik inte uppvisade några fördjupningar på os pubis (Kelley 1979:543). 

Kelley ansåg att den bästa säkerheten för att kunna fastställa födslostatus var att 

studera de olika markörerna i kombination. Det bästa sambandet mellan barnafödsel 

och bäckenförändring menade han var sulcus preauricularis. Samtidigt skrev han att 

även kvinnor som inte fött barn ibland utvecklar denna fåra (Kelley 1979:545). Just 

därför menar jag att det är viktigt att inte dra slutsatsen att kvinnor med dessa 

skeletala förändringar har fött barn. Ytterligare ett stöd för detta ger Holt (1978), när 

han i sin studie kunde konstatera att också groparna vid os pubis i stor utsträckning kan 

finnas hos kvinnor som inte fött barn. Kelley kunde dock inte se ett lika tydligt mönster 

för detta i sin undersökning. Han skriver i sin artickel att det tycks som att groparna på 

os pubis sällan uppkommer bland kvinnor som inte fött barn, och att det verkar vara i 

samband med någon form av trauma, när de väl bildas (Kelley 1979:544). Trots 

kännedom om Holts resultat hävdade Kelley att det inte var någon tvekan om att 

groparna och fårorna som är placerade på olika ställen på pelvis har ett samband med 

graviditet och barnafödande. Han skrev vidare att orsaken till fördjupningarnas 

uppkomst på os pubis är att hormoner under graviditeten frigörs, vilket leder till 

förslappning och hypertrofi av ligamenten. Det påföljande traumat och blödningen som 

orsakas av förlossningen bidrar sedan till förändringarna av os pubis. Kelley underströk 

dock att man ska vara medveten om att även kvinnor som inte fött några barn kunde 

utveckla gropar kring sakroiliakaleden (Kelley 1979:544). Att studien visade att kvinnor 

som fött flera barn inte alltid uppvisade skeletala förändringar förklarade Kelley med 

att en komplex växelverkan sker mellan hormonnivåer, diametern på kvinnans 

födslokanal, storleken på barnets huvud, kvinnans fysiska aktivitet under graviditeten, 

antal förlossningar, och kvinnans dödsålder (Kelley 1979:545). 

Jag finner det troligt att processerna i samband med havandeskap och förlossningar kan 

leda till de skeletala förändringarna i pelvis. Eftersom en stor del av den kvinnliga 

befolkningen föder barn, och utsätts för en rad olika skeenden som frestar på deras 

kroppar skulle det kunna förklara att kvinnor i högre utsträckning tycks drabbas av 

osteitis i bäckenet. Däremot kan vi inte förklara alla gropar och fåror bland skeletten i 

ett osteologiskt material med barnafödande och graviditeter. Dels av den orsaken att 

även kvinnor som inte fött barn ibland får dessa förändringar och dels eftersom även 

män kan drabbas. De flesta osteologiska studier som gjorts bygger på undersökningar av 

enbart kvinnor; för att få en helhetsbild och förståelse för de bakomliggande faktorerna 



63 

 

till dessa fåror och gropar anser jag att det är mycket viktigt att studera både män och 

kvinnor.  

Inom gynekologin och urologin har osteitis pubis uppmärksammats hos både män och 

kvinnor i samband med operationer. Dessa gropar anses vara orsakade av ett 

inflammatoriskt tillstånd som uppkommer i samband med att pubissymfysen utsätts för 

trauma. (Goldstein & Rubin 1947:486). Förutom trauma har också nedsatt cirkulation 

och infektion diskuterats som möjliga orsaker (Buoza et al. 1978:666). När 

skelettförändringarna är orsakade av infektion klassificeras de som osteomyelitis pubis. 

Osteomyelitis pubis och osteitis pubis liknar varandra, med liknande symptom som 

smärta och feber, samt identiska skelletala förändringar. Den infektiösa varianten tycks 

framförallt uppkomma i samband med trauma i samband med exempelvis operationer 

(Kammerer –Doak et al. 1998:588f).  

Många gynekologiska och urologiska rapporter indikerar att osteitis pubis, och 

osteomyelitis pubis har uppkommit efter kirurgiska ingrepp. Att de individer som ingår i 

min studie skulle ha genomgått operationer finner jag föga troligt. Det är dock viktigt 

att notera att osteitis pubis uppvisar samma typ av förändringar som osteomyelitis pubis, 

och att en infektion inte med säkerhet kan uteslutas. Trots att den infektiösa och den 

icke infektiösa varianten anses vara mycket lika finns det tecken som talar för att ett av 

de undersökta skeletten har förändringar som skulle kunna indikera infektiös osteitis 

pubis, det vill säga osteomyelitis pubis. Det gäller individen med ID 35, som har ett 

mycket djupt hål, vilket liknar en kloak där var transporterats ut ur benet (se figur 36).  

 

Figur 36. Individ nr 35, Eventuellt fall av osteomyelitis pubis 
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Inom idrottsmedicinen har osteitis pubis uppmärksammats både hos män och hos 

kvinnor. En av förklaringen till att idrottare drabbas av inflammationer i os pubis är att 

musculi rectus abdominis och adduktormusklerna utsätts för hård ansträngning (Major 

& Helms 1997:712). I samband med muskelbelastning kan idrottare drabbas av 

muskelobalans mellan musculi rectus abdominus, musculi gracilis och musculi adductor 

longus, musculi adductor brevis samt musculi adductor magnus; musklerna fäster på 

symphysis pubica, men arbetar i motsatt riktning till varandra och utsätter därför 

symphysis pubica för skadliga krafter och mikrotrauma (Mandelbaum & Mora 2005:62). 

En annan bidragande orsak till att idrottare kan drabbas är instabilitet i symphysis 

pubica (Mandelbaum & Mora 2005:62) Även om de undersökta individerna inte varit 

elitidrottare kan det vara så att de av olika anledningar utsatts för samma typ av 

belastning. Det vill säga hård ansträngning av musklerna som fäster i symphysis pubica 

har utsatts för hård ansträngning. Även instabilitet i pelvis skulle kunna ha orsakat de 

skelletala förändringarna i bäckenet, om detta är en utlösande faktor för 

inflammationerna skulle det också kunna förklara att många kvinnor utvecklat dessa 

förändringar i samband med graviditeter. I samband med havandeskap frigörs hormoner 

som ändrar de ligamentens biomekaniska egenskaper; ligamenten blir smidigare och 

rörligheten i lederna ökar.  Pelvis blir instabilt, på liknande sätt som det kan bli hos 

elitidrottare. 

 

 

11.3. Förekomst av belastningsrelaterade skelettförändringar 

 

Andelen individer som drabbats av artros visade sig vara högre bland de äldsta 

individerna; även i nutid är det mycket vanligt att äldre personer utvecklar artros 

(Dehlin & Rundgren 2007:176). En av förklaringarna till att det främst är äldre 

individer som drabbats skulle kunna förklaras med att brosket hos äldre personer har 

utsatts för kontinuerlig mekanisk belastning och att det så småningom inte klarat att 

fungera som stötdämpning fullt ut (Dehlin & Rundgren 2007:175f). En annan möjlig 

förklaring skulle kunna vara att de äldre personerna inte behövt använda sina muskler i 

lika hög utsträckning. Om detta är fallet förslappas dessa, vilket leder till att det inte 

stödjer leden i samma utsträckning. Om det sker så blir lederna lättare utsatta för 

artrosförändringar (Herrero-Beaumont et al. 2009:76f).  
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Det visade sig att det var flest kvinnor som hade drabbats av artros (se figur 19), men 

vad detta beror på är svårt att avgöra. Men även i dag är det enligt Rundgren och Dehlin 

vanligast att artros hos personer över 65 års ålder vanligast bland kvinnor, medan det 

tycks vara något vanligare bland män under 65 års ålder (Dehlin & Rundgren 2007:176). 

Att kvinnor i högre grad drabbas av ledförslitning än männen i samma ålderskategori 

skulle kunna bero på könshormonernas nivå. Äldre kvinnors östrogennivåer faller i 

samband med menopausen, vilket skulle kunna förklara att de lättare drabbas av 

artrosförändringar. För att lederna ska fungera optimalt krävs en balanserad 

hormonnivå (Herrero-Beaumont et al. 2009:71). Att det är vanligare med artros bland 

äldre kvinnor stämmer dock inte för alla tidsperioder, eller för alla populationer. Larsen 

skriver exempelvis att artrosfrekvensen vanligen är högre bland män än kvinnor i 

förhistoriska populationer, oavsett vilken försörjningsstrategi de använder (Larsen 

1999:176f).  

Idag är knä- och höftledsartros bland de vanligaste formerna av artros. Bland personer 

som är över 65 år är cirka 10 – 25 % drabbade av förslitning i dessa leder (Dehlin & 

Rundgren 2007:176). Det var en mycket liten del av de undersökta skeletten som hade 

drabbats av höftledsartros. Det rör sig om endast tre personer, två män samt den individ 

som är bedömd som trolig kvinna.  Samtliga av dessa individer tillhör åldersgruppen 

medelgammal vuxen. Eftersom det endast rör sig om tre personer går det inte att göra 

några säkra antaganden, men två av dessa individer uppvisar även tecken på osteitis 

pubis. Kvinnan har också inflammationsindikerande gropar i sulcus preauricularis. 

