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Abstract 

Sjögren, L. 2021. Massgravar: en metodstudie med utgångspunkt i osteoarkeologi och 
rättsmedicin.  
Sjögren, L. 2021. Mass graves: A methodological study based in bioarchaeology and 
forensics.  
 

This essay focuses on how the osteological analysis is carried out in studies of different types 

of mass graves. The analysis is based on 20 studies of different types of mass graves. The 20 

studies were selected because they represent analyses of various types of mass graves and 

because they all contain a presentation of the methods used in the examinations of the remains. 

Different types of archaeological mass graves are examined as well as forensically interesting 

ones. Similarities and differences between aims, questions asked, and methodology in studies 

of different types of mass graves are examined. The purpose for which the various methods are 

used is also investigated with the aim of seeing whether the same method can be utilized for 

different purposes in studies of different types of mass graves.  

One conclusion reached is that a tendency can be seen that a certain set of methods is used 

in most studies of mass graves. Some differences can be seen depending on the main focus of 

the studies and the type of mass grave that is examined. The main differences can be 

distinguished between archaeological and forensic investigations. The two disciplines are 

similar in many ways but the focus in the studies and the purpose of them often differ. In 

forensic studies the aim is usually identification, while archaeological studies tend to have a 

broader focus, which is reflected in choices of methods and questions asked.  

In all of the studies, largely the same kind of methods are used, however, it appears that 

different versions of a method can be applied. Researchers have developed various more 

specific versions of methods and a tendency can be seen that the different studies use different 

versions of the same kind of methods.  

Another conclusion drawn is that although researchers state that at the moment there is no 

common standard for how investigations of mass graves should be carried out, it appears in this 

essay that a certain common structure can still be seen. Although there is no stated standard, 

there seems to be an unspoken one, at least when it comes to methodology in examinations of 

human remains from mass graves.  
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1.  Inledning 

Massgravar är ett fenomen som förekommer i olika sammanhang från alla tidsperioder i 

mänsklighetens historia. Det är en metod för att ta hand om kvarlevor när det finns för många 

kroppar att handskas med på en gång. Massgravar är ofta resultatet av en ökad dödlighet till 

följd av olika händelser som exempelvis epidemier, svält, krig, folkmord, offer eller katastrofer 

(Beauchamp 2012: 1; Fornaciari 2017: 2). 

Undersökningar av massgravar är ett aktuellt ämne inom arkeologin och det är ett område 

som ständigt utvecklas. Det är också högt relevant inom det alltmer framväxande fältet 

forensisk bioarkeologi som ofta behandlar massgravar och därtill relaterade platser i en mer 

modern kontext. Massgravar skapade i samband med katastrofer är vanliga, och fortsätter att 

bli alltmer aktuella på grund av exempelvis en ökning av naturkatastrofer till följd av 

klimatförändringar. Den senaste tidens katastrofala händelser som tsunamis och jordbävningar 

ger exempel på hur vi i modern tid hanterar ett överväldigande antal döda (Morgan et al. 2006; 

Perera, 2008; Phillips et al. 2008). Även pandemin Covid-19 har lett till situationer där ett stort 

antal döda behöver tas om hand på kort tid (Phillips & Maisonnave 2020). Omedelbart efter en 

katastrofal händelse förekommer det vanligtvis försök att begrava individer enligt kulturell 

begravningspraxis, men massbegravningar tenderar att snart bli normen. Förekomsten av 

massgravar och hur dessa behandlas är följaktligen väsentligt även på en mer generell 

samhällsnivå. 

Det finns många olika typer av massgravar. Det går till exempel att dela upp dem baserat 

på vilka sorters event som lett till deras skapande. Detta kan vara exempelvis epidemier, svält, 

krig, massakrer eller naturkatastrofer. En annan uppdelning kan ske mellan de massgravar som 

är av rättsmedicinskt intresse och de som är av arkeologiskt intresse. De massgravar som är 

rättsmedicinskt intressanta tenderar att vara mer kontemporära, ibland sägs de komma från 

världskrigen och framåt (Haglund et al. 2001: 58) 

Det finns många olika metoder som används vid undersökningar av massgravar. Det går att 

skilja på exempelvis utgrävningsmetoder och osteologiska analysmetoder. I denna uppsats 

kommer fokus ligga på osteologiska analysmetoder men även utgrävningsmetoder kan komma 

att omnämnas.  
Förekomsten av massgravar från alla tidsperioder i människans historia medför att många 

undersökningar och analyser av massgravar har utförts. Det existerar även mycket litteratur 

rörande metodologi och tekniker för undersökningar och analyser av massgravar och de 

kvarlevor de innehåller. Desto mindre fokus läggs på vilka av dessa metoder som sedan faktiskt 

används vid olika studier och i vilket syfte de appliceras.  

1.1. Syfte  
Denna uppsats har för avsikt att fokusera på hur den osteologiska analysen praktiskt går till vid 

undersökningar av olika typer av massgravar. Här kommer olika typer av arkeologiska 

massgravar undersökas men även rättsmedicinskt intressanta massgravar kommer tas med.  

Uppsatsen syftar till att undersöka vilka likheter och skillnader som kan ses i de frågor och 

metoder som används vid undersökningar av olika typer av massgravar. Även i vilket syfte de 

olika metoderna används kommer undersökas med målet att se huruvida samma metod kan 

användas till olika syften vid undersökningar av olika typer av massgravar.  
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1.2. Frågeställningar 
För att undersöka syftet med denna uppsats kommer följande frågeställningar studeras: 

  

• Vilka syften och frågeställningar ställs till det osteologiska materialet i de olika 

osteoarkeologiska och rättsmedicinska studierna?  

• Vilka metoder har applicerats i de olika osteoarkeologiska och rättsmedicinska 

studierna?  

• Vilka skillnader och likheter kan ses i frågeställningar och metodapplicering mellan 

de olika osteoarkeologiska och rättsmedicinska studierna? Används samma 

metoder till samma syfte? 

1.3. Material 
För att besvara ovan nämnda frågeställningar utfördes en analys av 20 olika studier som 

behandlar massgravar. Studierna har valts ut baserat på att de representerar undersökningar av 

olika typer av massgravar samt att de innehåller en genomgång av metoder använda vid 

genomförandet av studien. Såväl internationella som nationella studier har valts ut.  

Fem av studierna representerar arkeologiska undersökningar av massgravar uppstådda till 

följd av slag, två från epidemier, tio från våld/massakrer, ett från katastrofer och två studier 

representerar mer kontemporära rättsmedicinskt intressanta massgravar. 

1.4. Teori och metod 
Denna uppsats baseras på litteraturstudier och har en komparativ metod som utgångspunkt. 

Inget praktiskt analysarbete av osteologiskt material har skett. Nitton av de undersökta studierna 

har funnits att tillgå via internet, en studie har lånats som fjärrlån från stadsbiblioteket i Uppsala. 

Ett kvalitativt angreppssätt har använts och arbetet utgår från ett mikroarkeologiskt perspektiv 

där ett antal individuella variationer betonas mellan de olika arbetena som utgör empirin till 

undersökningen. Ett mikroperspektiv utgår från botten, från detaljnivå, och arbetar sig uppåt. 

Det är ett ”bottom up” perspektiv snarare än ett ”top down” perspektiv. Metodologin i 

mikroarkeologi är att kritiskt granska relationer mellan praktiker och föremål på lokalnivå. 

Istället för att utgå från generell kunskap så studeras relationer, likheter och skillnader på en 

grundläggande nivå inom ett begränsat område. Genom att göra detta spåras förändringar och 

interna variationer på en mer detaljerad skala (Fahlander 2013: 637–638). I uppsatsen 

appliceras detta på så sätt att relationer, likheter och skillnader granskas mellan ett antal arbeten 

som behandlar undersökningar av massgravar. Dessa arbeten utgör det begränsade området, 

eller ”lokalen” om man så vill. Detaljerade analyser med utgångspunkt i det undersökta 

materialet genomförs och detta sätts sedan in i ett större jämförande perspektiv. En detaljerad 

undersökning av ett begränsat område kan ge intressanta nya infallsvinklar på problem. Att utgå 

från en mindre skala kan därmed utgöra en bra startpunkt. Analysen i denna uppsats inleds på 

så sätt med ett fokus i den lilla skalan för att genom detta närma sig den större skalan, här 

undersöks relationen mellan det generella och det enskilda (Fahlander 2002: 111–112).  

Avgränsning 
I samband med denna undersökning har avgränsningar gjorts. Uppsatsen har en teoretisk 

utgångspunkt och inget praktiskt analysarbete av osteologiskt material har skett.  

Antalet undersökta arkeologiska och rättsmedicinska studier har begränsats, dels på grund 

av tidsbegränsningar och arbetets omfång, dels på grund av att studierna behövde uppfylla vissa 

kriterier för att vara användbara i denna undersökning. Det finns många arbeten som behandlar 

massgravar av olika former. De studier som utgör grunden till denna uppsats har avgränsats till 

de som innehåller en tydlig genomgång av de metoder som använts i studien. På grund av detta 
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kriterium så har vissa studier behövts uteslutas. Inledningsvis var 25 studier tilltänkta som 

empiri, fem av dessa fick uteslutas på grund av bristande presentation av använda metoder. 

Ingen rumslig eller tidsmässig avgränsning har gjorts vad gäller de massgravar som studierna 

behandlar då det i denna uppsats är metodval vid studier av olika typer av massgravar som är 

av intresse.  

En avgränsning har också behövt göras när det kommer till inkludering av studier från mer 

moderna och rättsmedicinska kontexter. Det finns få publicerade studier från undersökningar 

av mer kontemporära massgravar. Bristen på platsrapporter från rättsmedicinska och moderna 

kontexter beror på flera olika saker, exempelvis bevisförfaranden och svårigheter kring respekt 

och integritet.  

Källkritik 
Uppsatsen är baserad på ett fåtal undersökningar. Det är av vikt att ha i åtanke att det kan 

finnas svårigheter att dra generella slutsatser från ett mindre urval. Uppsatsen baseras 

övervägande på arkeologiska studier då rättsmedicinska studier är svårare att tillgå på grund av 

svårigheter kring bevisförfaranden, respekt och integritet. Detta innebär att det ej är en jämn 

fördelning mellan arkeologiska och rättsmedicinska studier vilket kan resultera i en något 

snedvriden bild. Förhoppningen är att undersökningen ändå kan ge indikationer på hur forskare 

närmar sig olika typer av massgravar och att detta kan ge antydningar på hur det ser ut i ämnet 

i stort. Arbeten av denna karaktär som är mindre och utgår från relativt få undersökningar kan 

ändå bidra med intressanta infallsvinklar på större problem. Därmed kan de utgöra bra 

utgångspunkter inför framtida studier. Ytterligare analyser av fler undersökningar kan utföras 

för att komplettera och utveckla analysen i uppsatsarbetet.  

Det är viktigt att ta hänsyn till tidsaspekten vid val av källor. Källor skrivna och publicerade 

i tidsmässig närhet till den aktuella undersökningen kan ofta innehålla de senaste 

utvecklingarna inom ämnet och därmed anses vara mer aktuella. De flesta arbeten undersökta i 

denna uppsats är publicerade de senaste 10–20 åren (2004–2020). Dock förekommer enstaka 

rapporter publicerade tidigare, exempelvis Ingelmarks (1939) undersökning av massgravar från 

slaget vid Wisby 1361. När det gäller tidigare forskning är de flesta källor publicerade under 

2000-talet, med vissa undantag. Vid undersökning av de äldre källorna använda i uppsatsarbetet 

är det därmed viktigt att ha i åtanke att förändringar i kunskap, metoder och förhållningssätt 

kan ha skett sedan deras publicering.  

Ett exempel på detta är synen på objektivitet. Inom den akademiska världen läggs idag stor 

vikt på objektivitet. I de äldre källorna (publicerade innan år 1990, se tabell 1) inkluderas ofta 

spekulationer och egna åsikter. Spekulation och egna åsikter förekommer även i de modernare 

arbetena (publicerade efter 1990, se tabell 1), men då ofta i exempelvis diskussionsdelen av 

arbetet och författarna är noga med att tydligt indikera vad som är egna åsikter och vad som 

inte är det. I de äldre arbetena kan det ibland vara svårt att särskilja på författarens egna åsikter 

och vad som är baserat på subjektiva efterforskningar och vetenskapliga data. Detta innebär att 

vissa av de äldre källorna i detta arbete kan ses som något partiska och vinklade. Dessa källor 

är ändå inkluderade i uppsatsen då det främst är metoder, och hur de används, som studeras 

vilket inte påverkas av författarnas åsikter om de data metoderna genererar.  

1.5. Definitioner och begrepp 
I detta kapitel kommer begrepp och definitioner som är relevanta för förståelsen av uppsatsen 

presenteras.  

Massgrav 
Begreppet massgrav är förvånansvärt tvetydigt och definitionen av termen kan variera mellan 

olika fält. Det skiljer sig exempelvis mellan arkeologer/osteologer och 
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rättsläkare/rättsantropologer. Det förekommer ingen allmänt accepterad definition av vad som 

utgör en massgrav. 

 Inom arkeologin ses ofta ett större antal individer i en grav eller i en sluten kontext som en 

massgrav. En fördel med denna definition, med dess inkluderande av frasen ”sluten kontext”, 

är att den gör det möjligt att inkludera kvarlevor begravda i olika typer av kontexter utöver 

gravar i definitionen. Arkeologins definition stämmer även överens med begreppsförklaringen 

som återfinns i flera uppslagsverk. I dessa anges massgravar som ”en plats där ett större antal 

människor har begravts” eller ”en plats där kvarlevorna av ett stort antal människor grävts ned, 

ofta i hemlighet, i samband med exempelvis massmord” (Collins English Dictionary, mass 

grave; Nationalencyklopedin, massgrav).   

Antropologer definierar ofta massgravar som en enskild begravningsenhet bestående av tre 

eller fler offer som har dött av utomrättsliga, arbiträra eller summariska avrättningar. Detta är 

en tolkning av begreppet massgrav som föreslogs av Förenta Nationernas Rapporteur och som 

har plockats upp av rättsantropologer (United Nations 1991; Koff 2004: 120). I denna definition 

läggs vikt vid såväl antalet individer som omständigheterna och motiven kring massgravens 

skapande.  

Det förekommer olika åsikter inom antropologi och rättsmedicin om hur många kvarlevor 

det krävs för att en grav ska räknas som en massgrav. Mant (1987) föreslog att det endast krävs 

två eller flera kroppar som är i kontakt med varandra. Skinner (1987) publicerade en motstridig 

definition och föreslog att en massgrav definieras som en begravningsenhet vilken innehåller 

minst sex tätt packade, godtyckligt placerade kroppar.  

Det förekommer således många olika åsikter om vad som utgör en massgrav. I uppsatsen 

kommer en kontext räknas som en massgrav om det är en sluten kontext innehållande tre eller 

flera individer.  

Omrörda mänskliga kvarlevor 
Med omrörda mänskliga kvarlevor menas kvarlevor vars benelement har beblandats inom en 

och samma kontext, antingen avsiktligt eller oavsiktligt på ett sådant sätt att individer har blivit 

oskiljbara från varandra (Osterholtz et al. 2014: 8). Beblandning sker när ben skiftar från sin 

anatomiska position och blandas så mycket att de inte längre tydligt kan associeras med en 

specifik individ. Detta kan ske naturligt genom exempelvis översvämningar eller på grund av 

djuraktivitet. Det kan också ske onaturligt via mänsklig intervention genom exempelvis 

gravplundring, sekundära begravningar, hantering av arkeologiska skelettmaterial eller skador 

från maskiner under utgrävning eller jordbruk (Fowler & Thompson 2015: 122). 

Metoder 
Det förekommer flera olika osteoarkeologiska, bioarkeologiska, antropologiska, arkeologiska 

och naturvetenskapliga metoder för att undersöka massgravar med mänskliga kvarlevor. Nedan 

nämns de metoder som återkommande tillämpas i de undersökta arbetena. 

Ålder 
Åldersbedömningar utförs ofta genom undersökningar av, hos unga individer, fusionering av 

diafyser och frambrytning av tänder. Hos vuxna individer sker åldersbedömning ofta via studier 

av fusionering av kraniets suturer (synostos), tänders slitage och genom analys av förändringar 

av blygdbensfogen (White et al. 2012: 381).  

Åldersbedömning via fusionering av suturer på kraniet är omdiskuterad metod som ofta ses 

som opålitlig då fusionering av suturer bland annat kan vara väldigt individuellt (Purves et al. 
2011: 33–34). En vanlig metod vid undersökning av kraniets suturer är den framtagen av 

Meindl & Lovejoy (1985) där suturerna är uppdelade i ett flertal delar och varje del bedöms 

enligt en fyra-gradig skala där 0 är öppen och 3 är helt stängd/fusionerad. De sammanlagda 

poängen från varje område räknas ihop och utifrån detta bedöms ett åldersspann (Meindl & 

Lovejoy 1985: 57–64).  
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Åldersbedömning med hjälp av tänder baseras på frambrytning och slitage. Utvecklingen 

av tänder sker vid samma tidpunkt för de flesta individer. Mjölktänder börjar utvecklas vid sex 

månaders ålder och är oftast helt framväxta vid två års ålder. De permanenta tänderna börjar 

utvecklas mellan sex och fjorton års ålder och till sist utvecklas den tredje stora kindtanden 

(visdomstanden) vid cirka 18–25 års ålder, med vissa undantag. Hos vissa individer bryter 

visdomstanden aldrig fram. Genom studier av detta kan ålder bedömas. Efter alla tänder 

utvecklats bedöms ålder istället via slitage av tänder (Moorrees et al. 1963a, 1963b; Brothwell 

1981; Lovejoy 1985; White & Folkens 2005; Scheuer et al. 2009).  

Ålder kan också bedömas via undersökningar av förändringar av blygdbensfogen (Todd 

1921; McKern & Stewart 1957; Gilbert & McKern 1973; Brooks & Suchey 1990; White & 

Folkens 2005).  

Kön 
En könsbedömning innebär att en individs biologiska kön fastställs genom morfologiska 

särdrag eller morfologiska karaktärer främst hos kraniet och bäckenbenet (os coxae). Dessa två 

element i kroppen varierar ofta mellan män och kvinnor när det kommer till både storlek och 

form (Dawson et al. 2011: 61–63). Utöver de morfologiska metoderna för könsbedömning 

används ibland metriska metoder applicerade på rörben som exempelvis lårbenet (femur) eller 

överarmsbenet (humerus). Vid en könsbedömning identifieras och utvärderas olika 

karaktärsdrag på skelettet som generellt skiljer sig mellan män och kvinnor. Generellt sätt är 

män ofta större och mer robusta än kvinnor. Deras skelett tenderar därmed att vara längre och 

kraftigare samt ha mer utvecklade muskelfästen. Detta är dock en generalisering och en viss 

överlappning förekommer mellan könen (Klepinger 2006: 25; Christensen et al. 2013: 199–

200).  

Vid könsbedömning med hjälp av kraniet studeras främst fem karaktärsdrag: nackutskottets 

(protuberantia occipitalis externa) robusthet, storleken på mastoidutskottet (processus 
mastoideus), skarpheten av ögonbrynsbågarna (arcus supracilaris), frambuktningen i 

pannbenet (glabella) mellan ögonbrynsbågarna samt det pariga utskottet (tuberculum mentale) 
på hakspetsen. Dessa karaktärsdrag bedöms ofta efter en skala, som till exempel den femgradiga 

skalan framtagen av Buikstra & Ubelaker (1994: 19–21).  

Vid könsbedömning med hjälp av bäckenbenet studeras främst tre karaktärsdrag på 

blygdbenet (os pubis). Dessa karaktärsdrag är den ventrala bågen (the ventral arc), den konkava 

böjen (the subpubic concavity) och den mediala aspekten av ramus (ischiopubic ramus) (Bass 

1987: 201–202). Den stora inskärningen (Incisura isciadica major) på tarmbenet (ilium) är ofta 

bredare hos kvinnor och används även den ofta vid könsbedömning (Buikstra & Ubelaker 1994: 

17–19).  

Den maximala diametern på lårbenets ledhuvud analyseras också ofta vid 

könsbedömningar. Denna är ofta bredare hos män (Krogman & Iscan 1986; Bass 1987; White 

& Folkens 2005).  

Kroppslängd 
Kroppslängd beräknas utifrån metriska metoder, ofta genom matematiska formler utvecklade 

av olika forskare (Trotter & Gleser 1952: 463; Sjøvold 1990: 431; Langford 2010: 506). 

Kropplängdsberäkningar utgår från ett av kroppens rörben, men formler finns för övriga 

benelement också. De matematiska formlerna utgår ofta från två kända konstanter samt den 

maximalt uppmätta längden av benet i fråga (Baines et al. 2011: 95–97).  

Trauma & Patologier 
Patologiska förändringar och trauman undersöks främst via okulära undersökningar av 

kvarlevor. Vissa sjukdomar och trauman kan lämna spår i skelettet vilka kan urskiljas vid 

okulära undersökningar. Trauman som går att se i skelettet är exempelvis frakturer av olika slag 

och hugg- kross- och skottskador medan patologier som är möjliga att urskilja spår efter är 

exempelvis artros, lepra, tuberkulos, inflammationer, olika bristsjukdomar, vissa bakterie- och 
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virussjukdomar samt genetiska defekter (Alt et al. 1997; Schmitt 2002; Knüsel 2005; Davidson 

et al. 2011: 183–204; Lockyer et al. 2011: 238–253; Nicklisch et al. 2012;).  

Metoder för att undersöka trauma inkluderar även mikroskopiska analyser, 3D-modellering 

och statistiska analyser genom exempelvis x2-test, t-test och Kruskal-Wallis test (Bello & 

Soligo 2008; Dittmar et al. 2015). Studier av aDNA kan också användas vid underökningar av 

förekomst av olika patologier, som exempelvis Yersinia Pestis (Willmott et al. 2020).  

Aktivitetsspår 
Aktivitetsspår undersöks främst via okulära undersökningar av mänskliga kvarlevor. Vissa 

aktiviteter kan lämna spår i skelettet vilka kan urskiljas vid okulära undersökningar. Aktiviteter 

som utför samma rörelsemönster och använder samma muskler ofta och regelbundet påverkar 

exempelvis muskelfästen och kan därigenom lämna spår i skelettet. Aktiviteter som kan lämna 

spår är exempelvis återupprepade rörelser associerade med exempelvis rodd, bågskytte, 

svärdhantering eller huksittning (Molnar 2008:16–19).  

MNE, MNI & NISP 
MNE: “Minimum Number of Elements” mäter antalet totala benelement representerade i ett 

material, oberoende av bensida. Det vill säga minsta antalet skelettenheter som krävs för att ta 

hänsyn till alla benelement förekommande i det undersökta materialet (Atici 2013; Osterholz 

et al. 2014: 9). 

MNI: ”Minimum Number of Individuals” bedöms utifrån flera olika metoder, men alla 

baseras på upprepning. Ofta räknas antalet förekommande ben av ett visst slag från en sida (till 

exempel vänster lårben) och utifrån detta antal bedöms minsta antal individer som kan 

förekomma i materialet. Exempelvis: om det förekommer 14 lårben, från en och samma sida, i 

ett material dras slutsatsen att det finns minst 14 individer i materialet (Osterholz et al, 2014: 

9).  

NISP: ”Number of Identified Specimens” är ett mått på antalet fragment som kan 

identifieras till taxonomiska kategorier eller storlekskategorier. Denna metod används ofta 

tillsammans med MNI eller MNE för att ge en bild över materialets fragmentering (Osterholz 

et al. 2014: 9) 

Ursprung/Etnicitet 
En människas ursprung eller etnicitet är något som anses kunna bedömas via både morfologiska 

och metriska undersökningar. Historiskt sett har människor delats upp i flera olika grupper som 

exempelvis Caucasoid, Negroid, Mongoloid och Austroloid, baserat på fenotypiska och 

genotypiska skillnader. På senare tid har genetiska studier visat att det endast förekommer små 

variationer mellan människor på populationsnivå och att specifika genetiska attribut är 

ovanliga. Då det ändå förekommer små skillnader på populationsnivå har fem mycket breda 

grupper tagits fram baserat på frekvenser av dessa variationer. Grupperna korrelerar med 

jordens geografi och osteologer och rättsantropologer/rättsläkare kan studera dessa variationer 

för att dra slutsatser om individers ursprung (Ubelaker 1989: 119; Black 2010: 360).   

Morfologiskt undersöks diskreta och kodifierade mönster specifika för de fem breda 

grupperna. Dessa är exempelvis ögonbrynsbågarnas och näsöppningens form. Metriskt 

undersöks avstånd och vinklar på olika delar av skelettet, främst kraniet. Dessa mått kan matas 

in i olika databaser som utifrån måtten sedan gör en bedömning om individens ursprung 

(Ferguson et al. 2011: 131).  

Etnicitet är ett kontroversiellt ämne och många svårigheter med att bedöma en individs 

ursprung förekommer. Exempelvis finns det skillnader inom grupper och överlappningar 

mellan dem kan förekomma (Yasar Iscan 1988: 209; Ubelaker 1989: 119; Black et al. 2010: 

360).  

DNA  
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I mänskliga celler förekommer två olika sorters DNA. Dessa är kärn-DNA (nDNA) som finns 

i cellkärnan och mitokondrie-DNA (mtDNA) som finns i cellens mitokondrier. Båda dessa 

typer av DNA kan användas vid identifiering av människor (Hultgren 2018: 14).   

Kärn-DNA är det som oftast används för mänsklig identifiering, det återfinns i cellkärnor 

och består av 23 par kromosomer som bär på genetisk information. En kromosom i ett 

kromosompar ärvs från mödernet och en från fädernet. Det finns två typer av DNA i cellkärnor, 

autosomalt DNA och Y-DNA. Autosomalt DNA är unikt till varje individ och kan därför 

användas vid identifiering (AFMES-AFDIL 2018). Denna metod är vanlig vid identifiering av 

individer i rättsmedicinska fall. Genom att studera mtDNA så kan släktskap på moderns sida 

studeras då mtDNA endast ärvs på mödernets sida. Liknande undersökningar för faderskap är 

möjligt genom att studera Y-DNA (Renfrew & Bahn 2016: 230–232; Haak et al. 2008: 18227–

18229) 

Studier av forntida DNA (aDNA) kan ge information om befolkningsutveckling, migration 

och mobilitet. aDNA är DNA/genetiskt material taget från forntida kvarlevor. På grund av 

degraderingsprocesser så är aDNA av lägre kvalitet än modernt genetiskt material. Analyser av 

aDNA kan användas för att förstå genetiska tillhörigheter hos grupper och för att bekräfta kön 
(Haak et al. 2008: 18227–18229). Genom studier av aDNA kan relationer och släktled studeras 

väldigt långt bakåt i tiden och därmed ge information om hur människor förflyttat sig. Genom 

att ta prover från ett stort antal levande personer kan information om deras ursprung och 

relationer med forntida människor undersökas (Renfrew & Bahn 2016: 474f). 

Isotopsanalyser 
Skelettets vävnad formas dels efter komponenter i diet. Isotopsanalyser av kollagen, som 

återfinns i skelettet och tänder, reflekterar protein i en människas kosthåll och kan därmed ge 

information om diet. Isotoperna särskiljer protein från land- och färskvattenmiljöer och protein 

från havsmiljö och kan alltså tala om ifall en människa haft främst land- eller havsbaserad kost. 