Femorotibial knäledsartros var ännu mer ovanligt bland de undersökta skeletten, det 

var endast en person som hade drabbats. Det var en medelgammal vuxen man som hade 

drabbats av bilateral artros; han hade inte några tecken på osteitis i bäckenet. 

Knäledsartros är i dag förknippat med övervikt (Dehlin & Rundgren 2007:178). Detta 

skulle kunna indikera att fetma har varit ovanligt bland de undersökta individerna. 

Även femoropatellar artros var ovanligt bland de undersökta individerna, endast en 

kvinna var drabbad. Detta tyder på att de undersökta individerna inte varit utsatta för 

stor mekanisk belastning i knäskålsleden. Eftersom antalet individer som drabbats är så 

få är det inte lämpligt att göra några vidare analyser om vilket kön, eller vilken 

åldersgrupp som är mest utsatt, då det är större risker för skevheter ju mindre urvalet 

är. 

Artrosfrekvensen i ländkotornas facettleder visade sig vara betydligt högre än i både 

höftled, knäled och på knäskålsleden; något som skulle kunna indikera att ryggen 
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däremot varit utsatt för hög belastning. Larsen skriver att det i hela världen är mycket 

valigt med artrosförändringar i ländryggen (Larsen 1999:176). I denna studie var det 

totalt 46 individer som hade bevarade ländkotor, av dessa var det 11 individer (24 %) 

som hade eburnation i en eller flera kotor (Se appendix II). Högst artrosfrekvens hade 

den fjärde och femte ländkotan, där 17 % respektive 18 % av de undersökta kotorna hade 

eburnation i en eller flera ledytor (se figur 22). En viss korrelation kunde konstateras 

mellan ökad ålder och artros i ländrygg (se tabell 12). Detta skulle kunna vara ett tecken 

på att ryggkotornas leder under en längre tid utsatts för kontinuerlig mekanisk 

belastning och att brosket så småningom inte klarat att fungera som stötdämpning fullt 

ut, dels på grund av den kontinuerliga belastningen som en rygg kan utsättas för, och 

dels på grund av att brosket åldras och då blir mer känsligt för skador med tiden. 

Frekvensen av marginalosteofyter på en eller flera kotkroppar var ännu högre.  Dessa 

förändringar var så vanliga att de i princip skulle kunna ses som en normalitet bland 

dessa individer. Larsen skriver att det är vanligt att den andra till fjärde ländkotan 

drabbas av högst grad av osteofytförändring (Larsen 1999:175), vilket stämmer väl 

överens med det mönster som kan ses bland de undersökta skeletten. Kraftigast 

osteofytbildning ses den tredje lumbarkotan, däremot var det totallt sett vanligast med 

marginalosteofyter i de nedersta kotorna, med de lindrigaste graderna inräknat. 

Totalt användes fyrtio individer vid frekvensberäkningen av Schmorls noder, av dessa 

var det mer än hälften som hade förändringar i form av intryck på corpus. Att så många 

har utvecklat Schmorls noder tyder på att de individer som uppvisar förändringar har 

utsatts för hög belastning i ryggraden. Mer än hälften av alla Schmorls noder satt på 

facies superior; detta är enligt Prechner ovanligt (Prechner 1998:185f). Högst frekvens av 

förändringar visade sig de första ländkotorna ha, där nära hälften av alla kotor hade 

förändringen. Ju längre ner i ländryggen man ser desto lägre frekvens av Schmorls 

noder (se figur 26). Detta stämmer väl överens med vad Robert Jurmain skriver, han 

menar att de översta ländkotorna är de som drabbas mest, näst efter de nedre 

bröstkotorna (Jurmain 1998:164). Det visade sig att en något högre andel av männen var 

drabbade av Schmorls noder än vad kvinnorna var (se figur 22). Fishers exakta test 

visade dock att skillnaden inte kunde säkerställas statistiskt, då testet gav ett p-värde 

som låg något över 0,5 (se tabell 9).  Att det är vanligare att män drabbas än kvinnor är 

dock en tendens som har konstaterats tidigare. Anledningen till detta har föreslagits 

bero på att mäns ryggrad är mer utsatt för en ökad belastning (Prechner 1998:185f). Om 

så är fallet skulle man dock kunna tänka sig att det skiljer sig mellan olika populationer, 

eftersom arbetsuppgifter skiljer sig åt. 
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En viss korrelation mellan Schmorls noder och Scheuermanns sjukdom kunde ses bland 

de individer som ingick i korrelationsberäkningen (se tabell 12). Andelen individer som 

hade utvecklat Scheuermanns var dock betydligt lägre. Dessa förändringar var till 

skillnad från Schmorls vanligast i femte ländkotan (se figur 29). Enligt Danielsson & 

Rydevik (2007) är det vanligare att män drabbas av Scheuermanns sjukdom än kvinnor, 

vilket även kunde anas bland de undersökta individerna (se figur 27 och tabell 10). 

Denna typ av ryggförändring kan uppkomma inom två grupper av människor; dels bland 

ungdomar under tillväxtspurten, och dels bland människor som utsätts för hård 

belastning på ryggraden. Det är i dagsläget inte möjligt att avgöra när i livet 

förändringarna har uppkommit bland de undersökta individerna. Båda typerna av 

förändringar tycks dock kunna höra samman med en ökad belastning av kotorna. Om 

detta är ett korrekt antagande skulle det kunna betyda att mäns ryggar i en något högre 

utsträckning har utsatts för en viss typ av belastning. Fotiadis med kollegor gjorde en 

undersökning som visade att personer med Scheuermanns sjukdom var tyngre och 

längre än individer av samma kön och ålder som var friska (Fotiadis et al. 2008:676). 

Torbjörn Ahlström gjorde en osteologisk studie av mellanneolitiska skelett från 

Västerbjers på Gotland; bland dessa fanns det individer som hade drabbats av 

Scheuermanns (Ahlström 2007:942ff). Ahlström anger dock att dessa individer inte var 

speciellt långa (Ahlström muntligen); vilket tyder på att kroppslängden i sig inte är 

avgörande för att individer utvecklar Scheuermanns. En högre kroppsvikt skulle 

däremot kunna vara en förklaring till varför män i högre grad drabbas än kvinnor, 

eftersom de vanligen är något tyngre och i så fall utsätts för högre mekanisk påverkan. 

Å andra sidan så är mäns kotor vanligen större än kvinnors, och bör på så sätt vara 

anpassade för att klara den högre vikt som deras kroppar har. Fotiadis och hans 

medarbetare föreslog också att den ökade höjden och längden kan vara en sekundär 

förändring som uppkommit som ett resultat av exempelvis hormonella störningar, som 

skulle kunna spela en viktig roll i uppkomsten av Scheuermanns sjukdom. De föreslår 

exempelvis könshormoner som en möjlig orsak (Fotiadis et al. 2008:677).  

Om Brothwells gränsvärden för platymeri (index under 84,9) (Brothwell 1981:88) skulle 

användas som ett mått skulle en mycket stor del av individerna i de medeltida 

grupperna ha platymeri. Måtten varierar dock inom olika populationer, och därför anser 

jag inte att det är lämpligt att använda detta värde som ett mått för vad som är 

avvikande inom en population.  För att undersöka vad som är normalt och vad som är 

avvikande, skulle mätningar på samtliga tillgängliga individer på de två kyrkogårdarna 

behöva göras, något som i dagsläget inte gjorts. Det har föreslagits att platymeri är en 
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normal åldersförändring. Detta går tyvärr inte att avgöra om endast ett urval av de 

äldsta individerna undersöks. Då denna studie endast innefattar individer över 

trettiofem år är det svårare att se om platymeriskt index skiljer sig åt inom olika 

ålderskategorier. Studien visade på en liten skillnad i medelvärdena för platymeriskt 

index när man jämför de två ålderskategorierna, men standardavvikelserna är så pass 

höga att inga markanta skillnader kan ses mellan åldersgrupperna. Hypotetiskt sett 

skulle man kunna förväntat sig ett lägre index bland de äldre individerna, eftersom 

dessa under en längre tid borde ha utsatt sina kroppar för belastning. Men något sådant 

mönster kan i dagsläget inte ses i det undersökta materialet. Det skulle vara intressant 

att i framtiden göra mätningar på individer med större åldersvariation, för att se hur 

fördelningen av platymeriskt index ser ut; kan en större fördelning över olika åldrar 

uppvisa större skillnader i platymeriskt index? Tidigare har det föreslagits att platymeri 

är en normal åldersvariation; om detta stämmer borde det i så fall kunna ses i en sådan, 

utökad studie. Ingen klar skillnad kunde heller ses mellan män och kvinnor, detta skulle 

kunna indikera att de utsatts för liknande typ av belastning av lårbenen om platymeri 

är orsakat av belastning. I en framtida studie skulle det varit intressant att undersöka 

om skillnader i platymeriskt index avspeglar sig i var på kyrkogården man har begravts. 