Isotopsstudier av benvävnad som ändras under livet kan ge information om ungefärlig diet flera 

år innan dödsögonblicket och isotopsstudier av tänder som inte förändras kan ge info om diet 

under barndom (Eriksson 2008: 522f).  

Strontiumanalyser kan ge information om individers ursprung, geografiska rörelsemönster 

och migration. Det kan indikera var en person vuxit upp och därmed även ge information om 

hur de förflyttat sig sen dess. Isotoper i tandemaljen reflekterar strontium upptagen från 

jordtyper genom diet under barndom och ser olika ut hos individer från olika geologiska 

regioner. Detta kan därmed användas för att se var en person vuxit upp och hur de förflyttat sig 

vilket kan vara relaterat till traditioner av exogami eller migration (Haak 2008 et al.: 18229).  
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2. Bakgrund – Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom området massgravar är substantiell. Massgravar är ett fenomen som 

förekommer i olika sammanhang från alla tidsperioder i människans historia. Det är en metod 

för att ta om hand om kvarlevor när det finns för många kroppar att handskas med på en gång. 

Massgravar är ofta resultatet av en ökad dödlighet på grund av olika anledningar och har genom 

tiderna associerats med epidemier, svält, krig, folkmord, offer och katastrofer (Beauchamp 

2012: 1; Osterholtz et al. 2014; Fornaciari 2017: 2).  

Att identifiera vilken typ av massgrav som undersöks anses ofta som något viktigt för att 

bestämma undersökningsprocess och huvudfokus av studier. Olika frågor kan exempelvis vara 

av intresse beroende på om det handlar om en massgrav från en epidemi, ett krig eller en 

naturkatastrof. Frågor styr i sin tur ofta undersökningsprocessen och vilka metoder som 

används. När det kommer till mer kontemporära massgravar där det kan finnas ett 

rättsmedicinskt intresse kan detta handla om huruvida massgraven har ett känt antal individer 

och möjliga identiteter eller om den har ett okänt antal individer med okända identiteter (Fowler 

& Thompson 2015: 120).  

Vid undersökningar av massgravar kan flera metoder appliceras. Det går att skilja mellan 

lokaliseringsmetoder, utgrävningsmetoder och de metoder som används för att analysera 

kvarlevor. Exempel på lokaliseringsmetoder kan vara undersökningar av skillnader i vegetation 

och jordmån, flygfotografering eller markgenomträngande radar (VanBaarle 2019: 4–5). 

Exempel på två standardmetoder vid utgrävning av massgravar är piedestalmetoden och 

stratigrafimetoden, dessa två metoder diskuteras av Tuller & Duric (2006: 193–195) i artikeln 

”Keeping the pieces together: Comparison of mass grave excavation methodology”.  

När det gäller analys av mänskliga kvarlevor är bland annat antal individer, ålder, kön, 

kroppslängd, patologiska förändringar, trauma och ursprung av intresse. Inom rättsantropologin 

är även identitet en viktig del. Här används flera olika metoder. Det finns både morfologiska 

och metriska metoder. Morfologiska metoder baseras på visuella undersökningar av kvarlevor 

medan metriska metoder baseras på mätbara skillnader (Krishan et al. 2016: 165-e3). 

Massgravar består ofta av omrörda och disartikulerade kvarlevor. I en studie från 2013 ger Atici 

exempel på hur metoder ofta använda inom zooarkeologi, exempelvis MNI, MNE och NISP, 

med fördel kan användas vid undersökningar av alla former av omrörda material, oavsett om 

det handlar om mänskliga eller icke-mänskliga kvarlevor. Zooarkeologi har utvecklat en mängd 

metoder som kan användas inom undersökningar av olika former av omrörda material, 

exempelvis massgravar (Osterholtz et al. 2014: 11).  

Andra metoder som utvecklats och blivit allt mer vanliga att använda är DNA- och 

isotopsanalyser. Dessa används allt oftare inom undersökningar av massgravar, främst inom 

rättsmedicin, för att undersöka identitet och ursprung. Identitet kan i vissa fall bedömas via 

okulära undersökningar av kvarlevor. Skelettet kan ge många indikationer på identitet eftersom 

det kan bära på information om individens levnadssätt, skador, genetiska särdrag och eventuellt 

sjukdomar. Skelettet ger också information om ålder, kön och eventuellt om ursprung vilket är 

viktig information vid identifiering (Bass 1987: 1, 6).  

Arkeologiska metoder och tekniker så som stratigrafisk analys, registrering av markfynd, 

detaljerad kartläggning samt registrering av fynd kan också vara av stor nytta vid 

undersökningar av massgravar. Dessa metoder kan ge detaljerad information om stratigrafisk 

sekvens från individernas död och begravningen till eventuella störningar av graven efter 

begravning. Associering av artefakter till individer kan bidra till identifikation av de döda, och 

ibland även av förövare (Steele 2008: 418).  
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Mycket forskning inom området massgravar utgår idag från forensiska och rättsmedicinska 

kontexter. Haglund et al. (2001) diskuterar i artikeln “The Archaeology of Contemporary Mass 
Graves” hur arkeologiska tekniker och metoder har använts inom forensiska undersökningar 

under åtminstone de senaste två årtiondena (räknat från 2001). Forensisk antropologi dök upp 

som disciplin redan runt 1900–1950-talen men forensisk arkeologi är ett något senare område 

(Crossland 2013: 123). De första handböckerna inom forensisk arkeologi publicerades under 

tidigt 1980-tal (Morse et al. 1983; Skinner & Lazenby 1983). Under 1980-talet ökade intresset 

för och undersökningar av massgravar, speciellt kopplade till brott mot mänskliga rättigheter. 

Många utgrävningar av massgravar kopplade till människorättsutredningar har skett sedan dess 

i bland annat Brasilien, Etiopien, Irak, Afganistan, Kosovo och på andra håll. Det finns 

grundläggande likheter i alla utgrävningar (arkeologiska som rättsmedicinska) och målet, även 

med utgrävning av massgravar, bör vara och är allt oftare att använda kontrollerade tekniker 

och metoder för att gräva upp kvarlevor och dokumentera deras kontext (Haglund 2001: 58–

59). 	
För tillfället finns inget protokoll eller någon standard för utgrävning av massgravar och 

detta resulterar i att en mängd olika metoder och tekniker tillämpas vid utgrävningar. Detta är 

något som kan orsaka problem vid exempelvis rättsmedicinska undersökningar där bevisen 

hittade vid utgrävningen senare behöver accepteras i en domstol (Haglund 2001: 63). Inom 

arkeologin uppskattas flexibilitet i utgrävningsmetoder och det arkeologiska förfarandet kan 

ändras från undersökning till undersökning. I artikeln ”Forensic Archeology and the Need for 
Flexible Excavation Strategies: A Case study” diskuterar Hoshower (1998) att det kan vara 

något positivt att behålla denna flexibilitet även inom forensisk arkeologi. Haglund (2001) 

påpekar dock att i vissa sammanhang är grundläggande riktlinjer användbara, exempelvis vid 

just forensiska undersökningar. 	
Det finns många läroböcker, speciellt inom forensisk arkeologi och rättsantropologi, som 

presenterar metoder och tekniker för undersökningar av massgravar (se exempelvis: Hunter et 
al. 1996; Haglund & Sorg 2002; Dupras et al. 2005; Cox et al. 2007;	Baraybar 2008; Dirkmaat 

et al. 2008; Steadman 2013 m.fl.).		Även om arkeologi och rättsmedicin delar flera metoder och 

tekniker så finns det en skillnad i utövning mellan de två disciplinerna. Det rättsmedicinska 

arbetet kräver exempelvis en noggrann uppmärksamhet på spårbarhet och konfidentialitet samt 

en medvetenhet om att allt arbete som utförs senare kan granskas och eventuellt ifrågasättas i 

en domstol (Haglund 2001: 28). Connor & Scott (2001) diskuterar i artikeln ”Paradigms and 
perspectives” att en skillnad mellan arkeologin och rättsantropologin ligger i hur insamlade 

data behandlas. Inom rättsantropologin samlas data in i syfte att rekonstruera en enda händelse 

och senare använda detta i en domstol medan arkeologin oftare är intresserad av bredare 

mönster av mänskligt beteende och mänsklig utveckling. De två disciplinernas datahantering 

styrs av olika mål. Arkeologins långsiktiga och föränderliga karaktär kan enligt Foster & Huber 

(1999: 253) kontrasteras mot den slutgiltiga bedömning av fakta som måste göras i ett rättsfall. 

Inom rättsantropologin krävs därmed en striktare kontroll över de metoder som används och 

hanteringen av data. Alla metoder och all data kan ifrågasättas under en rättegång vilket sätter 

gränser för vilken typ av metoder och dokumentering som kan ske (Hunter & Cox 2005: 20–

21; Skinner et al. 2003). Detta innebär att reflexiva och experimentella metoder som kan 

stimulera dialog mellan olika synpunkter och därigenom leda till en utveckling av ny kunskap 

inte uppmuntras eller förekommer inom rättsmedicin och forensisk arkeologi på samma sätt 

som det kan göra inom arkeologin. Däremot har utvecklingen inom rättsmedicinska arbetssätt 

lett till att arkeologer kritiskt reflekterat över sin praktik och utvecklar nya sätt att arbeta under 

de annorlunda krav mer kontemporära massgravar och den alltmer framväxande disciplinen av 

forensisk arkeologi och rättsantropologi innebär (Crossland 2013: 126–127).   

Osteologer/arkeologer och rättsantropologer har på många sätt lika arbetssätt men fokus i 

undersökningarna skiljer sig ofta. Inom rättsmedicin och forensisk arkeologi är huvudfokus ofta 

att identifiera personer och samla data som kan användas som bevis i en senare rättegång. Här 

är DNA en viktig metod. Osteologi och arkeologi har oftare ett bredare fokus där så mycket 

information som är möjligt samlas in om ett och samma material. Även om identifiering kan 

utgöra en del av en osteologisk/arkeologisk analys så är det ofta inte det primära fokuset. Inom 
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rättsmedicin är ett mål att identifiera kvarlevor på individnivå. Inom osteologi och arkeologi är 

detta ofta inte möjligt och det är vanligt att identifiering endast sker på populationsnivå. Detta 

kan dock komma att förändrats. Kvarlevor som klassas som arkeologiska ökar i och med att 

tiden går vilket medför att möjligheten att utföra personliga identifieringar av arkeologiska 

kvarlevor ökar. Av denna anledning kan en fortsatt utveckling av exempelvis gemensamma 

metoder och terminologi mellan olika discipliner rörande undersökningar av massgravar vara 

av nytta framöver (Hultgren 2018: 1, 5).  

I artikeln “A typology of mass grave and mass grave-related sites” diskuterar Skinner & 

Jessee (2005) hur en adekvat gemensam terminologi rörande olika typer av massgravar och 

därtill relaterade platser är av vikt för att föra samman den framväxande disciplinen av forensisk 

bioarkeologi fokuserad på massgravar. Författarna tar upp att det förekommer olika variationer 

av massgravar och att det har förekommit ansträngningar att skilja mellan gravtyper baserat på 

exempelvis antal individer eller om massgraven i fråga representerar en primär eller sekundär 

begravning (Skinner & Jessee 2005: 57). Författarna presenterar en typologi fokuserad på 

platsformationsprocesser som främst är riktad till rättsantropologer men en gemensam 

terminologi och praxis kan vara av nytta även inom och mellan andra discipliner. 
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3. Materialpresentation 

I detta kapitel presenteras de undersökta studierna. För en utförligare genomgång se Bilaga 1 

där varje studie presenteras utifrån syfte och metodval. Val av studier har baserats på att de 

olika studierna undersöker olika former av massgravar samt att de innehåller en presentation av 

metodologi vid undersökning av kvarlevorna i gravarna. Studierna kan tillsammans ge 

indikationer på hur olika massmaterial hanteras och vilka frågor som ställs till dem samt vilka 

metoder som appliceras. Intentionen är att möjliggöra en närmare analys och jämförelse av hur 

undersökningar av de olika typerna av massgravar hanteras. I tabell 1 nedan presenteras de 

utvalda studierna kort.  

 

Tabell 1. Översikt av undersökta studier. För en mer utförlig presentation, inkluderat syfte och metoder, se 
Bilaga 1.  

Nr Titel Författare År Typ av massgrav Arkeologisk/ 
Rättsmedicinsk 

1 Wounded to the bone: Digital 
microscopic anlysis of traumas in a 
medieval mass grave assemblage 
(Sandbjerget, Denmark, AD 1300-
1350)  

Boucheriea, A., 
Jørkov, M-L. & 
Smith, M 

2017 Fältslag Arkeologisk 

2 Rebellion, Combat, and Massacre: 
A medieval mass grave at 
Sandbjerg near Næstved in 
Denmark. 

Bennike, P 2006 Fältslag Arkeologisk 

3 A Sixteenth-Century Warrior 
Grave from Uppsala, Sweden: the 
Battle of Good Friday.  
 

Kjellström A. 2004 Fältslag Arkeologisk 

4 The skeletons (i Armour from the 
battle of Wisby). 

Ingelmark, B. 1939 Fältslag Arkeologisk 

5 War Lesions from the Famous 
Portugese Medieval Battle of 
Aljubarrota. 

Cunha, E. & 
Silva, A.M. 

1997 Fältslag Arkeologisk 

6 The Kulleet Bay Mass Grave. Parsley, C. 2018 Epidemi/Sjukdom Arkeologisk 
7 A Black Death mass grave at 

Thornton Abbey: the discovery and 
examination of a fourteenth-
century rural catastrophe. 

Willmott, H. et 
al. 