Skulle det i så fall kunna indikera olika sociala grupper?  

Det skulle också vara intressant att undersöka om platymeriskt index påverkas av 

mineral- och vitaminbrist. En brist skulle kunna orsakas av en viss typ av kosthållning. 

En sådan undersökning ryms inte i denna studie, men det skulle i framtiden vara 

intressant att exempelvis göra isotopanalyser för att klargöra dieten och se om något 

samband kan ses. 
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11.4. Samband mellan belastning och 

inflammationsindikerande förändringar i pelvis. 

 

Jag ville undersöka om det fanns något samband mellan osteitis i bäckenet och olika 

belastningsrelaterade förändringar, för att se om groparna i bäckenet på de undersökta 

skeletten skulle kunna ha uppkommit vid en förhöjd belastning. 

När förhållandet mellan Scheuermanns sjukdom och inflammationer i bäckenregionen 

studerades visade det sig att individer med osteitis inte hade haft större tendens att ha 

drabbats av Scheuermanns än de individer som inte hade inflammationer i bäckenet (se 

figur 33). I stället tycks det vara något vanligare bland individerna som inte hade några 

inflammationer. Det var dock endast tio individer som hade drabbats av Scheuermanns 

sjukdom och därför kan en individ mer eller mindre göra stor skillnad procentuellt sett, 

vilket gör att ett sådant samband inte kan fastslås. Korrelationsberäkningen visade att 

det inte fanns något samband mellan vare sig osteitis i ilium eller osteitis i pubis. Det 

visade sig att det inte heller gick att se något samband mellan Schmorls noder och 

inflammatoriska förändringar i bäckenet. Även om det inte finns något samband mellan 

osteitis i pelvis och Scheuermanns sjukdom eller Schmorls noder, skulle båda 

skelettförändringarna kunna indikera ökad belastning, men i så fall olika typer av 

belastning. Studier har vist att Scheuermanns kyfos oftast drabbar unga individer, 

medan osteitis tycks utvecklas först senare i livet, det skulle kunna förklara varför inget 

direkt samband kan ses.  

Inget samband mellan marginalosteofyter och osteitis kunde heller ses. Det var endast 

en liten frekvensskillnad mellan de individer som hade utvecklat osteitis och de som inte 

hade det. Nästan alla undersökta individer hade någon form av marginalosteofyter på en 

eller flera ländkotor. Detta indikerar att det var väldigt vanligt att personer förr eller 

senare utvecklade sådana. Om mekaniskt slitage och belastning är en bidragande faktor 

till uppkomsten av osteofyter, bör förändringen vara vanligare bland samhällets äldre 

individer. 

När medelvärdena för platymeriskt index jämförs kunde inget samband ses mellan de 

individer som utvecklat osteitis i pelvis och individer som hade ett lägre platymeriskt 

index. Det bör dock noteras att inga skillnader i platymeriskt index kunde ses i några 

andra av de grupper som undersöktes heller.  
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Det visade sig att det tycks finnas ett samband mellan artros och gropar i 

bäckenregionen. Bland individerna som inte hade osteitis i bäckenet var det bara 19 % 

som hade utvecklat artrosindikerande eburnation, bland individerna med 

bäckenförändringar var det nästan det dubbla, Detta är en stark indikator för att det 

kan finnas ett samband mellan ökad belastning och osteitis lokaliserad till 

bäckenregionen.  

Vilka skeenden är det då som kan påverka uppkomsten av osteitis och uppkomsten av 

artros? Både osteitis och artros kan bildas till följd av förhöjd belastning. 

Artrosförändringar uppkommer när brosket inte längre kan fungera stötdämpande, 

vilket på sikt leder till ledförändringar. Osteitis pubis kan också orsakas av 

belastningsökning i olika ligament- och muskelfästen. Om dessa muskler ansträngs för 

mycket kan de medverka till att bäckenet blir instabilt. Bäckeninstabilitet har ansetts 

vara en av de bidragande orsakerna till att inflammationer i bäckenet uppkommer. 

Instabilitet i bäckenet kan inte bara orsakas av intensivt användande av 

muskelgrupperna som fäster i bäckenet, utan även när ämnet relaxin utsöndras under 

en graviditet.  

Korrelationsberäkningen visade på ett samband mellan osteitis pubis och spondylartros, 

medan sambandet mellan osteitis i ilium och spondylartros var svagt. Vad detta beror på 

är svårt att avgöra, en eventuell förklaring skulle kunna vara att belastning av olika 

muskler och ligament i bäckenet, påverkar kotorna olika mycket. Olika belastning skulle 

kunna orsakas av olika typer av rörelser, det vill säga användandet av olika muskler och 

ligament som fäster i bäckenet. 

Att avgöra exakt vilka faktorer som spelar in i sambandet mellan artros och osteitis i 

bäckenet är i dagsläget omöjligt att avgöra. Belastning kan vara en faktor, men andra 

förhållanden kan också spela en viktig roll. Flera olika faktorer tycks påverka 

uppkomsten av artros, och det är högst troligt att också inflammatoriska förändringar i 

bäckenet orsakas av olika förhållanden, en gemensam nämnare skulle dock kunna vara 

belastningsökning. Idrottsmedicinen pekar på att hög belastning i muskel- och 

ligamentfästen, det skulle även kunna vara en förklaring till förekomsten av osteitis i 

bäckenet i olika arkeologiska material. Att individer med osteitis pubis i högre grad 

drabbats av spondylartros i ländrygg skulle förutom en viss typ av belastningsökning i 

länd- och bäckenregion också kunna förklaras med instabilitet. Ett instabilt bäcken 

torde starkt påverka ländryggens belastning. 
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Det är troligen multifaktoriella skeenden och förhållanden som ligger bakom både 

uppkomsten av artros och osteitis, och det vore mycket intressant att göra fortsatta 

studier av samband mellan belastning och osteitis i pelvis. Att muskelansträngning och 

ligamentpåfrestningar ligger bakom uppkomsten av osteitis är en trolig förklaring; inte 

minst med tanke på att groparna är placerade vid muskel- och ligamentfästen.  

Om detta antagande är korrekt är det alltså inte lämpligt att använda dessa 

förändringar som förlossningsmarkörer hos kvinnor. Om belastning kan fastslås ligga 

bakom dessa bäckenförändringar skulle man eventuellt kunna använda dessa som 

aktivitetsmarkörer. Men för att detta ska vara möjligt måste, fler studier göras. I 

nuläget kan bara tendenser påvisas därför kan för tillfället inte några sådana 

kopplingar göras. 
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12. Slutsatser 

 

Här nedan redogörs för uppsatsens slutsatser utifrån den frågeställning som låg till 

grund för studien 

 

- Förekommer inflammatoriska förändringar i bäckenet blad de skelett som ingår i 

skelettmaterialet som ligger till grund för studien?  

Ett stort antal av skeletten hade förändringar i form av gropar i bäckenregionen. Detta 

visade att ett flertal individer i Sydskandinavien under medeltid hade drabbats av 

inflammatoriska förändringar i pelvis. Inte mindre än 55 % av de undersökta skeletten 

hade osteitis på ett eller flera ställen i bäckenregionen. 

 

- Vilka är det som drabbats?  

Skelettförändringarna förekommer hos flera grupper; groparna förekommer i båda 

ålderskategorier som undersökts. Huruvida det även förekommit bland yngre individer 

kan i dagsläget inte besvarats då dessa inte ingick i denna studie. Könsfördelningen 

bland de drabbade redogörs för här nedan. 

 

- I tidigare osteologisk forskning har dessa tolkats härröra från svåra graviditeter 

och förlossningar. Om förändringarna hos de undersökta individerna endast har 

uppkommit i samband med barnafödande, bör det avspegla sig i att endast 

kvinnor har drabbats. Förekommer inflammationer i pelvis hos både män och 

kvinnor, eller är det ett visst kön som drabbats? 

Det var inte bara kvinnor som drabbades, därför kan förlossning och barnafödande 

uteslutas vara den enda bakomliggande orsaken. Även det faktum att också kvinnor som 

inte fött barn kan uppvisa dessa gropar i bäckenet visar att de kan uppkomma i 

samband med andra skeenden än vid barnafödande. Graviditeter och förlossningar 

skulle trots detta kunna vara bidragande orsaker till att dessa inflammatoriska 

förändringar bildas. 



73 

 

- Vad kan det finnas för bakomliggande orsaker till att både kvinnor och män får 

dessa skeletala förändringar? Belastning anses vara en orsak till att elitidrottare 

utvecklar osteitis pubis. Kan belastning ha orsakat förändringarna hos de 

individer som ingår i denna studie?  

Det visade sig att individer som har drabbats av osteitis i bäckenregionen i högre 

utsträckning har drabbats av artros. Detta indikerar att dessa även utsatts för hög 

belastning, något som även konstaterats inom idrottsmedicinen. Hög belastning kan 

förutom mikrotrauma i muskulatur och ligament även bidra till instabilitet i 

bäckenregionen, något som även det kan leda till osteitis. Inget samband kunde dock ses 

mellan inflammatoriska bäckenförändringar och förekomst av Schmorls noder, 

Scheuermanns sjukdom, osteofytbildning på kotkroppar eller platymeri. Att dessa 

korrelationer inte tycks finnas behöver dock inte betyda att en ökad belastning inte har 

orsakat bäckenförändringarna. Det kan istället vara en annan typ av belastning som 

ligger till grund för uppkomsten, där andra muskelgrupper utsätts för ansträngning. 

Fler kvinnor än män hade drabbats bland de undersökta individerna. Bidragande 

orsaker till detta kan vara att kvinnorna av olika anledningar utsatts för en annan typ 

av belastning än männen. En sådan belastning kan vara havandeskap och förlossning. I 

samband med detta blir även bäckenet instabilt i och med foglossning, vilket skulle 

kunna förklara den ökade benägenheten för att drabbas av osteitis. Dessutom utgör 

själva förlossningen en risk för trauma, något som konstaterats öka risken för osteitis 

inom bland annat urologi och gynekologi. Trots att en graviditet eller förlossning kan 

bidra till dessa inflammationer, kan dessa förändringar inte ses som ett tecken på 

förlossning utan bör enligt min åsikt i första hand ses som belastningsmarkörer. 

Eftersom denna studie bygger på ett begränsat antal individer, är det vanskligt att dra 

några större slutsatser om hur utbrett osteitis i bäckenregionen har varit under 

medeltiden. Ett större urval skulle ge säkrare analyser rent statistiskt. Därför är det av 

intresse att i framtiden göra fortsatta studier på större osteologiska material, där jämfö-

relser kan göras mellan skelettmaterial som kommer från olika kontexter för att utröna 

fler samband, och få en ökad förståelse för varför dessa inflammationer uppkommer. 

Denna studie bygger inte heller på ett slumpmässigt urval, utan materialet utgör ett 

kvalitativt urval som ska svara mot just mina frågeställningar. Detta skulle rent hy-

potetiskt sett kunna ha påverkat delar av resultaten. I framtiden skulle det vara av in-

tresse att även bygga studier på slumpmässigt utvalda skelett, för att exempelvis se hur 



74 

 

osteitisfrekvensen fördelar sig över olika åldrar, och inte bara på individer över 35 års 

ålder. 

 

- Kan vi utifrån denna studie få ökad insikt i hur vi osteologer ska tolka en 

förekomst, eller avsaknad av gropar, hålrum och nedsänkningar i bäckenet?  

I dagsläget är det svårt att med säkerhet säga hur vi osteologer ska tolka en förekomst 

eller avsaknad av gropar. Säkert är dock det faktum att dessa gropar och fåror inte alltid 

uppkommer som ett resultat av förlossningar eller graviditeter. Det betyder det att ostei-

tis i pelvis inte bör användas för att göra bedömning av kvinnors födslostatus. Det kan 

således inte heller användas för demografiska uträkningar eller användas som en köns-

markör. 

Om belastning kan fastslås ligga bakom dessa bäckenförändringar skulle man eventuellt 

kunna använda dessa som aktivitetsmarkörer. Men för att detta ska vara möjligt måste, 

fler studier göras. I nuläget kan bara tendenser påvisas. 
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13.  Sammanfattning  

 

Osteitis i bäckenet, är inflammationer som kan ses osteologiskt i form av gropar, fåror 

och håligheter. Dessa har inom osteologin främst ansetts vara orsakade av förlossningar 

och graviditeter. På senare år har förändringarna främst uppmärksammats inom 

idrottsmedicinen och de har då satts i samband med belastningsökning i ligament och 

muskelfästen i bäckenet.  

Syftet med undersökningen har varit att genom tvärvetenskapliga studier få en större 

förståelse för vilka individer som drabbats av dessa förändringar, och varför dessa 

personer har drabbats. Osteologiska analyser gjordes på 47 medeltida skelett från 

Helsingborg och Löddeköpinge för att undersöka om gropar förekom i västra Skåne 

under medeltid. Eftersom belastning inom idrottsmedicin anses vara en huvudfaktor till 

uppkomsten av dessa gropar, inriktades den osteologiska analysen på olika typer av 

belastningsrelaterade förändringar i ländrygg, höftled, knä- och knäskålsled för att 

undersöka om något samband kunde ses mellan gropar i bäckenbenet och olika 

belastningsrelaterade förändringar.  

Det visade sig att individer i Sydskandinavien under medeltid drabbades av 

inflammatoriska förändringar i pelvis. Det var inte bara kvinnor som hade 

förändringarna, därför kan förlossning och barnafödande uteslutas vara den enda 

orsaken. En betydligt större andel av individerna med inflammatoriska förändringar i 

bäckenet hade drabbats av artros än de som inte hade några inflammationer. Detta 

indikerar att individerna med inflammationer i bäckenet även utsatts för hög mekanisk 

belastning. I idrottsmedicinen har belastning av vissa muskler även ansetts kunna bidra 

till instabilitet i bäckenet, vilket i sin tur orsakat inflammationerna. Den osteologiska 

analysen visade att osteitis var betydligt vanligare bland kvinnorna än männen. En 

förklaring till detta skulle kunna vara att kvinnorna utsatts för en annan typ av 

belastning. I samband med detta blir även bäckenet instabilt i och med foglossning 

vilket skulle kunna förklara den ökade benägenheten för att drabbas. Dessutom utgör 

själva förlossningen en risk för trauma, något som konstaterats öka risken för osteitis 

inom bland annat urologi och gynekologi. Trots att en graviditet eller förlossning kan 

bidra till dessa inflammationer, kan dessa förändringar inte ses som ett tecken på 

förlossning i sig, utan är då ett resultat av en ökad belastning, instabilitet, trauma eller 

infektion.  
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14.  Ordförklaringar 

 

A 

Acetabulum – Betyder ordagrant ättikskål på svenska och är ledpannan där 

lårbenshuvudet ledar. 

Adductormusklerna – Muskler som medverkar till adduktion (inåtgående sidorörelse) 

Ankylos - Ledstelhet 

Anterior- Främre 

Arcus ventralis – Ventrala bågen 

Arcus vertebrae - Kotbågen 

Artros – Ledförslitning 

 

C 

Caput femoris- Lårbenshuvud 

Columna vertebralis – Kotpelare, ryggrad 

Corpus – Kropp 

Corpus vertebrae- Kotkropp  

Crista – Benkam, listformad benkant 

Crista ramus ischio-pubicus – Benkam på ischiopubisgrenen 

 

D 

Dexter - Höger 

Discus intervertebralis - Kotdisken 

Dorsalis – Belägen mot ryggen, bakåt 

 

 

E 

Eburnation – En blank, elfenbensliknande yta som orsakas av ledförslitning. 
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Escherichia coli – En tarmbakterie 

 

F 

Facies auricularis – Den öronformade leden 

Facies auricularis ossis ilii – Den öronformade leden på tarmbenet 

Facies auricularis ossis sacri – Den öronformade leden på korsbenet 

Facies inferior – Nedre yta 

Facies intervertebralis – Kotkroppens ledyta 

Facies superior – Övre yta 

Fekunditet – Möjlig fortplantningskapacitet 

Femur - Lårben 

Femoropatellar artros- Ledförslitning i knäskålsleden 

Femorotibial artros – Ledförslitning i knäleden som är placerad mellan lårben och 

skenben. 

 

H 

Hypertrofi – Storleksökning av kroppsvävnad, eller organ. 

 

I 

Ilium - Tarmben 

Incisura ischiadica major- Inbuktning baktill på bäckenet som bildar en vinkelform. 

Inferior - Undre 

Ischium – Sittben 

 

J 

Juvenilis – Juvenil, en benämning på individer som ej ännu är vuxna. Det vill säga 

utvecklingsstadiet innan en person räknas som adult.  
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K 

Kyfos – En konvex kurva av ryggraden 

Kollagen – Ett fiberprotein 

 

L 

Lordos – En konkav kurva av ryggraden 

 

M 

Medialis – Som ligger åt mitten 

Menopaus – Tidpunkten för en kvinnas sista menstruation 

Musculus adductor brevis – Muskel som adducerar, sträcker, böjer och utåtroterar i 

höftleden. 

Musculus adductor longus – Muskel som adducerar, böjer och utåtroterar i höftleden. 

Musculus adductor magnus -Muskel som adducerar, sträcker och utåtroterar i höftleden. 

Musculus gracilis – Muskel som adducerar, sträcker och böjer i höftleden. Böjer och 

inåtroterar i knäleden. 