2020 Epidemi/Sjukdom Arkeologisk 

8 Given to the Ground: A Viking 
Age Mass Grave on Ridgeway 
Hill, Weymouth. 

Loe, L., Boyle, 
A., Webb, H. & 
Score, D.  

2014 Våld Arkeologisk 

9 Ancient DNA, Strontium isotopes, 
and osteological analyses shed 
light on social and kinship 
organization of the Later Stone 
Age. 

Haak, W. et al. 2008 Våld Arkeologisk 
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Nr Titel Författare År Typ av 
massgrav 

Arkeologisk/ 
Rättsmedicinsk 

10 Late Chalcolithic mass graves att Tell 
Brak, Syria, and violent conflict during 
the growth of early city-states. 

McMahon, A., 
Soltysiak, A. & 
Weber, J. 

2011 Våld Arkeologisk 

11 The archaeology of early medieval 
violence: the mass grave at Budec, Czech 
Republic. 

Stefan, I., 
Stránská, P. & 
Vandrova, H. 

2016 Våld Arkeologisk 

12 Bioarchaeological field analysis of 
human remains from the mass graves at 
Phaleron, Greece. 

Ingvarsson, A. 
& Bäckström, 
Y. 

2019 Våld Arkeologisk 

13 The massacre mass grave of Schöneck-
Killianstädten reveals new insights into 
collective violence in Early Central 
Europe. 

Meyer, C. et al. 2015 Massaker Arkeologisk 

14 The Sandby Borg Massacre: 
Interpersonal Violence and the 
Demography of the dead. 

Alfsdotter, C. 
& Kjellström, 
A. 

2019 Massaker Arkeologisk 

15 Ridgeway Hill Burial: How forensic 
anthropology was used in the analysis of 
the skeletal remains found at the mass 
burial at Ridgeway Hill to find who they 
were and what happened to them. 

Williams, K.D. 2015 Massaker Arkeologisk 

16 Osteology of the Crow Creek Massacre. Willey, P.S. 1982 Massaker Arkeologisk 
17 A Possible Massacre at Early Bronze 

Age Titris Höyuk, Anatolia. 
Erdal, Ö.D. 2012 Massaker Arkeologisk 

18 14C dating human skeletons from 
medieval archaeological sites in 
Kamakura, Japan: Were they victims of 
Nitta Yoshisadas attack? 

Minami, M. et 
al. 

2012 Katastrof Arkeologisk 

19 Managing commingled remains from 
mass graves: Considerations, 
implications and recommendations from 
a human rights case in Chile. 

Garrido Varas, 
C. & Intriagio 
Leiva, M. 

2011 Våld Rättsmedicinsk 

20 Identification of victims from a mass 
grave discovery near Benghazi, Libya. 

Sherein, G.S et 
al. 

2019 Våld Rättsmedicinsk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13  

4. Analys 

 

I denna del kommer de olika studierna jämföras utifrån syfte och metoder med utgångspunkt i 

frågeställningarna presenterade i kap 1 (punkt 1.2) i uppsatsen.  

 

Vilka syften och frågeställningar ställs till det osteologiska materialet i de olika 
osteoarkeologiska och rättsmedicinska studierna?  

I stort är det samma frågor som studeras i alla studier, det forskarna är ute efter är 

återkommande att skapa en förståelse av massgravarnas uppkomst och omständigheterna kring 

individernas död. En skillnad kan dock ses främst mellan arkeologiska undersökningar av 

massgravar och rättsmedicinska undersökningar av massgravar. När det kommer till 

undersökningar av mer kontemporära och rättsmedicinskt intressanta massgravar, som 

exempelvis de av Garrido Varas et al. (2011) och Sherein et al. (2019), är frågor om 

identifiering de stora huvudfrågorna. Upprättandet av en biologisk profil samt DNA analyser 

ligger i fokus. Även frågor om hur kvarlevor hanteras vid undersökningar av massgravar 

kopplade till brott mot mänskliga rättigheter förekommer.  

I de studier som är arkeologiskt motiverade snarare än rättsmedicinska är frågorna mer 

syftade till att få en överblick över materialets sammansättning för att utifrån det dra slutsatser 

om omständigheter kring massgravarnas uppkomst och individernas levnadsöden. Även frågor 

om genetiskt släktskap, diet, ursprung och mobilitet dyker upp i de arkeologiska 

undersökningarna, som exempelvis i Willey (1982), Haak et al. (2008), Minami et al. (2012), 

Loe et al. (2014), Williams (2015) och och Alfsdotter & Kjellström (2019).  

I de undersökningar som behandlar massgravar uppstådda till följd av slag eller 

massakrer/våld, som exempelvis de från Ingelmark (1939), Cunha & Silva (1997), Kjellström 

(2004), McMahon et al. (2011), Boucherie et al. (2017) och Alfsdotter & Kjellström (2019) 

m.fl., ligger frågor syftade till att undersöka våld, våldsmönster, våldsamma konflikter och 

trauma i fokus. I exempelvis Parsley (2018) och Willmott et als. (2020) studier som behandlar 

massgravar från epidemier/sjukdom är frågor snarare riktade till att undersöka hälsotillstånd 

och förekomst av patologier i fokus.  

Vid undersökningar av båda dessa typer av massgravar prioriteras dock att få en överblick 

över materialets sammansättning. Frågor rörande MNI, kön och ålder förekommer. Syftet med 

frågorna ställda är att få en överblick över materialet för att utifrån det dra slutsatser om 

antingen våldsamma konflikter och krigsföring eller hälsotillstånd och hantering av individer 

som dött till följd av sjukdom.   

I flera av uppsatserna, exempelvis Willey (1982), Haak et al. (2008), Loe et al. (2014), 

Williams (2015), Stefan et al. (2016) och Alfsdotter & Kjellström (2019) är även frågor om 

ursprung och släktskap i fokus. I dessa fall är det inte identifiering av individer på personnivå 

som är i fokus, som i de rättsmedicinska undersökningarna, utan snarare identifiering på 

gruppnivå som är målet.  

I ett av studierna, det av Boucherie et al. (2017), ställs även frågor syftade till att undersöka 

sätt att utveckla metoder relaterade till undersökningar av trauma.  

 

Vilka metoder har applicerats i de olika osteoarkeologiska och rättsmedicinska 
studierna?  

I stort sätt är det samma uppsättning metoder som används vid samtliga undersökningar. 

Dock påverkas vilka metoder som läggs fokus på beroende på det undersökta materialets 

sammansättning. Det framgår även att analyser och metoder anpassas efter vilka frågor som 
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författarna är ute efter att undersöka. I tabell 2 nedan presenteras en översikt över vilka metoder 

som använts i de olika undersökningarna. För en mer ingående presentation av metodval se 

bilaga 2.   

 
Tabell 2. Metoder använda i de olika osteologiska, arkeologiska och rättsmedicinska studierna. Studierna är 
uppdelade efter siffror enligt ordning i materialpresentationen i kapitel 3. För en mer ingående presentation av 
metoder se Bilaga 2.  

 1 2 3 4 5 6 
MNI x x x x x x 
Ålder x x x x x x 
Kön x x x x x  

Kroppslängd  x x x x  
Trauma x x x x x x 

Patologier  x  x  x 
DNA/aDNA       

Isotopsanalys       
Metriska 

undersökningar av 
ursprung/Etnicitet 

      

Aktivitetsspår       
C14  x x   x 

Övriga metoder      x 
 

 7 8 9 10 11 12 
MNI  x  x x  
Ålder x x x x x x 
Kön x x x x x x 

Kroppslängd  x    x 
Trauma  x x x x x 

Patologier x x  x  x 
DNA/aDNA x  x   x 

Isotopsanalys  x x    
Metriska 

undersökningar av 
ursprung/Etnicitet 

 x   x  

Aktivitetsspår  x   x  
C14 x   x x  

Övriga metoder  x  x  x 
 

 13 14 15 16 17 18 
MNI x x  x x  
Ålder x x x x x x 
Kön x x x x x x 

Kroppslängd    x   
Trauma x x x x x  

Patologier x      
DNA/aDNA       

Isotopsanalys  x x   x 
Metriska 

undersökningar av 
ursprung/Etnicitet 

   
x 

  

Aktivitetsspår   x    
C14 x     x 

Övriga metoder  x  x x x 



 

15  

 

 19 20     
MNI x      
Ålder x x     
Kön x x     

Kroppslängd x x     
Trauma x      

Patologier  x     
DNA/aDNA x x     

Isotopsanalys       
Metriska 

undersökningar av 
ursprung/Etnicitet 

      

Aktivitetsspår       
C14       

Övriga metoder  x     
 

Som framgår ovan så är det vissa metoder som används i de flesta av de undersökta 

studierna. Åldersbedömning har skett i 20/20 studier och könsbedömning i 19/20 studier. 

Okulära studier av trauma har skett i 17/20 studier och MNI beräkningar har genomförts i 14/20 

studier.  

Metoderna använda för åldersbedömning är främst morfologiska studier av karaktärsdrag 

på kranium och bäckenben samt undersökningar av framväxt av och slitage på tänder. För yngre 

individer är även studier av fusionering av epifyser en vanlig metod. När det kommer till 

könsbedömning används morfologiska studier av karaktärsdrag på olika benelement, 

exempelvis kranium och bäckenben, men även metriska metoder tillämpas. Här används 

exempelvis undersökningar av mått på post-kraniala benelement, främst rörben.  

Det framgår att samma slags metoder (exempelvis morfologiska studier av bäckenben) 

används inom de flesta av de undersökta studierna men olika versioner av dessa metoder kan 

tillämpas. Forskare har utvecklat olika mer specifika metoder för att undersöka exempelvis 

morfologiska karaktärsdrag på bäckenben och här använder de olika studierna sig av olika 

specifika metoder (se exempelvis Todd 1921; McKern & Stewart 1957; Gilbert & McKern 

1973; Lovejoy 1985; Brooks & Suchey 1990; Buckberry & Chamberlain 2002 och White & 

Folkens 2005 m.fl.). Detta stämmer för flera av de grundläggande metoderna, till exempel 

åldersbedömningar via morfologiska studier av kranium och bäckenben.  

Kroppslängd har undersökts i 9/20 studier och då genom metriska undersökningar av rörben 

och via matematiska formula framtagna av olika forskare som Trotter & Gleser (1952), 

Trotter (1979) och Sjøvold (1990).  

Okulära undersökningar av spår av patologier har skett i 8/20 studier och i 1/20 studier har 

spår av patologier undersökts genom studier av aDNA. Aktivitetsspår har undersökts i 3/20 

studier via okulära undersökningar.  

Analyser av DNA/aDNA har utförts i 5/20 studier och isotopsanalyser har genomförts i 

5/20 studier. Metriska undersökningar av kranium för studier av ursprung/etnicitet har skett i 

3/20 studier.  

Utöver metoderna nämnda ovan har c14 analyser skett i 8/20 studier och i 9/20 studier har 

det även framgått att andra metoder utöver de mer grundläggande har applicerats på materialet. 

Exempel på detta är kemiska analyser av lösa element och fragment för att om möjligt koppla 

samman disartikulerade individer, korrelationsanalyser för att studera bens arkeologiska 

kontext och okulära undersökningar av tafonomiska förändringar.  

Det framgår därmed av denna analys att i de flesta av de undersökta studierna används i 

stort sätt samma osteologiska standardmetoder för undersökning av kvarlevor tillsammans med 

några naturvetenskapliga metoder som DNA- och isotopsanalyser.  
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Vilka skillnader och likheter kan ses i syften, frågeställningar och metodapplicering 
mellan de olika osteoarkeologiska och rättsmedicinska studierna? Används samma 
metoder till samma syfte? 

När det gäller syften kan många likheter urskiljas, men även vissa skillnader. De största 

skillnaderna kan ses i till vilka syften DNA-analyser används. Analyser av DNA och aDNA 

genomfördes i 5/20 studier. I två av dessa studeras aDNA för att få information om individers 

släktskap/ursprung (Haak et al. 2008; Ingvarsson & Bäckström 2019). Haak et al. (2008) 

använder även aDNA i syfte att bekräfta könsbedömningar. I en studie studeras aDNA istället 

med syfte att undersöka förekomst av bakterien Yersinia Pestis (Willmott 2020). I de två 

rättsmedicinska studierna utförs DNA analyser med syfte att identifiera individer på en 

personlig nivå (Garrido Varas et al. 2011; Sherein et al. 2019).     

Isotopsanalyser utförs också till olika syften i olika arkeologiska studier. I fyra av de 

arkeologiska studierna används de för att studera ursprung och mobilitet (Haak et al. 2008; Loe 

et al. 2014; Williams 2015; Alfsdotter & Kjellström 2019), i två arkeologiska studier för att 

studera diet (Minami et al. 2012; Loe et al 2014) och i ett även för att mer specifikt studera 

exogami (Haak et al. 2008). Isotopsanalyser används inte alls i de två rättsmedicinska studierna. 

Metoder för ålder- och könsbedömning, kroppslängdsberäkning, MNI-beräkning samt 

undersökningar av trauma och patologier används i samma syfte i de flesta av studierna. De 

nyttjas för att skapa en överblick över materialet som forskarna sedan kan utgå ifrån för att 

studera sina frågeställningar. Ett fåtal skillnader kan dock urskiljas. I en studie utförs okulära 

undersökningar av trauma med syfte att studera möjliga sätt att uppnå mer detaljerade och 

precisa trauma-analyser genom användning av digital mikroskopi (Boucherie et al. 2017). Här 

är syftet med metodappliceringen att i slutändan utveckla metoder för traumaanalys snarare än 

att skapa en överblick av materialet med syfte att dra slutsatser om exempelvis händelseförlopp, 

våldsföring och konflikter under en specifik tidsperiod.  