Musculus rectus abdominus – Raka bukmuskeln, en muskel som böjer bålen framåt och 

höjer bäckenet. 

musculi quadriceps – Fyrhövdad muskel 

 

O 

Os coxae – Höftben, bestående av tarm-, sitt- och blygdben 

Os ilium – Tarmben 

Os ischium - Sittben 

Os pubis - Blygdben 

Osteitis – Beninflammation 

Osteitis pubis – Inflammation i blygdbenet 

Osteofyter – Bennybildning, benpålagring 

Osteomyelitis - Beninfektion 

osteomyelitis pubis – Infektion i blygdbenet 
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Osteoporos – Benskörhet 

 

P 

Parathormon – Ett hormon som bildas av bisköldkörtlarna. Det reglerar benvävnadens 

kalciumsaltnivå 

Patella - Knäskål 

Pelvis - Bäcken 

Pitting – Små håligheter som kan bildas på en ledyta I samband med exempelvis artros 

Posterior - Bakre 

Progesteron – Ett hormon som bildas i äggstockens gulkropp, hormonet bildas också i 

moderkakan vid en graviditet 

Processus articularis inferior– Nedåtriktat ledutskott  

Processus articularis superior – Uppåtriktat ledutskott 

Pseudomonas aeruginosa – En jordbakterie som bland annat bryter ner organiskt 

material. 

 

R 

Relaxin – Ett hormon som bildas i äggstockarna under en graviditet. Det bidrar till 

foglossning, genom att det mjukar upp bäckenets fogar 

 

S 

Sacrum - Korsbenet 

Sacroiliakalederna –De leder som förenar sacrum med ilium. 

Salmonella -Bakterie 

Sinister - Vänster 

Spondylartros- Artros i kotornas ledutskott 

Spikel - Bentagg 

Staphylococcus aureus – Gula stafylokocker, en bakterie. 

subpubisk konkavitet - 

Sulcus – Fåra, långsträckt fördjupning. 
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Sulcus preauricularis- Fåra under facies auricularis på ilium. 

Superior - Övre 

 symphysis pubica - Pubissymfysen 

 

T 

Testosteron – Manligt könshormon 

Tibia - Skenben 

Transversalis – På tvären 

Trochanter major – Stora vändknölen, utskott på lårbenet 

Trochanter minor –Lilla vändknölen, utskott på lårbenet. 

 

V 

Ventralis – Belägen mot buken, frammåt.  

Vertebra – Kota 

Vertebrae lumbales - Ländkotor 

Vertebrae thorasicae – Bröstkotor 

 

Ö 

Östrogen – Kvinnligt könshormon 
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Appendix I – Undersökta individer 

 

Individ ID Gravmaterial Anläggning nr. Fynd nr. Ålder Kön 

1 St Petri 1978 71 89 Äldre vuxen ♀ 
2 St Petri 1978 103 134 Medelgammal vuxen ♂ 
3 St Petri 1978 174 216 Äldre vuxen ♀ 
4 St Petri 1978 306 362 Medelgammal vuxen ♂ 
5 St Petri 1978 401 461 Medelgammal vuxen ♂ 
6 St Petri 1978 546 - Medelgammal vuxen ♂ 
7 St Petri 1978 618 675 Medelgammal vuxen ♂ 
8 St Petri 1978 620 697 Äldre vuxen ♂ 
9 St Petri 1978 693 778 Medelgammal vuxen ♂ 

10 St Petri 1978 717 803 Äldre vuxen ♂ 
11 St Petri 1978 855 950 Medelgammal vuxen ♂ 
12 St Petri 1963 131 - Medelgammal vuxen ♂ 
13 St Petri 1963 228 - Medelgammal vuxen ♀ 
14 St Petri 1963 163 - Äldre vuxen ♀ 
15 St Petri 1963 55 - Äldre vuxen ♀ 
16 St Petri 1963 63 - Äldre vuxen ♂ 
17 St Petri 1963 308 - Äldre vuxen ♂ 
18 St Petri 1963 93 - Medelgammal vuxen ♀ 
19 St Petri 1963 116 - Medelgammal vuxen ♀ 
20 St Petri 1963 118 - Medelgammal vuxen ♀ 
21 St Petri 1963 78 - Äldre vuxen ♀ 
22 St Petri 1963 165 - Äldre vuxen ♀ 
23 St Petri 1963 501 - Äldre vuxen ♀ 
24 St Petri 1963 245 - Medelgammal vuxen ♂ 
25 St Petri 1963 177 - Medelgammal vuxen ♀ 
26 St Petri 1963 3 - Äldre vuxen ♂ 
27 Löddeköpinge 21 - Medelgammal vuxen ♀ 
28 Löddeköpinge 28b - Medelgammal vuxen ♀ 
29 Löddeköpinge 32 - Medelgammal vuxen ♀ 
30 Löddeköpinge 40 - Äldre vuxen ♀ 
31 Löddeköpinge 42 - Medelgammal vuxen ♀ 
32 Löddeköpinge 76 - Medelgammal vuxen ♀ 
33 Löddeköpinge 88 - Medelgammal vuxen ♀ 
34 Löddeköpinge 192 - Medelgammal vuxen ♀? 
35 Löddeköpinge 235 - Medelgammal vuxen ♀ 
36 Löddeköpinge 346 - Medelgammal vuxen ♂ 
37 Löddeköpinge 359 - Medelgammal vuxen ♂ 
38 Löddeköpinge 361 - Medelgammal vuxen ♂ 
39 Löddeköpinge 83 - Medelgammal vuxen ♀ 
40 Löddeköpinge 364 - Medelgammal vuxen ♂ 
41 Löddeköpinge 390 - Medelgammal vuxen ♂ 
42 Löddeköpinge 451 - Medelgammal vuxen ♂ 
43 Löddeköpinge 501 - Medelgammal vuxen ♂ 
44 Löddeköpinge 511 - Medelgammal vuxen ♂ 
45 Löddeköpinge 577a - Medelgammal vuxen ♀ 
46 Löddeköpinge Norra patronusgraven - Medelgammal vuxen ♀ 
47 St Petri 1963 11 - Medelgammal vuxen ♀ 
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Appendix II – Artros 

 

Individ  Kön Ålder Element Placering Osteofytgrad Pittinggrad Eburnationsgrad 

1 ♀ Äldre vuxen L2 Inferior 2 2 1 
1 ♀ Äldre vuxen L3 Superior 2 2 1 
3 ♀ Äldre vuxen L2 Inferior 2 2 1 
3 ♀ Äldre vuxen L3 Superior 3 2 1 
3 ♀ Äldre vuxen L3 Inferior 2 2 1 
3 ♀ Äldre vuxen L4 Superior 2 1 1 
6 ♂ Medelgammal vuxen Höft Sinister 3 3 3 
6 ♂ Medelgammal vuxen Knä Sinister 3 2 3 
6 ♂ Medelgammal vuxen Knä Dexter 3 2 3 
8 ♂ Äldre vuxen L2 Inferior 2 2 1 
12 ♂ Medelgammal vuxen L5 Superior 2 2 1 
12 ♂ Medelgammal vuxen Höft Sinister 2 2 2 
14 ♀ Äldre vuxen L3 Superior 2 2 1 
14 ♀ Äldre vuxen L4 Inferior 3 2 1 
14 ♀ Äldre vuxen L5 Superior 3 2 1 
14 ♀ Äldre vuxen L5 Inferior 2 - 1 
21 ♀ Äldre vuxen L4 Inferior 1 2 2 
28 ♀ Medelgammal vuxen L4 Inferior 3 2 1 
28 ♀ Medelgammal vuxen L5 Superior 3 - 1 
28 ♀ Medelgammal vuxen L5 Inferior 2 2 1 
30 ♀ Äldre vuxen L4 Inferior 3 3 2 
30 ♀ Äldre vuxen L5 Superior 3 3 2 
31 ♀ Medelgammal vuxen Knäskål Sinister 2 - 1 
31 ♀ Medelgammal vuxen Knäskål Dexter 2 - 1 
32 ♀ Medelgammal vuxen L2 Inferior 3 1 1 
32 ♀ Medelgammal vuxen L3 Superior 2 2 1 
33 ♀ Medelgammal vuxen L4 Inferior 3 2 1 
33 ♀ Medelgammal vuxen L5 Superior 3 2 1 
34 ♀ Medelgammal vuxen. Höft Sinister 3 3 2 
34 ♀ Medelgammal vuxen Höft Dexter 3 3 2 
41 ♂ Medelgammal vuxen L5 Inferior 2 3 1 
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Appendix III - Schmorls noder 

 

Individ  Kön Ålder Kota Placering 

1 ♀ Äldre vuxen. L1 Superior 

1 ♀ Äldre vuxen L2 Superior 

1 ♀ Äldre vuxen L3 Superior 

4 ♂ Medelgammal vuxen L1 Superior 

4 ♂ Medelgammal vuxen L1 Inferior 

4 ♂ Medelgammal vuxen L2 Superior 

4 ♂ Medelgammal vuxen L3 Superior 

4 ♂ Medelgammal vuxen L3 Inferior 

4 ♂ Medelgammal vuxen L4 Superior 

4 ♂ Medelgammal vuxen L4 Inferior 

4 ♂ Medelgammal vuxen L5 Superior 

5 ♂ Medelgammal vuxen L1 Superior 

5 ♂ Medelgammal vuxen L2 Inferior 

5 ♂ Medelgammal vuxen L3 Superior 

7 ♂ Medelgammal vuxen L1 Inferior 

7 ♂ Medelgammal vuxen L3 Inferior 

8 ♂ Äldre vuxen L1 Superior 

8 ♂ Äldre vuxen L2 Superior 

9 ♂ Medelgammal vuxen L1 Superior 

9 ♂ Medelgammal vuxen L1 Inferior 

9 ♂ Medelgammal vuxen L2 Superior 

9 ♂ Medelgammal vuxen L3 Superior 

9 ♂ Medelgammal vuxen L4 Superior 

9 ♂ Medelgammal vuxen L4 Inferior 

11 ♂ Medelgammal vuxen L1 Superior 

11 ♂ Medelgammal vuxen L1 Inferior 

17 ♂ Äldre vuxen L1 Superior 

17 ♂ Äldre vuxen L3 Superior 

17 ♂ Äldre vuxen L1 Inferior 

19 ♀ Medelgammal vuxen L1 Superior 

19 ♀ Medelgammal vuxen L2 Superior 

21 ♀ Äldre vuxen L2 Superior 

21 ♀ Äldre vuxen L2 Inferior 

21 ♀ Äldre vuxen L3 Superior 

21 ♀ Äldre vuxen L3 Inferior 

21 ♀ Äldre vuxen L4 Superior 

22 ♀ Äldre vuxen L2 Superior 

25 ♀ Medelgammal vuxen L3 Superior 

26 ♂ Äldre vuxen L1 Superior 

26 ♂ Äldre vuxen L2 Superior 

26 ♂ Äldre vuxen L2 Inferior 

28 ♀ Medelgammal vuxen L1 Superior 

28 ♀ Medelgammal vuxen L1 Inferior 

28 ♀ Medelgammal vuxen L2 Superior 

28 ♀ Medelgammal vuxen L2 Inferior 

28 ♀ Medelgammal vuxen L3 Superior 

28 ♀ Medelgammal vuxen L3 Inferior 

28 ♀ Medelgammal vuxen L4 Superior 

28 ♀ Medelgammal vuxen L4 Inferior 

30 ♀ Äldre vuxen L1 Inferior 

30 ♀ Äldre vuxen L2 Inferior 

30 ♀ Äldre vuxen L3 Inferior 

30 ♀ Äldre vuxen L4 Inferior 

31 ♀ Medelgammal vuxen L4 Inferior 

31 ♀ Medelgammal vuxen L5 Superior 
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32 ♀ Medelgammal vuxen L2 Superior 

32 ♀ Medelgammal vuxen L2 Inferior 

35 ♀ Medelgammal vuxen L4 Superior 

36 ♂ Medelgammal vuxen L1 Inferior 

36 ♂ Medelgammal vuxen L2 Inferior 

36 ♂ Medelgammal vuxen L3 Inferior 

36 ♂ Medelgammal vuxen L4 Inferior 

36 ♂ Medelgammal vuxen L5 Superior 

38 ♂ Medelgammal vuxen L1 Superior 

38 ♂ Medelgammal vuxen L2 Superior 

38 ♂ Medelgammal vuxen L2 Inferior 

40 ♂ Medelgammal vuxen L1 Inferior 

40 ♂ Medelgammal vuxen L2 Inferior 

40 ♂ Medelgammal vuxen L3 Superior 

40 ♂ Medelgammal vuxen L3 Inferior 

40 ♂ Medelgammal vuxen L4 Superior 

42 ♂ Medelgammal vuxen L1 Superior 

42 ♂ Medelgammal vuxen L1 Inferior 

42 ♂ Medelgammal vuxen L2 Superior 

42 ♂ Medelgammal vuxen L2 Inferior 

42 ♂ Medelgammal vuxen L3 Superior 

42 ♂ Medelgammal vuxen L3 Inferior 

42 ♂ Medelgammal vuxen L4 Superior 

42 ♂ Medelgammal vuxen L4 Inferior 

44 ♂ Medelgammal vuxen L1 Superior 

46 ♀ Medelgammal vuxen L3 Superior 
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Appendix IV- Scheuermanns sjukdom 

 

Individ  Kön Ålder Kota Placering 

8 ♂ Äldre vuxen L1 Inf 

8 ♂ Äldre vuxen L2 Inf 

8 ♂ Äldre vuxen L3 Inf 

8 ♂ Äldre vuxen L4 Inf 

8 ♂ Äldre vuxen L5 Inf 

11 ♂ Medelgammal vuxen L2 Sup 

11 ♂ Medelgammal vuxen L2 Inf 

11 ♂ Medelgammal vuxen L3 Sup 

11 ♂ Medelgammal vuxen L3 Inf 

16 ♂ Äldre vuxen L2 Sup 

16 ♂ Äldre vuxen L3 Inf 

16 ♂ Äldre vuxen L4 Sup 

16 ♂ Äldre vuxen L4 Inf 

16 ♂ Äldre vuxen L5 Sup 

16 ♂ Äldre vuxen L6 Sup 

21 ♀ Äldre vuxen L1 Inf 

21 ♀ Äldre vuxen L3 Sup 

28 ♀ Medelgammal vuxen L5 Sup 

30 ♀ Äldre vuxen L5 Inf 

40 ♂ Äldre vuxen L4 Sup 

40 ♂ Äldre vuxen L5 Inf 

41 ♂ Äldre vuxen L2 Sup 

42 ♂ Äldre vuxen L2 Sup 

42 ♂ Äldre vuxen L3 Sup 

42 ♂ Äldre vuxen L4 Sup 

42 ♂ Äldre vuxen L5 Sup 

46 ♀ Äldre vuxen L3 Sup 

46 ♀ Äldre vuxen L4 Sup 

46 ♀ Äldre vuxen L5 Sup 
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Appendix V- Marginalosteofyter på kotkroppar 

 

Individ  Kön Ålderskategori Kota Placering Lipping grad 

1 ♀ Äldre vuxen L4 Inferior 2 

1 ♀ Äldre vuxen L4 Superior 2 

1 ♀ Äldre vuxen L5 Superior 1 

1 ♀ Äldre vuxen L5 Inferior 2 

3 ♀ Äldre vuxen L2 Superior 2 

3 ♀ Äldre vuxen L2 Inferior 2 

3 ♀ Äldre vuxen L3 Superior 3 

3 ♀ Äldre vuxen L3 Inferior 2 

3 ♀ Äldre vuxen L4 Superior 3 

3 ♀ Äldre vuxen L4 Inferior 1 

4 ♂ Medelgammal vuxen L2 Inferior 1 

4 ♂ Medelgammal vuxen L3 Superior 3 

4 ♂ Medelgammal vuxen L3 Inferior 1 

4 ♂ Medelgammal vuxen L4 Superior 1 

4 ♂ Medelgammal vuxen L5 Superior 1 

4 ♂ Medelgammal vuxen L5 Inferior 1 

7 ♂ Medelgammal vuxen L3 Inferior 1 

7 ♂ Medelgammal vuxen L4 Inferior 2 

7 ♂ Medelgammal vuxen L5 Inferior 2 

7 ♂ Medelgammal vuxen L6 Superior 1 

8 ♂ Äldre vuxen L1 Superior 2 

8 ♂ Äldre vuxen L1 Inferior 2 

8 ♂ Äldre vuxen L2 Inferior 2 

8 ♂ Äldre vuxen L3 Superior 2 

8 ♂ Äldre vuxen L3 Inferior 2 

8 ♂ Äldre vuxen L4 Superior 2 

8 ♂ Äldre vuxen L4 Inferior 2 

8 ♂ Äldre vuxen L5 Inferior 2 

9 ♂ Medelgammal vuxen L3 Superior 3 

9 ♂ Medelgammal vuxen L3 Inferior 2 

9 ♂ Medelgammal vuxen L4 Superior 3 

9 ♂ Medelgammal vuxen L4 Inferior 1 

9 ♂ Medelgammal vuxen L5 Inferior 2 

10 ♂ Äldre vuxen L3 Superior 1 

10 ♂ Äldre vuxen L3 Inferior 1 

11 ♂ Medelgammal vuxen L3 Superior 3 

11 ♂ Medelgammal vuxen L3 Inferior 3 

11 ♂ Medelgammal vuxen L4 Superior 3 

11 ♂ Medelgammal vuxen L4 Inferior 2 

11 ♂ Medelgammal vuxen L5 Superior 1 

11 ♂ Medelgammal vuxen L5 Inferior 2 

12 ♂ Medelgammal vuxen L3 Superior 2 

12 ♂ Medelgammal vuxen L3 Inferior 2 

12 ♂ Medelgammal vuxen L4 Superior 3 

12 ♂ Medelgammal vuxen L4 Inferior 2 

12 ♂ Medelgammal vuxen L5 Superior 2 

12 ♂ Medelgammal vuxen L5 Inferior 2 

14 ♀ Äldre vuxen L2 Inferior 2 

16 ♂ Äldre vuxen L2 Inferior 2 

16 ♂ Äldre vuxen L3 Superior 3 

16 ♂ Äldre vuxen L3 Inferior 3 

16 ♂ Äldre vuxen L4 Superior 3 

16 ♂ Äldre vuxen L4 Inferior 3 

16 ♂ Äldre vuxen L5 Superior 3 

16 ♂ Äldre vuxen L5 Inferior 2 
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16 ♂ Äldre vuxen L6 Superior 1 