När det kommer till de grundläggande osteologiska metoderna nämnda ovan appliceras de 

därmed oftast i samma syfte, det vill säga i syftet att skapa en överblick över materialets 

sammansättning. Däremot så kan resultaten från detta sedan appliceras i olika syften vilka styrs 

av forskarnas frågeställningar och mål. I vissa studier är syftet att dra slutsatser om massgravens 

formande och individernas livsöden, i vissa är syftet att studera traumamönster, våldsamma 

konflikter och krigsföring under olika tidsåldrar och i olika sammanhang. I andra studier är 

syftet att undersöka hälsotillstånd eller släktskap och mobilitet. Syftet i vissa fall är att skapa 

biologiska profiler över individerna i massgraven för att underlätta identifiering och bedömning 

av dödsorsak.    

När det gäller frågeställningar och metodapplicering kan också många likheter urskiljas, 

men även vissa skillnader. Skillnader kan ses mellan material med olika sammansättningar och 

från olika typer av massgravar. Speciellt kan skillnader i frågor och metoder ses mellan 

undersökningar av massgravar av arkeologiskt intresse och massgravar av rättsmedicinskt 

intresse.  

När det kommer till arkeologiska undersökningar av massgravar är frågor och metoder 

oftast syftade till att generera en överblick över det undersökta materialet samt ge en inblick i 

de undersökta individernas livsöden och omständigheter till massgravens skapande. I dessa fall 

anläggs oftare ett bredare perspektiv vilket återspeglas i metodval. Fler metoder används ofta 

för att skapa en mer generell bild över materialet. I de arkeologiska undersökningarna kan också 

en tendens att mer fokus även läggs på de arkeologiska metoderna (utöver de osteologiska).  

När det kommer till rättsmedicinska undersökningar är frågor och metoder snarare syftade 

till att identifiera individerna i massgraven och generera data som kan användas i en eventuell 

framtida rättegång. I dessa arbeten används oftast färre metoder och fokus tenderar att ligga på 

en specifik metod, oftast DNA-analyser.  

Båda formerna av undersökning resulterar dock i en översikt av materialets 

sammansättning och karaktär, men resultaten tas fram och används i helt olika syften.  

Det framgår i uppsatsen att frågeställningar och metoder i fokus även skiljer sig åt något 

beroende på vilken typ av massgrav som undersöks. Undersöks en massgrav som skapats till 

följd av ett slag eller en massaker är frågeställningarna ofta syftade till att studera krigsföring 



 

17  

och förekomst av våldsamma konflikter under den tidsperiod massgraven härstammar ifrån. I 

dessa fall är metoder som genererar en demografisk bild över materialet samt data gällande 

trauma i fokus även om andra metoder som okulära undersökningar av spår av patologier eller 

isotopsanalyser också används. Undersöks en massgrav från en epidemi är frågorna snarare 

syftade till att studera hälsotillstånd och till att försöka knyta massgraven till en specifik 

epidemi. Här är metoder som undersöker demografi och spår av patologier i fokus.  

Båda undersökningarna resulterar dock i en generell bild över den undersökta populationen 

och dess hälsotillstånd och aktiviteter. Vad som ges är en inblick i de undersökta individernas 

liv och hälsa.  

En stor skillnad kan dock ses i hur de olika studierna är uppbyggda och i hur metoder, data 

och resultat presenteras. I de arkeologiska undersökningarna, speciellt de producerade av 

forskare med osteologiska bakgrunder (se exempelvis Kjellström 2004; Bennike 2006; Loe et 
al 2014; Ingvarsson & Bäckström 2019; Alfsdotter & Kjellström 2019), presenteras alla 

metoder, tillvägagångssätt och resultat väldigt utförligt. I de rättsmedicinska studierna 

undersökta i denna uppsats (se Varas et al. 2011; Sherein et al. 2019) presenteras inte alla 

metoderna alls lika tydligt. Här är snarare resultat i fokus.  
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5. Diskussion 

 

Massgravar utgör en viktig kategori av fynd. De är unika kontexter som kan ge insyn i händelser 

som resulterar i avsteg från en kulturs i normala fall använda gravpraxis. Att studera massgravar 

kan ge svar på frågor om specifika populationer och, då de ofta utgör en stängd kontext, om 

enskilda händelser. I och med att undersökningar av massgravar och intresset kring dem 

ständigt växer så uppstår det frågor kring hur och under vilka teoretiska och metodologiska 

parametrar som massgravar bör analyseras. För närvarande finns det ingen uttalad gemensam 

standard för hur undersökningar av massgravar bör gå till.  

Vad som kan ses tydligt i analysen i denna uppsats är att många metoder återkommer i de 
flesta av studierna. Detta är intressant då flera forskare, däribland Haglund (2001), är överens 

om att det inte finns någon gemensam standard för utgrävning och undersökning av massgravar 

och att detta resulterar i att många olika metoder och tekniker används. Ändå brukas i stort sätt 

samma metoder i de undersökta studierna, åtminstone när det kommer till analys av kvarlevor. 

Det skiljer sig i vissa detaljer som exempelvis vilken version av en metod som används men 

det är samma uppsättning och slags metoder som återkommande nyttjas. Precis som Haglund 

(2001) också påpekar så framgår det av undersökningen av studierna i denna uppsats att det 

ändå finns grundläggande likheter i alla utgrävningar av massgravar. Målet är oftast att använda 

kontrollerade tekniker för att analysera kvarlevorna i massgravarna. På så sätt förekommer ändå 

vad som kan kallas en standarduppsättning av metoder som återkommande används. Genom 

undersökningar av de enskilda fallen har i detta uppsatsarbete en mer generell bild framträtt.  

 Däremot verkar det inte finnas något standardiserat sätt, uttalat eller outtalat, att presentera 

tillvägagångssätt, data och resultat på, vilket medför att det framgår olika tydligt vilka metoder 

som använts. Här skiljer det sig mycket mellan de undersökta studierna. Vissa är väldigt 

utförliga och presenterar tydligt vilka metoder som använts och hur de applicerats (se 

exempelvis Kjellström 2004; Bennike 2006; Loe et al 2014; Ingvarsson & Bäckström 2019; 

Alfsdotter & Kjellström 2019) medan andra gör detta på ett vad som i jämförelse kan sägas 

vara ett undermåligt sätt (se exempelvis Haak et al. 2008; Varas et al. 2011; Mayer et al. 2015; 

Stefan et al. 2016; Sherein et al. 2019). 

I detta fall skulle en standardisering kunna vara något positivt då det kan skapa en struktur 

av ämnet som möjliggör jämförelser av olika material och undersökningar till större grad. Något 

som är möjligt i större utsträckning om alla följer samma normer. Det är också vitalt vid 

undersökningar som senare ska presenteras i domstolar. En standardisering skulle dock också 

kunna bidra till stagnation. Att standardisera metodik skulle kunna begränsa undersökningar 

och därigenom förhindra framsteg inom ämnet. Detta genom att det kan inskränka vilka 

hypoteser som kan testas och även leda till en bekvämlighet bland forskare som motverkar 

utveckling, såväl inom ämnet som av själva metoderna. En standardisering ger en översikt men 

tvingar också in ämnet i specifika kategorier som påverkar vilka frågor som kan ställas till 

material och vilka svar som kan erhållas (Dullemeijer 1980: 88, 92). Att standardisera metodval 

är därmed kanske inte helt nödvändigt, då en bredd i metoder kan stimulera framsteg inom 

ämnet. Däremot skulle en högre grad av kommunikation och samarbete samt ett utbyte av 

erfarenheter mellan olika forskare och discipliner kunna vara av nytta då det skulle kunna leda 

till nya frågor och upptäckter.  

Människors uppfattningar styrs till stor del av förväntningar. Det krävs mindre kognitiv 

ansträngning att förstå världen genom att använda förutfattade meningar uppdaterade med lite 

ny sensorisk information än att ständigt bilda helt nya uppfattningar från grunden. Om dessa 

förutfattade meningar bortses ifrån så kanske våra förväntningar kan lösgöras och då kanske 
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saker ser annorlunda ut, eftersom vi då ser dem som de är snarare än som vi förväntar oss att 

de ska vara. Om vi tränar oss själva ur våra förväntningar så kan vi se något nytt. Det kan alltså 

finnas en klyfta mellan vad vi förväntar oss att hitta och vad vi faktiskt hittar när vi tittar 

(Sheldrake 2020: 16). Om vi försöker se bortom de metoder vi ”förväntas” använda och utöver 

dessa applicerar oväntade metoder så kanske vi hittar något nytt.  

Arbetet i denna uppsats visar även att vilka metoder som fokuseras på kan skilja sig lite åt 

beroende på vilka frågeställningar som ställs till materialet och vilken typ av massgrav som 

undersöks. Om undersökningen behandlar en massgrav som uppstått till följd av ett slag eller 

en massaker ligger fokus ofta på studier av trauma medan undersökningar av massgravar 

uppstådda till följd av epidemier oftare fokuserar på studier av spår av patologier. När det 

kommer till mer kontemporära eller rättsmedicinskt intressanta massgravar verkar fokus 

snarare ligga på metoder för identifiering.  

Vi kan dock, som sagt, ändå se att i de flesta undersökningar, oavsett typ av massgrav, 

genomförs en uppsättning grundläggande metoder som ålder- och könsbedömning samt 

kroppslängdsberäkningar så länge materialets bevaringsgrad tillåter det. Som påpekat tidigare 

kan det däremot skilja sig åt mellan de olika studierna när det kommer till vilka versioner av 

metoder som används. Detta ses tydligast mellan studier från olika årtionden vilket kan antas 

bero på att en utveckling av metoder skett. Det kan också urskiljas en skillnad beroende på 

varifrån forskarna kommer och var de arbetar. Skillnader i vilka versioner av metoder som 

appliceras verkar alltså påverkas av var i världen forskarna arbetar och troligtvis även var de 

har studerat. Intressant att notera här är dock att det endast är versioner av metoder som varierar 

inte vilka slags metoder som används.  

Utöver ovan nämnda metoder verkar även bedömningar av MNI vara en grundläggande 

metod som används i de flesta av studierna. Undersökningar av MNI är, tillsammans med 

analyser av MNE och NISP, vanliga metoder inom zooarkeologi. Precis som Atici (2013) tar 

upp så kan flera metoder använda inom zooarkeologin med fördel användas vid undersökningar 

av alla former av beblandade material, också massgravar.  

När det kommer till kvantifiering så kräver den ofta blandade naturen hos zooarkeologiska 

material komplexa statistiska analyser för att bedöma minimum- och maximumantal samt 

taxonomisk representation. Som vi kan se i denna uppsats så räknas MNI ut i de flesta 

undersökningar av massgravar och i vissa fall utförs ytterligare test med paleodemografiska 

rekonstruktioner. När det kommer till massgravar skulle kanske ett större utbyte av 

kvantifieringsmetoder mellan human- och animalosteologin vara av fördel för båda 

disciplinerna (MacKinnon 2007: 492). Detta kan även gälla andra aspekter av zooarkeologi, 

exempelvis animalosteologisk forskning inom tafonomi. Etiska standarder förhindrar generellt 

tafonomiska experiment på mänskliga kvarlevor och ofta används andra däggdjur istället. Här 

kan forskare som undersöker mänskliga kvarlevor möjligtvis ha nytta av att studier som görs 

på kvarlevor från andra djur (MacKinnon, 2007: 492).  

Arkeologer och rättsläkare/rättsantropologer kan därmed ha nytta av att applicera metoder 

använda inom zooarkeologin då det är en disciplin som är van vid att hantera massmaterial och 

beblandade material. Även om forensisk antropologi, humanosteologi och zooarkeologi kan 

skilja sig åt när det kommer till forskningsfrågor, fokus och teoretiska utgångspunkter så delar 

de ändå en grundinställning och ett metodologiskt engagemang med grundläggande frågor som 

”vad gör dessa ben här” och ”hur kom de hit” (Atici 2013: 213; Ozterholtz et.al 2014: 11). 

Den största skillnaden i frågor och metodik kan i denna uppsats urskiljas mellan 

rättsmedicinska och arkeologiska undersökningar. Som Hultgren (2018: 1,5) diskuterar så har 

rättsläkare och osteologer/arkeologer på många sätt lika arbetssätt men fokus i 

undersökningarna och syftet med dem skiljer sig åt, det finns en skillnad i utövning mellan de 

två disciplinerna. I de rättsmedicinska studier som undersöks i denna uppsats är huvudfokus att 

identifiera individer och samla in data som senare kan användas som bevis i en eventuell 

rättegång. I dessa studier appliceras därmed metoder som bidrar till identifiering av personer, 

som DNA-analyser och skapande av biologiska profiler. Precis som Connor & Scott (2001: 3) 

påpekar så kan en skillnad också ses i hur insamlade data behandlas, något som framgår i de 

studier som undersökts i denna uppsats. I rättsmedicinska studier samlas data in med syfte att 
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rekonstruera en händelse och identifiera personer för att om möjligt återföra offren till 

släktingar och för att senare eventuellt använda den insamlade informationen i en domstol, 

vilket speglas i de rättsmedicinska studierna studerade i denna uppsats. Enligt Haglund 

(2001:28) så kräver rättsmedicinska undersökningar en noggrann uppmärksamhet på spårbarhet 

och konfidentialitet samt en medvetenhet om att allt arbete som utförs senare kan granskas och 

eventuellt ifrågasättas i en domstol. Detta kan ses som intressant då de rättsmedicinska 

studierna undersökta i denna uppsats inte presenterar sina tillvägagångssätt lika utförligt som i 

flera av de arkeologiska studierna. Här kan spårbarhet på ett sätt sägas vara sämre.  
I de arkeologiska studierna är intresset ofta bredare. Forskarna är ytterst intresserade av 

mönster av mänskligt beteende och mänsklig utveckling. De två disciplinerna styrs ytterst av 

olika mål. I de arkeologiska och osteologiska studierna undersökta i denna uppsats anläggs 

oftare ett bredare perspektiv. En större bredd av metoder verkar appliceras för att samla in så 

mycket information om ett material som möjligt även om det oftast är en specifik metod som 

är i fokus, exempelvis traumaanalys, isotopsanalyser eller studier av patologier. Som Hultgren 

(2018: 1,5) påpekar så kan identifiering utgöra en del av en osteologisk eller arkeologisk analys, 

vilket framgår i några av de arkeologiska studierna undersökta i denna uppsats, men det är ofta 

inte huvudfokus i arbetet. I de arkeologiska studierna sker analyser av aDNA för att studera 

ursprung och grupptillhörighet. Identifiering sker därmed på populationsnivå till skillnad från i 

de rättsmedicinska arbetena där målet är identifiering på individnivå.  
Som Steele (2008) menar kan även arkeologiska metoder och tekniker som stratigrafisk 

analys, registrering av markfynd, detaljerad kartläggning samt registrering av fynd vara av stor 

nytta vid undersökningar av massgravar. Det framgår i flera av de undersökta studierna att detta 

använts, men då främst i de arkeologiska undersökningarna. Detta verkar inte appliceras, eller 

i alla fall presenteras, i de rättsmedicinska undersökningarna. Det kanske skulle kunna vara av 

nytta att använda och tydligare presentera dessa slags metoder även i dessa fall. 