16 ♂ Äldre vuxen L6 Inferior 1 

17 ♂ Äldre vuxen L3 Superior 2 

17 ♂ Äldre vuxen L3 Inferior 2 

17 ♂ Äldre vuxen L4 Superior 3 

17 ♂ Äldre vuxen L4 Inferior 2 

17 ♂ Äldre vuxen L5 Superior 3 

17 ♂ Äldre vuxen L5 Inferior 3 

17 ♂ Äldre vuxen L2 Superior 1 

17 ♂ Äldre vuxen L2 Inferior 1 

18 ♀ Medelgammal vuxen L2 Superior 1 

18 ♀ Medelgammal vuxen L2 Inferior 1 

18 ♀ Medelgammal vuxen L4 Inferior 1 

18 ♀ Medelgammal vuxen L5 Superior 1 

18 ♀ Medelgammal vuxen L5 Inferior 1 

19 ♀ Medelgammal vuxen L5 Inferior 1 

21 ♀ Äldre vuxen L3 Superior 3 

21 ♀ Äldre vuxen L4 Superior 2 

22 ♀ Äldre vuxen L3 Inferior 3 

22 ♀ Äldre vuxen L4 Superior 3 

22 ♀ Äldre vuxen L5 Inferior 2 

23 ♀ Äldre vuxen L2 Superior 1 

23 ♀ Äldre vuxen L3 Superior 3 

24 ♂ Medelgammal vuxen L5 Superior 1 

24 ♂ Medelgammal vuxen L5 Superior 2 

25 ♀ Medelgammal vuxen L1 Inferior 1 

25 ♀ Medelgammal vuxen L2 Inferior 1 

25 ♀ Medelgammal vuxen L3 Superior 3 

25 ♀ Medelgammal vuxen L3 Inferior 1 

25 ♀ Medelgammal vuxen L4 Inferior 2 

25 ♀ Medelgammal vuxen L5 Superior 2 

25 ♀ Medelgammal vuxen L5 Inferior 3 

26 ♂ Äldre vuxen L1 Superior 3 

26 ♂ Äldre vuxen L1 Inferior 2 

26 ♂ Äldre vuxen L2 Superior 2 

26 ♂ Äldre vuxen L2 Inferior 3 

26 ♂ Äldre vuxen L3 Superior 3 

26 ♂ Äldre vuxen L3 Inferior 4 

26 ♂ Äldre vuxen L4 Superior 4 

26 ♂ Äldre vuxen L4 Inferior 3 

26 ♂ Äldre vuxen L5 Superior 3 

28 ♀ Medelgammal vuxen L3 Superior 1 

28 ♀ Medelgammal vuxen L3 Inferior 3 

28 ♀ Medelgammal vuxen L5 Superior 2 

28 ♀ Medelgammal vuxen L5 Inferior 2 

29 ♀ Medelgammal vuxen L5 Superior 3 

29 ♀ Medelgammal vuxen L5 Inferior 3 

30 ♀ Äldre vuxen L1 Superior 3 

30 ♀ Äldre vuxen L2 Inferior 1 

30 ♀ Äldre vuxen L3 Superior 2 

30 ♀ Äldre vuxen L3 Inferior 2 

30 ♀ Äldre vuxen L4 Superior 3 

30 ♀ Äldre vuxen L4 Inferior 2 

30 ♀ Äldre vuxen L5 Superior 3 

30 ♀ Äldre vuxen L5 Inferior 3 

31 ♀ Medelgammal vuxen L2 Inferior 1 

31 ♀ Medelgammal vuxen L3 Superior 1 

31 ♀ Medelgammal vuxen L3 Inferior 2 

31 ♀ Medelgammal vuxen L4 Inferior 2 

31 ♀ Medelgammal vuxen L5 Superior 2 

31 ♀ Medelgammal vuxen L5 Inferior 1 
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31 ♀ Medelgammal vuxen L6 Superior 1 

32 ♀ Medelgammal vuxen L2 Superior 2 

32 ♀ Medelgammal vuxen L2 Inferior 1 

32 ♀ Medelgammal vuxen L3 Superior 2 

32 ♀ Medelgammal vuxen L3 Inferior 3 

33 ♀ Medelgammal vuxen L3 Inferior 1 

33 ♀ Medelgammal vuxen L4 Superior 1 

33 ♀ Medelgammal vuxen L4 Inferior 1 

33 ♀ Medelgammal vuxen L5 Superior 1 

33 ♀ Medelgammal vuxen L5 Inferior 3 

36 ♂ Medelgammal vuxen L5 Superior 2 

36 ♂ Medelgammal vuxen L5 Inferior 1 

37 ♂ Medelgammal vuxen L1 Superior 1 

37 ♂ Medelgammal vuxen L1 Inferior 1 

37 ♂ Medelgammal vuxen L2 Superior 3 

37 ♂ Medelgammal vuxen L2 Inferior 1 

37 ♂ Medelgammal vuxen L3 Superior 2 

37 ♂ Medelgammal vuxen L3 Inferior 3 

37 ♂ Medelgammal vuxen L4 Superior 2 

37 ♂ Medelgammal vuxen L4 Inferior 1 

37 ♂ Medelgammal vuxen L5 Superior 2 

37 ♂ Medelgammal vuxen L5 Inferior 2 

37 ♂ Medelgammal vuxen L6 Superior 2 

37 ♂ Medelgammal vuxen L6 Inferior 1 

38 ♂ Medelgammal vuxen L1 Superior 2 

38 ♂ Medelgammal vuxen L1 Inferior 3 

38 ♂ Medelgammal vuxen L2 Superior 3 

38 ♂ Medelgammal vuxen L2 Inferior 3 

38 ♂ Medelgammal vuxen L3 Superior 3 

38 ♂ Medelgammal vuxen L3 Inferior 3 

38 ♂ Medelgammal vuxen L4 Superior 3 

38 ♂ Medelgammal vuxen L4 Inferior 3 

38 ♂ Medelgammal vuxen L5 Superior 3 

38 ♂ Medelgammal vuxen L5 Inferior 3 

39 ♀ Medelgammal vuxen L4 Superior 2 

39 ♀ Medelgammal vuxen L5 Superior 3 

39 ♀ Medelgammal vuxen L5 Inferior 2 

40 ♂ Medelgammal vuxen L1 Inferior 2 

40 ♂ Medelgammal vuxen L2 Superior 3 

40 ♂ Medelgammal vuxen L2 Inferior 3 

40 ♂ Medelgammal vuxen L3 Superior 2 

40 ♂ Medelgammal vuxen L3 Inferior 1 

40 ♂ Medelgammal vuxen L4 Superior 3 

40 ♂ Medelgammal vuxen L4 Inferior 2 

40 ♂ Medelgammal vuxen L5 Superior 3 

40 ♂ Medelgammal vuxen L5 Inferior 3 

41 ♂ Medelgammal vuxen L1 Superior 3 

41 ♂ Medelgammal vuxen L1 Inferior 3 

41 ♂ Medelgammal vuxen L2 Superior 3 

41 ♂ Medelgammal vuxen L2 Inferior 3 

41 ♂ Medelgammal vuxen L3 Superior 3 

41 ♂ Medelgammal vuxen L3 Inferior 1 

41 ♂ Medelgammal vuxen L4 Superior 3 

42 ♂ Medelgammal vuxen L1 Inferior 2 

42 ♂ Medelgammal vuxen L2 Superior 3 

42 ♂ Medelgammal vuxen L2 Inferior 1 

42 ♂ Medelgammal vuxen L3 Superior 3 

42 ♂ Medelgammal vuxen L3 Inferior 2 

42 ♂ Medelgammal vuxen L4 Superior 3 

42 ♂ Medelgammal vuxen L4 Inferior 2 

42 ♂ Medelgammal vuxen L5 Superior 3 
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42 ♂ Medelgammal vuxen L5 Inferior 1 