Användning av basmetoder som exempelvis MNI-beräkningar, köns- och åldersbedömning 

samt användning av metoder som DNA analyser förekommer därmed i såväl de arkeologiska 

som rättsmedicinska studierna men det framgår även av den genomförda undersökningen att 

metoderna används i delvis olika syften. Forskare väljer hela tiden vilken kunskap de vill hämta 

ur de studerade materialen. Analyserna resulterar därmed i ett utdrag av på förhand vald 

information som hanteras via olika metoder. Forskare väljer därmed vilka metoder som används 

utifrån vilken information som efterfrågas. Metodval anpassas också efter materialets 

förutsättningar, som exempelvis bevaringstillstånd, fragmenteringsgrad och volym. 

Tillvägagångssätt beror därmed på typ av osteologiskt material, kontext och vilken information 

som söks (Vretemark, 1997: 30, 33). Sammansättningen och utseendet av materialet påverkar 

vilka metoder som kan användas. Större grad av fragmentering leder exempelvis till en annan 

uppsättning av metoder, då fragmenteringen kan hindra att vissa metoder tillämpas vilket kan 

ses i exempelvis Parsleys (2018) studie.  

Analysen i uppsatsen har granskat relationer, likheter och skillnader mellan metodval och 

frågeställningar applicerade i de olika studierna som utgör grunden till uppsatsen. Genom att 

utgå från den lilla skalan menar Fahlander (2002) att vi kan undvika att låsa in analysen i ett 

alltför determinerande facit redan innan undersökningen inleds. Genom att starta från en 

detaljnivå har det i denna uppsats framkommit att ungefär samma uppsättning av metoder 

använts i de flesta av arbetena även om frågeställningar ytterst skiljt sig åt.  

En intressant punkt som kan diskuteras är att de metoder som används ofta är skapade för 

relativt länge sen och få utvecklingar har skett sedan dess. Detta kan bero på att de är de bästa 

sätten för att undersöka det de är ämnade att ta reda på. Dock nämns ofta att vissa metoder, 

exempelvis åldersbedömning via studier av fusionering av kraniala suturer, inte är helt 

tillförlitligt och bör användas i kombination med andra åldersmarkörer. Ändå används denna 

metod i de flesta av de undersökta studierna. Kan denna brist på utveckling av grundläggande 

osteologiska metoder förhindra undersökningar och leda till en stagnation av ämnet? 

Utveckling av metoder sker dock, på senare tid har flera naturvetenskapliga metoder utvecklats 

och börjat användas allt mer inom arkeologiska och rättsmedicinska undersökningar av 

kvarlevor. Undersökningen i uppsatsen visar att i de rättsmedicinska studierna läggs mer fokus 
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på naturvetenskapliga metoder över mer traditionella metoder. Medan i de arkeologiska 

studierna är det tvärt om, där läggs mer fokus på de traditionella metoderna över de nyare 

naturvetenskapliga. Kanske skulle en mer jämlik kombination ge annorlunda resultat eller 

ingångar till studier?  

5.1. Slutsats 
I denna del kommer slutsatser presenteras med utgångspunkt i frågeställningarna presenterade 

i kapitel 1 (punkt 1.2).  

 

• Vilka syften och frågeställningar ställs till det osteologiska materialet i de olika 
osteoarkeologiska och rättsmedicinska studierna?  

Det framgår att studiernas syften kan skilja sig åt beroende på vilken typ av massgrav som 

undersöks. Vid undersökningar av massgravar från slag och massakrer är syftet oftast att ytterst 

studera trauma, våldsmönster och våldsamma konflikter medan undersökningar av massgravar 

från exempelvis epidemier ofta har som syfte att studera hälsa och patologier. Vid 

undersökningar av båda dessa typer av massgravar går det dock att säga att ett gemensamt syfte 

är att skapa en överblick över materialets sammansättning, något som verkar stämma i de flesta 

av de arkeologiska studierna. Däremot framgår det att i rättsmedicinska undersökningar är 

syftet i de flesta fall att identifiera individerna i graven och generera data som senare eventuellt 

kan användas i en rättegång.  

 Frågorna som ställs till materialen och resultaten som genereras av alla undersökningar 

resulterar emellertid ytterst i information om massgravens formation och omständigheter kring 

individernas liv och död. Vilka frågor och metoder som fokus ligger på verkar dock styras dels 

av forskarnas intressen och dels av typ av massgrav samt materialets sammansättning och 

utseende.  

 

• Vilka metoder har applicerats i de olika osteoarkeologiska och 
rättsmedicinska studierna?  

Efter att ha jämfört studierna som utgör grunden till detta arbete kan en tendens ses till att en 

uppsättning metoder används i de flesta studierna av massgravar. Vissa skillnader kan ses i 

metodval beroende på huvudfokus av studierna och vilken typ av massgrav som undersöks. De 

största skillnaderna i såväl frågeställningar som metodapplicering kan urskiljas mellan 

arkeologiska och rättsmedicinska undersökningar. De två disciplinerna har på många sätt lika 

arbetssätt men fokus i studierna och syftet med dem skiljer sig ofta åt. I rättsmedicinska studier 

är oftast identifiering i fokus och därmed ofta metoder som DNA-analyser och upprättandet av 

biologiska profiler. Arkeologiska studier däremot tenderar att ha ett bredare fokus och därmed 

en bredare metodapplicering. Detta medför att olika metoder är i fokus i de olika disciplinerna 

även om det i stort sätt är samma uppsättning och slags metoder som används.  

Trots att forskare menar att det saknas en gemensam standard för hur undersökningar av 

massgravar ska gå till så framgår det i denna uppsats att en viss gemensam struktur ändå kan 

ses. Även om det inte finns en uttalad standard så verkar det finnas en outtalad sådan, 

åtminstone när det kommer till metodval vid undersökningar av kvarlevor. Genom 

undersökningar av de enskilda fallen har här en mer generell bild framträtt.  

Att samma slags metoder används vid i stort sätt alla former av massgravar kan innebära 

att detta är det bästa sättet att strukturera undersökningarna på för att få ut så mycket information 

som möjligt. Det kan dock också skapa ramar som begränsar frågor, metodval och resultat. Om 

dessa ramar inte förekom eller förändrades kanske ny kunskap och nya möjligheter skulle 

uppstå.  
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• Vilka skillnader och likheter kan ses i frågeställningar och metodapplicering 
mellan de olika osteoarkeologiska och rättsmedicinska studierna? Används 
samma metoder till samma syfte? 

De största skillnaderna i metodapplicering kan ses i till vilka syften DNA-analyser används. I 

vissa fall används det för att generera information om individers släktskap/ursprung, i andra för 

att bekräfta könsbedömningar eller undersöka förekomst av bakterier. I de två rättsmedicinska 

studierna utförs DNA-analyser med syfte att identifiera individer på en personlig nivå. Även 

isotopsanalyser utförs till olika syften i olika studier. Ibland för att studera till exempel ursprung 

och mobilitet och ibland för att studera exempelvis diet. Metoder för ålder- och könsbedömning, 

kroppslängdsberäkning, MNI-beräkning samt undersökningar av trauma och patologier 

används i samma syfte i de flesta arbetena. De nyttjas oftast för att skapa en överblick över 

materialet som forskarna sedan kan utgå ifrån för att studera sina frågeställningar. 

När det kommer till skillnader och likheter i frågeställningar kan som nämnt ovan de största 

skillnaderna ses mellan arkeologiska och rättsmedicinska studier då dessa två discipliner ytterst 

styrs av olika mål. När det kommer till arkeologiska undersökningar av massgravar är frågor 

oftast syftade till att generera en överblick över det undersökta materialet samt ge en inblick i 

de undersökta individernas livsöden och omständigheter till massgravens skapande. När det 

kommer till rättsmedicinska undersökningar är frågorna snarare syftade till att identifiera 

individerna i massgraven och generera data som kan användas i en eventuell framtida rättegång.    

Även om båda formerna av undersökning resulterar i en översikt av materialets 

sammansättning och karaktär, tas resultaten fram och används i olika syften.  
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6.  Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur den osteologiska analysen praktiskt går till vid 

studier av olika typer av massgravar. Likheter och skillnader i syften, frågor, metodval och 

metodapplicering mellan olika studier som behandlar massgravar har undersökts. 

Sammanfattningsvis så har studien kommit fram till att en tendens kan ses till att en 

grundläggande uppsättning metoder används vid de flesta studier av massgravar. Vissa 

skillnader kan ses i frågor och metodval beroende på huvudfokus av studierna och vilken typ 

av massgrav som undersöks även om många likheter också förekommer. De största skillnaderna 

i frågeställningar och metodapplicering kan urskiljas mellan arkeologiska och rättsmedicinska 

undersökningar. De två disciplinerna har på många sätt lika arbetssätt men fokus i studierna 

och syftet med dem skiljer sig ofta åt. I rättsmedicinska studier är oftast identifiering i fokus 

medan arkeologiska studier tenderar att ha ett bredare fokus, vilket speglas i metodval och 

frågeställningar.  

I samtliga studier används i stort sätt samma slags metoder (exempelvis morfologiska 

analyser av karaktärsdrag på olika benelement), det framgår dock att olika versioner av en 

metod kan användas. Forskare har utvecklat olika mer specifika versioner av metoder, 

exempelvis för att undersöka morfologiska karaktärsdrag, och här använder de olika studierna 

sig av olika versioner av samma slags metoder. 

Frågor som ställs till materialen och resultat som genereras av i stort sätt alla studier 

undersökta i denna uppsats resulterar ytterst i information om massgravarnas formation och 

omständigheter kring individernas liv och död. Vilka metoder som fokus ligger på verkar dock 

styras dels av forskarnas intressen och dels av typ av massgrav samt materialets 

sammansättning och utseende.  

En slutsats som dras är att trots att forskare menar på att det saknas en gemensam standard 

för hur undersökningar av massgravar ska gå till framgår det i denna uppsats att en viss 

gemensam struktur ändå kan ses. Även om det inte finns en uttalad standard så verkar det finnas 

en outtalad sådan, åtminstone när det kommer till metodval vid undersökningar av mänskliga 

kvarlevor. Genom undersökningar av de enskilda fallen har en mer generell bild framträtt.  

Att samma slags metoder används vid i stort sätt alla former av massgravar kan innebära 

att detta är det bästa sättet att strukturera undersökningarna på för att få ut så mycket information 

som möjligt. Det kan dock också skapa ramar som begränsar frågor, metodval och resultat. Om 

dessa ramar inte förekom eller förändrades kanske ny kunskap och nya möjligheter skulle 

uppstå. Att fullt ut standardisera metodval är kanske inte nödvändigt, då en bredd i metoder kan 

stimulera framsteg inom ämnet. Däremot skulle en högre grad av kommunikation och 

samarbete samt ett utbyte av erfarenheter mellan olika forskare och discipliner kunna vara av 

nytta då det skulle kunna leda till nya frågor och upptäckter.  
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Bilaga 1 – Sammanställning av de undersökta arbetena 

I denna bilaga kommer de undersökta arbetena presenteras utifrån deras syfte och vilka metoder 

som använts. Arbetena delas även upp utifrån vilken typ av massgrav de behandlar.  

Fältslag: 
1. Wounded to the bone: Digital microscopic analysis of trauma in a medieval mass grave 

assemblage (Sandbjerget. Denmark, AD 1300–1350)  

Huvudsyftet med detta arbete var att studera möjliga sätt att uppnå mer detaljerade och precisa 

trauma-analyser genom användning av digital mikroskopi. Detta gör författarna genom att 

främst studera trauma på kvarlevor från en medeltida massgrav från Sandbjerget i Danmark. 

Trauman studerades självständigt både makroskopiskt och mikroskopiskt och den relativa 

noggrannheten i makroskopisk kontra mikroskopisk undersöknings möjlighet att karaktärisera 

vissa aspekter av trauma (som kategori, typ av skada, vapen och slagriktning) testades 

(Boucherie et al. 2017: 68).   

 
2. Rebellion, Combat, and Massacre: A medieval mass grave at Sandbjerg near Naestved in 

Denmark 

Syftet med denna undersökning var att utföra en antropologisk studie av de mänskliga 

kvarlevorna påträffade i en massgrav i Sandbjerg i Danmark. Författaren går tydligt igenom 

den bioarkeologiska analys som utförts och resultaten jämförs med resultat från andra 

utgrävningar av massgravar från slag (Bennike 2006: 307). Individernas kön, ålder och 

kroppslängd samt trauma och patologier undersöks. Stereo-fotogrammetri användes för att 

lokalisera och kartlägga massgraven. Även MNI beräknades. Massgraven tros vara från cirka 

1300–1350 AD vilket sammanfaller med inbördeskriget i Danmark som varade mellan 1241–

1367.  

 
3. A Sixteenth-Century Warrior Grave from Uppsala, Sweden: The Battle of Good Friday 

Detta arbete går tydligt igenom och sammanfattar resultaten från den osteologiska analys som 

utförts på material från en massgrav påträffad i Uppsala. Massgraven tros vara från 

långfredagsslaget år 1520. Massgravens demografi undersöks men huvudfokus i arbetet är en 

analys av trauma. Skador och deras spridning på skelettet dokumenteras i detalj. Analysen av 

trauma genomförs i syfte att återskapa individernas våldsamma öde. Jämförelser görs med 

andra massmaterial kopplade till slag för att illustrera skillnader och likheter. Utöver detta 

studeras också materialets tafonomiska historia (Kjellström 2004: 25).   
 
4. The skeletons (i Armour from the battle of Wisby)  

Syftet med denna undersökning var att studera hur många individer som begravts i 

massgravarna från slaget vid Wisby 1361. Individernas kön, ålder och kroppslängd samt trauma 

och spår av krigsrelaterade skador undersöks med syfte att dra slutsatser om orsakerna kring 

individernas död och krigsföring under slaget vid Wisby (Ingelmark 1939: 150).    
 

5. War Lesions from the Famous Portugese Medieval Battle of Aljubarrota 

Detta arbete presenterade resultaten av en antropologisk och paleopatologisk studie genomförd 

på material från en medeltida massgrav från slaget vid Aljubarrota. Fokus låg på undersökning 
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av trauma för att uppnå information om omständigheterna kring individernas död och våldsam 

konflikt under medeltiden. Ålder, kön och kroppslängd undersöktes. Även MNI beräknades 

(Cunha & Silva 1997: 596–598).  

 
Fyra av arbetena syftar därmed främst till att genomföra antropologiska studier av 

kvarlevor påträffade i respektive massgrav för att utifrån detta dra slutsatser om 

omständigheterna kring individernas död samt kring krigsföring och våldsamma konflikter i 

stort (Bennike 2006: 307; Kjellström 2004: 25; Ingelmark 1939: 150; Cunha & Silva 1997: 

596–598). I det femte arbetet studeras huruvida digital mikroskopi kan bidra till mer detaljerade 

och precisa trauma-analyser (Boucherie et al. 2017: 68). För att göra detta studeras MNI, ålder, 

kön och trauma i samtliga fem undersökningar. I fyra av undersökningarna studeras även 

kroppslängd (Bennike 2006; Kjellström 2004; Ingelmark 1939; Cunha & Silva 1997). Okulära 

undersökningar av patologier sker i två av arbetena (Bennike 2006; Ingelmark 1939). I två 

framkommer det även att c14-undersökningar har genomförts för att datera materialet (Bennike 

2006; Kjellström 2004). I Bennikes (2006) arbete framgår även att stereo-fotogrammetri 

använts som metod i utgrävningsstadiet för att dokumentera den exakta positionen av skeletten 

i relation till varandra  

Epidemi/sjukdom: 
6. The Kulleet Bay Mass Grave 

Det huvudsakliga syftet med denna undersökning var att förklara närvaron och 

omständigheterna kring en massgrav påträffad i Kulleet Bay i British Columbia. Massgraven 

innehöll kremerade kvarlevor och undersökningen i detta arbete pekar på att den mest sannolika 

orsaken till massdöden är sjukdom (Parsley 2018: iii). Arbetet utgör en bioarkeologisk studie 

som bygger på rättsmedicinska och osteologiska metoder för att analysera de kvarlevor som 

påträffats. Det arkeologiska sammanhanget är integrerat med de bioarkeologiska resultaten för 

att undersöka de olika dimensionerna av massgraven (Parsley 2018: ii).   

Under utgrävningen användes en stratigrafisk utgrävningsmetod och både torrsållning och 

vattensållning skedde. Värmeprocesser studerades för att undersöka omständigheter kring 

kremeringen av kvarlevorna och resultaten pekar på en in situ kremering. MNI beräknades och 

en åldersbedömning genomfördes. Bedömning av kön och kroppslängd var inte möjlig att 

genomföra på grund av materialets sammansättning. Trauma och patologier studerades okulärt 

för att undersöka om patologier och trauman överensstämmande med dålig hälsa och relaterade 

till sjukdomsprocesser var närvarande och kunde förklara orsaken bakom massdöden. C14 

analyser skedde för att datera materialet. Benfragment sorterade genom okulär undersökning 

baserat på färg, storlek och morfologiska karaktärsdrag. Fragment vägdes och mättes med 

digital våg och digitalt skjutmått. En gravprofil (mortuary profile) skapades genom beräkningar 

av ålder vid dödsögonblicket och skapande av en dödlighetstabell. 

 

7. A Black Death mass grave at Thornton Abbey: the discovery and examination of a 
fourteenth-century rural catastrophe 

Detta arbete syftar främst till att undersöka omständigheterna kring en massgrav påträffad i 

Thornton Abbey i England. Gravens sammansättning undersöks och en elektrisk 

motståndsundersökning utfördes för att lokalisera massgraven. Det arkeologiska 

sammanhanget integreras med det bioarkeologiska sammanhanget för att uppnå en heltäckande 

bild av händelserna kring massgravens skapande (Willmott et al. 2020). Ålder- och 

könsbedömningar utfördes men fokus ligger dock på studier av förekomsten av Yersinia Pestis 

i skelettmaterialet. Detta studeras genom analyser av aDNA från hörntänder (molarer). För att 

datera massgraven utfördes även C14 analyser samt undersökningar av de artefakter som 

påträffades i massgraven.  

Våld/Massaker: 
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8. Given to the Ground: A Viking Age Mass Grave on Ridgeway Hill, Weymouth: 

Denna studie har som mål att undersöka omständigheterna kring en vikingatida massgrav 

påträffad i Ridgeway Hill i England. Den osteologiska studien syftar till att undersöka antal 

individer närvarande i massgraven, den demografiska profilen av de döda, deras hälsa och 

fysiska attribut samt förekommande traumas natur och omfattning. Detta undersöktes genom 

studier av MNI/MLNI, ålder- och könsbedömning, kroppslängdsberäkningar och okulära 

studier av spår av patologier och trauma. Individernas ursprung studerades genom 

morfologiska och metriska kraniala analyser. Även isotopsanalyser genomfördes för att 

studera ursprung, mobilitet och diet. Försök utfördes också att para ihop kranium med övriga 

skelettelement (Loe et al 2014: 45–50).  

 

9. Ancient DNA, Strontium isotopes and osteological analyses shed light on social and kinship 
organization of the Later Stone Age:  

Detta arbete undersöker omständigheter kring en massgrav påträffad i Eulau i Tyskland. 

Massgraven är daterad till sen stenålder. Ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt tillämpades och 

arkeologiska, antropologiska, geokemiska (strontiumanalys) och molekylärgenetiska (aDNA) 

metoder användes för att studera omständigheterna kring massgraven och eventuella släktskap 

bland individerna. Ålder och kön bedömdes via morfologiska och metriska undersökningar av 

skeletten samt studier av tänder. Strontiumanalyser genomfördes med syfte att undersöka 

individernas ursprung och analyser av aDNA utfördes för att studera genetiskt släktskap. 

Metoderna applicerades med avsikt att generera en insikt i det sena stenålderssamhället och 

dess sociala organisation och relation till våldsamma konflikter (Haak et al. 2008: 18226).  

 

10. Late Chalcolithic mass graves at Tell Brak, Syria, and violent conflict during the growth of 
early city-states: 

Detta arbete baserades på studier av massgravar från Tell Brak i Syrien daterade till cirka 3800–

3600 fvt. Syftet med arbetet var ytterst att undersöka kopplingen mellan expansionen av tidiga 

stadsstater och våldsamma konflikter. De undersökta massgravarna tolkades som resultatet av 

våldsamma händelser och kan ge insikt i hur de döda behandlades efter en sådan händelse. 

Arbetet fokuserar på två av flera massgravar som påträffats i området. Gravarnas kontext, 

sammansättning och det arkeologiska sammanhanget kring dem diskuteras. MNI, ålders- och 

könsbedömningar bedöms men fokus ligger på okulära undersökningar och analys av spår av 

trauma och patologier i syfte att generera information om händelsens förlopp och 

omständigheterna kring individernas död (McMahon et al. 2011: 201,205).  

 

11. The archaeology of early medieval violence: the mass grave at Budec, Czech Republic: 

Syftet med detta arbete var att genom en analys av kvarlevor från en massgrav påträffad i Budec 

i Tjeckien få en inblick i en våldsam konflikt som utspelade sig under tidig medeltid, antagligen 

i samband med att hertig Wenceslas avlägsnades från makten år 935 e.vt. Författarna redovisar 

för den tvärvetenskapliga studie som skedde av massgraven med syfte att ge insikt i naturen av 

våld under tidig medeltid som inte tillhandahålls av skriftliga källor (Stefan et al. 2016: 759). 

Detta undersöks genom studier av MNI, ålder- och könsbedömningar samt okulära 

undersökningar av spår av trauma och aktivitetsrelaterade förändringar i skelettet. C14 analyser 

genomförs med syfte att datera massgraven och okulära studier av skelettet utförs för att 

undersöka tafonomiska förändringar. Detta arbete utför även metriska undersökningar av 

kranier för att bedöma individernas ursprung.   

 
12. Bioarcheological field analysis of human remains from the mass graves at Phaleron, 

Greece: 

Detta arbete redogör för den bioarkeologiska och osteologiska analys som skett in situ av 

kvarlevor påträffade i en massgrav vid Phaleron i Grekland i syfte att undersöka 

omständigheterna kring massgraven och varför och var individerna dödats. Gravplatsen där 



 

39  

massgraven påträffats innefattar även mer traditionella gravtyper men fokus ligger på 

massgraven. Beskrivningar och tolkningar av undersökningsresultat presenteras och den 

antropologiska fältdokumentation som skedde av skeletten redogörs för i detalj. Den 

osteologiska fältdokumentationen av ålder, kön, kroppslängd, trauma och patologier följde 

etablerade bioarkeologiska metoder (Ingvarsson & Bäckström 2019: 7–8, 12). Det arkeologiska 

sammanhanget redogörs också för i detalj för att generera en helhetsbild över massgraven och 

dess omständigheter. Kvantitativa och kvalitativa observationer rörande bevarandetillstånd 

genomfördes enligt tre steg presenterade i en handbok för humana osteologiska metoder 

framtagen av ADBOU (Unit of Anthropology at the Department of Forensic Medicine) från 

University of Southern Denmark i Odense. De antropologiska fältobservationerna registrerades 

på papper på ett formulär framtaget av INFORCE (the International Forensic Centre of 

Excellence). Alla skelett fotograferades och prover togs av lösa fragment för kemiska analyser. 

Prover togs också för DNA analyser. En 3D skanning av alla skelett utfördes med syfte att 

skapa en 3D modell tillgänglig online för framtida studier (Ingvarsson & Bäckström, 2019: 12–

13, 16).  

 
13. The massacre mass grave of Schöneck-Killianstädten reveals new insight into collective 

violence in Early Central Europe: 

Detta arbete studerar en massgrav påträffad vid ett vägbygge i Schöneck-Killianstädten i 

Tyskland med syfte att dra slutsatser om kollektivt våld i tidig neolitisk tid. En osteoarkeologisk 

analys genomförs och presenteras med syfte att få information om omständigheterna kring 

individernas död och massgravens skapande. Okulär analys av spår av trauma är i fokus och 

genomfördes för att undersöka dödligt våld, tortyr och stympning. Undersökningen av 

massgraven och den osteologiska analysen syftar till att ge insyn i ett tillfälle av extremt våld 

och dess inverkan på neolitiska samhällen samt till att ge nya data till diskussionen om 

våldsmönster under förhistorisk tid (Meyer et al. 2015: 11217–11218). De metoder som 

appliceras är MNI, ålder- och könsbedömningar samt okulära undersökningar av spår av trauma 

och patologier. C14 analyser har också genomfört med syfte att datera massgraven.  

 

14. The Sandby Borg Massacre: Interpersonal Violence and the Demography of the Dead. 

I detta arbete presenteras resultaten från en osteologisk undersökning av kvarlevor påträffade 

vid utgrävningar av ringfortet Sandby Borg på Öland. Författarna undersöker och redogör för 

demografi, traumamönster, typ av trauma och de dödas placering och positioner. En osteologisk 

analys av ålder och kön samt beräkningar av MNI utförs. Isotopsanalyser genomfördes med 

syfte att studera individernas ursprung och grupptillhörighet. Resultaten från dessa 

undersökningar integreras även med det arkeologiska sammanhanget. Allt detta genomförs med 

syfte att dra slutsatser om hur och varför individerna i ringfortet dog och vilka de var (Alfsdotter 

& Kjellström 2019: 210–211). 

 
15. Ridgeway Hill Burial: How forensic anthrophology was used in the analysis of the skeletal 

remains found at the mass burial at Ridgeway Hill to find who they were and what happened 
to them: 

Detta arbete studerar en massgrav påträffad vid Ridgeway Hill i England med syfte att dra 

slutsatser om vilka individerna i graven var och hur de dött. Författaren redogör för det 

arkeologiska sammanhanget och hur metoder från forensisk arkeologi använts vid 

undersökning av kvarlevorna. För att avgöra varifrån individerna härstammar genomfördes 

isotopsanalyser på tänder. Isotoper av strontium och syre analyserades för att generera 

information om individernas geografiska tillhörighet och klimatet de växte upp i. 