43 ♂ Medelgammal vuxen L5 Inferior 1 

44 ♂ Medelgammal vuxen L1 Superior 1 

44 ♂ Medelgammal vuxen L1 Inferior 2 

44 ♂ Medelgammal vuxen L2 Superior 3 

44 ♂ Medelgammal vuxen L2 Inferior 2 

44 ♂ Medelgammal vuxen L3 Superior 3 

44 ♂ Medelgammal vuxen L3 Inferior 3 

44 ♂ Medelgammal vuxen L4 Superior 3 

44 ♂ Medelgammal vuxen L4 Inferior 3 

44 ♂ Medelgammal vuxen L5 Superior 3 

44 ♂ Medelgammal vuxen L5 Inferior 2 

45 ♀ Medelgammal vuxen L4 Inferior 1 

45 ♀ Medelgammal vuxen L5 Inferior 2 

46 ♀ Medelgammal vuxen L1 Inferior 1 

46 ♀ Medelgammal vuxen L2 Superior 1 

46 ♀ Medelgammal vuxen L2 Inferior 2 

46 ♀ Medelgammal vuxen L3 Superior 3 

46 ♀ Medelgammal vuxen L3 Inferior 2 

46 ♀ Medelgammal vuxen L4 Superior 3 

46 ♀ Medelgammal vuxen L4 Inferior 3 

46 ♀ Medelgammal vuxen L5 Superior 3 

46 ♀ Medelgammal vuxen L5 Inferior 2 

47 ♀ Medelgammal vuxen L3 Superior 2 
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Appendix VI – Osteitis i pelvis 

 

Individ Kön Ålder Sida Placering Grad 

1 ♀ Äldre vuxen Dex Pubis anterior 3 

1 ♀ Äldre vuxen Sin Pubis anterior 3 

1 ♀ Äldre vuxen Sin Ilium sulcus 3 

1 ♀ Äldre vuxen Dex Ilium sulcus 2 

1 ♀ Äldre vuxen Dex Ilium facies auricularis 2 

3 ♀ Äldre vuxen Sin Pubis posterior 1 

12 ♂ Medelgammal vuxen Sin Pubis posterior 2 

12 ♂ Medelgammal vuxen Dex Pubis anterior 2 

13 ♀ Medelgammal vuxen Dex Pubis anterior 1 

13 ♀ Medelgammal vuxen Dex Pubis posterior 2 

14 ♀ Äldre vuxen Sin Pubis posterior 1 

14 ♀ Äldre vuxen Sin Pubis anterior 1 

14 ♀ Äldre vuxen Dex Pubis posterior 2 

15 ♀ Äldre vuxen Dex Ilium sulcus 3 

15 ♀ Äldre vuxen Sin Ilium sulcus 3 

19 ♀ Medelgammal vuxen Dex Pubis posterior 4 

19 ♀ Medelgammal vuxen Dex Pubis anterior 1 

19 ♀ Medelgammal vuxen Dex Ilium sulcus 3 

19 ♀ Medelgammal vuxen Sin Ilium sulcus 3 

21 ♀ Äldre vuxen Sin Pubis posterior 1 

21 ♀ Äldre vuxen Sin Ilium sulcus 1 

22 ♀ Äldre vuxen Sin Pubis posterior 1 

22 ♀ Äldre vuxen Dex Pubis posterior 1 

22 ♀ Äldre vuxen Sin Ilium sulcus 1 

22 ♀ Äldre vuxen Dex Ilium sulcus 1 

24 ♂ Medelgammal vuxen Sin Pubis anterior 1 

25 ♀ Medelgammal vuxen Sin Ilium sulcus 1 

26 ♂ Äldre vuxen Dex Pubis posterior 1 

27 ♀ Medelgammal vuxen Dex Pubis posterior 1 

29 ♀ Medelgammal vuxen Sin Ilium sulcus 2 

29 ♀ Medelgammal vuxen Dex Ilium sulcus 2 

30 ♀ Äldre vuxen Sin Pubis posterior 4 

30 ♀ Äldre vuxen Sin Ilium sulcus 2 

30 ♀ Äldre vuxen Dex Ilium sulcus 2 

30 ♀ Äldre vuxen Dex Sacrum 1 

30 ♀ Äldre vuxen Dex Ilium facies auricularis 1 

30 ♀ Äldre vuxen Sin Ilium facies auricularis 1 

31 ♀ Medelgammal vuxen Sin Ilium sulcus 1 

31 ♀ Medelgammal vuxen Dex Pubis posterior 1 

32 ♀ Medelgammal vuxen Sin Pubis posterior 1 

32 ♀ Medelgammal vuxen Sin Ilium sulcus 1 

33 ♀ Medelgammal vuxen Sin Ilium sulcus 2 

33 ♀ Medelgammal vuxen Dex Ilium sulcus 2 

34 ♀ Medelgammal vuxen Sin Pubis posterior 3 

34 ♀ Medelgammal vuxen Sin Ilium sulcus 1 

35 ♀ Medelgammal vuxen Sin Pubis posterior 4 

35 ♀ Medelgammal vuxen Dex Pubis posterior 1 

35 ♀ Medelgammal vuxen Sin Ilium sulcus 1 

35 ♀ Medelgammal vuxen Dex Sacrum 1 

35 ♀ Medelgammal vuxen Sin Ilium facies auricularis 1 

37 ♂ Medelgammal vuxen Dex Pubis posterior 1 

39 ♀ Medelgammal vuxen Sin Sacrum 1 

39 ♀ Medelgammal vuxen Dex Ilium sulcus 1 

42 ♂ Medelgammal vuxen Dex Pubis anterior 1 

42 ♂ Medelgammal vuxen Dex Sacrum 1 
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45 ♀ Medelgammal vuxen Dex Pubis posterior 1 

45 ♀ Medelgammal vuxen Dex Ilium sulcus 2 

45 ♀ Medelgammal vuxen Sin Ilium sulcus 1 

45 ♀ Medelgammal vuxen Sin Ilium facies auricularis 1 

46 ♀ Medelgammal vuxen Sin Sacrum 1 

46 ♀ Medelgammal vuxen Sin Pubis posterior 1 

46 ♀ Medelgammal vuxen Dex Pubis posterior 1 

46 ♀ Medelgammal vuxen Dex Ilium sulcus 1 

46 ♀ Medelgammal vuxen Sin Ilium sulcus 1 

47 ♀ Medelgammal vuxen Sin Pubis posterior 3 

47 ♀ Medelgammal vuxen Dex Pubis posterior 3 

47 ♀ Medelgammal vuxen Dex Ilium sulcus 2 

47 ♀ Medelgammal vuxen Dex Sacrum 1 

47 ♀ Medelgammal vuxen Sin Ilium sulcus 1 
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Appendix VII – Platymeriskt index 

 

Individ ID Ålder Kön Sinister Dexter 

1 Medelgammal vuxen ♀ x 76,23 

3 Medelgammal vuxen ♀ 80,1 79,87 

4 Medelgammal vuxen ♂ 85,34 87,62 

5 Medelgammal vuxen ♂ 63,22 64,35 

6 Medelgammal vuxen ♂ 78,31 77,5 

7 Medelgammal vuxen ♂ 78,23 77,02 

10 Medelgammal vuxen ♂ 77,76 x 

11 Medelgammal vuxen ♂ x 82,06 

12 Medelgammal vuxen ♂ 74,5 74,16 

14 Medelgammal vuxen ♀ 73,25 67,77 

15 Medelgammal vuxen ♀ 84 85,66 

16 Medelgammal vuxen ♂ 82,33 82,79 

17 Medelgammal vuxen ♂ 67,88 72,07 

18 Medelgammal vuxen ♀ 76 77,57 

19 Medelgammal vuxen ♀ 68,53 67,96 

20 Medelgammal vuxen ♀ 84,71 78,63 

21 Medelgammal vuxen ♀ x 82,02 

22 Medelgammal vuxen ♀ 65,92 70,22 

23 Medelgammal vuxen ♀ 73,38 x 

24 Medelgammal vuxen ♂ 74,44 75,8 

25 Medelgammal vuxen ♀ 71,94 76,19 

26 Medelgammal vuxen ♂ 79,27 78,11 

27 Medelgammal vuxen ♀ 78,71 76,22 

28 Medelgammal vuxen ♀ 79,14 82,57 

29 Medelgammal vuxen ♀ 83,73 85,34 

30 Medelgammal vuxen ♀ 81,79 76,98 

31 Medelgammal vuxen ♀ 82,58 83,62 

32 Medelgammal vuxen ♀ 65,32 76,43 

33 Medelgammal vuxen ♀ 78,63 82,08 

34 Medelgammal vuxen ♀? 87,16 84,72 

35 Medelgammal vuxen ♀ 66,56 x 

36 Medelgammal vuxen ♂ 82,91 79,26 

37 Medelgammal vuxen ♂ 81,08 85,68 

38 Medelgammal vuxen ♂ 79,65 89,05 

39 Medelgammal vuxen ♀ 70,72 69,2 

40 Medelgammal vuxen ♂ 76,67 76,32 

41 Medelgammal vuxen ♂ 72,78 71,04 

42 Medelgammal vuxen ♂ 74,65 72,23 

43 Medelgammal vuxen ♂ 67,89 68,8 

44 Medelgammal vuxen ♂ x 77,15 

45 Medelgammal vuxen ♀ 81,98 78,07 

46 Medelgammal vuxen ♀ 73,3 71,95 

47 Medelgammal vuxen ♀ 83,11 74,38 

 

 

 

 