Aktivitetsmarkörer i skeletten analyserades okulärt med syfte att dra slutsatser om individernas 

livsstil. Kön och ålder analyserades via undersökningar av morfologiska karaktärsdrag på 

kranium, bäckenben och revbensändar (Williams 2015: 2–7). 

 

16. Osteology of the Crow Creek Massacre: 
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Detta arbete presenterar de data som är produkten av upptäckt, utgrävning, bearbetning och 

analys av cirka 500 skelett påträffade vid Crow Creek i South Dakota, USA. Det generella syftet 

med den osteologiska studien var att beskriva kvarlevorna så fullständigt som möjligt och 

jämföra resultaten med resultat från analyser av andra liknande massgravsmaterial. Arbetet 

presenterar information om benelement, paleodemografi, grupptillhörighet (utifrån kraniala 

mått), trauma och kroppslängd. En inventering av benelement utfördes så att MNI kunde 

beräknas. Ålder- och könsbedömningar genomfördes via studier av utveckling av tänder och 

morfologiska studier av olika karaktärsdrag på bäckenben. Kroppslängd beräknades genom 

metriska studier av rörben. Metriska undersökningar genomfördes även av kranium med syfte 

att dra slutsatser om ursprung och etnisk tillhörighet. För att studera omständigheterna kring 

individernas död utfördes även okulära undersökningar av spår av trauma. Utöver detta 

studerades benens arkeologiska kontext genom en korrelationsanalys (Willey 1982: viii, xi-xii).  

 

17. A Possible Massacre at Early Bronze Age Titris Höyuk, Anatolia:  

I detta arbete undersöks främst kraniala trauma på kvarlevor från en massgrav påträffad i Titris 

Höyuk i Anatolien daterad till cirka 2300–2100 f.vt. En okulär undersökning genomfördes och 

trauma dokumenterades efter placering, frekvens och distribution fördelat på kön och ålder i ett 

försök att belysa specifika orsaker till skadorna. I arbetet undersöktes även kvarlevor från 

”vanliga” begravningar för att möjliggöra en jämförelse. Syftet med detta var att studera om de 

kraniala traumana var specifikt till massgraven eller om det var ett vanligt fenomen bland 

befolkningen under denna period. Utöver detta undersöktes sambandet mellan de möjliga 

orsakerna till de kraniala traumana och olika faktorer som ekologiska förändringar, 

befolkningstryck och korruption i den politiska strukturen. Utgrävningen skedde via den så 

kallade piedestalmetoden. MNI beräknades och ålder och kön bedömdes baserat på 

morfologiska undersökningar av kranium (Erdal 2010: 1–2).  

Katastrof: 
18. 14C dating human skeletons from medieval archaeological sites in Kamakura, Japan: Were 

they victims of Nitta Yoshisadas attack? 

I detta arbete undersöks kvarlevor från både individuella gravar och massgravar påträffade vid 

utgrävningar i Yuigahama-minami och Chusei-Shudan-Bochi i Kamakura, Japan. I fokus ligger 

de C14- och isotopsanalyser som genomfördes i syfte att studera diet och datera kvarlevorna 

från gravarna. Dateringen skedde med syftet att om möjligt kunna koppla gravarna till en attack 

på Kamakura år 1333. Om dateringarna skiljde sig mellan de olika platserna och/eller mellan 

de olika typerna av gravar undersöktes också. Resultaten som genereras påvisar dock att 

gravarna snarare är resultat av olika naturkatastrofer som skett i området, exempelvis en 

jordbävning år 1293 som resulterade i en tsunami. Ålder- och könsbedömningar utförs via 

morfologiska observationer av kranium, rörben, revben, bäckenben samt tänder i syfte att skapa 

en demografisk profil (Minami et al. 2012: 599, 601–605). 

Forensiskt/rättsantropologiskt:  
19. Managing commingled remains from mass graves: Considerations, implications and 

recommendations from a human rights case in Chile: 

Detta arbete diskuterar hur beblandade kvarlevor hanteras vid undersökningar av massgravar 

kopplade till brott mot mänskliga rättigheter. Detta diskuteras utifrån en fallstudie av en 

undersökning av en massgrav från Chile. Fallstudien presenteras för att illustrera de olika steg, 

problem och lösningar som förekom i studien av massgraven. Massbegravningar och 

konsekvenserna av beblandade kvarlevor diskuteras och uppmärksamhet läggs även vid de 

roller som olika personer och discipliner inblandade i dessa typer av fall spelar. I 

undersökningen av massgraven var huvudfokus att identifiera individerna i graven. MNI 

beräknades och ålder, kön och kroppslängd bedömdes utifrån antropologiska metoder 

presenterade i Buikstra & Ubelaker (1994). En okulär undersökning av trauma utfördes i syfte 
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att fastställa dödsorsak inför en eventuell framtida rättegång. Störst fokus läggs dock vid DNA-

analyser vilka genomförs i syfte att identifiera individerna. DNA-analyserna kontrolleras mot 

prover från levande släktingar (Varas et al. 2011: e1-e3). 

 

20. Identification of victims from mass grave discovery near Benghazi, Libya: 

Syftet med detta arbete var att förklara hur en biologisk profil konstrueras och redogöra för 

ansträngningarna kring identifiering av offer i en massgrav efter revolutionen i Libyen 2011. 

Arbetet har även syftet att utgöra en referens för andra forskare vid studier av liknande 

kontexter. Massgraven lokaliserades med hjälp av vittnesmål från en bataljon som deltog i 

revolutionen. Huvudfokus i undersökningen av massgraven var att identifiera individerna i 

graven. Ålder, kön och kroppslängd bedömdes utifrån studier av morfologiska karaktärsdrag 

på bäckenben och metriska analyser av rörben. Okulära studier av tänder och skelett efter spår 

av patologier utfördes också. DNA-analyser genomfördes för att etablera identitet och dessa 

kontrollerades mot prover tagna från levande släktingar. Identifiering studerades även med 

hjälp av personliga tillhörigheter som kläder, vilka kunde kontrolleras mot fotografier och 

bekräftas av levande släktingar (Sherein et al. 2019: 24–26).  
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Bilaga 2 – Presentation av de undersökta arbetenas metodval 
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I nedan Excel-tabell presenteras varje arbete och deras metodval genomgående. 
Titel Författare

Typ av 

massgrav

Public

erings

år Var

Lokaliserings

metoder Utgrävningsmetoder MNE/MNI/NISP Ålder Kön Kroppslängd Trauma Patologier DNA/aDNA Isotopsanalys

Metriska undersökningar 

av ursprung/etnicitet Övriga metoder Kommentarer

Wounded to the bone: Digital 

microscopic analysis of traumas in 

a medieval mass grave 

assemblage (Sandbjerget, 

Denmark, AD 1300–1350)

Boucheriea, 

A., Jørkov, M-

L. & Smith, 

M.

Slag 2017
Sandbjerg, 

Danmark

MNI: beräknades 

baserat på antalet 

högra lårben (femur) 

och högra 

underarmsben (ulna) 

I första hand: studier av "auricular surface" av 

höftbenet (ilium) (Buckberry & Chamberlain, 

2002). I andra hand: analys av suturer på 

kranium och förslitningar på tänder (Brothwell, 

1981; Meindl & Lovejoy, 1985). Yngre individer 

urskiljdes genom studier av ofusionerade 

epifyser och utvecklingen av underkäkens 

hörntänder, os hamatum, falanger och distala 

radius (Owings-Webb & Suchey, 1985; 

Shapland & Lewis, 2013)

I första hand: studier av 

morfologiska karaktärsdrag på 

höftbenet (os coxae) (Bruzek, 

2002; Murail et al. 2005). I 

andra hand: studier av 

morfologiska karaktärsdrag på 

kranium och mätning av post 

kraniala benelement (Ascadi & 

Nemeskéri, 1970; Bass, 1987)

Okulär-/makroskopisk undersökning , 

Mikroskopisk undersökning och 3D 

rekonstruktioner (Bello & Soligo, 2008), 

avgjutningar (Dittmar et al. 2015),  

statistiska analyser av spridningsmönster 

genom exempelvis x2-test, t-test och 

Kruskal-Wallis test. 

Rebellion, Combat, and Massacre: 

A medieval mass grave at 

Sandbjerg near Næstved in 

Denmark

Bennike, P. Slag 2006
Sandbjerg, 

Danmark

Stereo-

fotogrammetri 

(Magnani & 

Douglass, 2018).

MNI: beräknades 

baserat på antalet 

högra lårben (femur) 

och högra 

underarmsben (ulna) 

Studier av sutrer på kranium och slitage på 

molar 1 och 2 (Smith, 1991; Brothwell, 1981). 

Studier av fusionering av epifyser. Okulär 

analys av spår från osteoartrit och nedbrytning 

av käkben. 

Studier av morfologiska 

karaktärsdrag på kranium och 

bäckenben. Undersökning av 

storlek av ben och 

muskelfästen.

Beräknat genom 

metriska 

undersökningar av 

lårben (femur) (Trotter 

& Gleser, 1952)

Okulär undersökning av skelett
Okulär undersökning 

av skelett och tänder
C14

A Sixteenth-Century Warrior 

Grave from Uppsala, Sweden: the 

Battle of Good Friday

Kjellström, A. Slag 2004
Uppsala, 

Sverige

Upptäckt vid 

breddande av 

väg

Stratigrafisk 

undersökning. 

MNI: baserat på kranie 

och  ledändar från 

rörben, främst från den 

proximala änden av 

höger femur. 

Fusionering av suturer på kranie (Meindl & 

Lovejoy, 1985). Slitage på tänder samt på 

blygdbensfogen och "auricular surface" 

(Brothwell, 1981; Brooks & Suchey, 1990; 

Lovejoy et al. 1985). Studier av utveckling av 

tarmbenskammen (Bass, 1987). Fusionering av 

epifyser (Brothwell, 1981). Utveckling av 

"spheno-occipital synchondrosis (Sahni et al. 
1998)

Analys av morfologiska 

karaktärsdrag på bäckenben 

och kranie (Buikstra & 

Ubelaker, 1994; Bruzek, 2002). 

Metriska undersökningar av 

lårbenshuvud och bikondylär 

bredd enligt Pearson & Bell 

(som citerat i Krogman & Iscan, 

1986). 

Metriska 

undersökningar av 

rörben genom formula 

framtagna av Trotter & 

Gleser (1952) och  

Sjovold, (1990). 

Okulär undersökning av skador och 

frakturer, med fokus på snitt och skärsår 

(Wenham, 1989; Reichs, 1998; Symes et al.  
1998; Houck, 1998). Dokumentering av 

utseende, sida, placering och benelement 

för varje trauma. Slagriktning beräknades 

enligt Boylston (2000). 

C14

The skeletons ( i Armour from the 

battle of Wisby) 
Ingelmark, B. Slag 1939

Visby, 

Sverige

Utgrävning i rutnät 

(0,5 kvm rutor)

MNI: beräknat baserat 

på antal lårbenshuvud 

från en sida. 

Studier av förändringar på maxilla och 

förekomst av och slitage på molar tre. Studier 

av fusionering av epifyser (Rauber-Kopsch, 

1934; Keibel-Manll, 1910). 

Morfologiska karaktärsdrag på 

kranie och bäckenben. 

Metriska 

undersökningar av 

rörben (Manouvrier, 

1892; Pearson, 1899).

Okulär undersökning av spår av skador och 

frakturer. Position, karaktär, sida och djup 

dokumenterades. Slagriktning bedömdes. 

En spridningsanalys genomfördes. 

Okulär undersökning 

av spår av sjukdomar. 

War Lesions from the Famous 

Portugese Medieval Battle of 

Aljubarrota

Cunha, E. & 

Silva, A.M. 
Slag 1997

Aljubarrota

, Portugal

MNI: Baserat på antal 

lårben, skenben och 

överarmesben. Främst 

höger lårben 

(Herrmann et al. 1990).

Baserat på röntgen analyser av strukturen av 

spogiosa i lårbenshuvud och fusionering av 

suturer på kranie.

Baserat på robusthet av ben.

Baserat på metriska 

studier av rörben, 

främst lårben. 

Okulär undersökning av spår av skador och 

frakturer. Alla ben med förändringar 

röntgades för studier av frakturlinjer. 

The Kulleet Bay Mass Grave Parsley, C. 
Epidemi/s

jukdom
2018

Kulleet 

Bay, 

British 

Colombia, 

Canada

Påträffad vid 

utökning av 

avloppslednin

gar

Utgrävning i rutnät. 

Stratigrafisk 

undersökning. 

Torrsållning och 

vattensållning med 

maskor på 6 mm.  

MNI: beräknades 

baserat på antalet 

vänster pars petrosa 

samt på viktberäkningar 

Vuxna: studier av tänder och slitage på tänder 

(Ubelaker, 1989; Schmidt, 2008; Lovejoy, 

1985). Studier av suturer på kranium (Meindl & 

Lovejoy, 1985; Buikstra & Ubelaker, 1994)          

Ungdomar, barn, foster: baserat på 

morforlogiska och metriska karaktärsdrag 

(Schaefer et al. 2009; Scheuer & Black, 2000). 

Ej möjligt Ej möjligt 

Makroskopisk okulär undersökning av 

fragment. Mikroskopisk undersökning. 

Fragment studerades genom okulär 

undersökning för att analysera 

värmeprocesser (Shipman et al. 1984; 

Walker et al. 2008; Mayes, 1998; Bennett, 

1999; Buikstra, 1989; Karr & Outram, 2012; 

Symes, 2008; Binford, 1972; Whyte, 2001).  

Okulär undersökning 

och jämförelse mot 

referensmaterial 

(Aufderheide & 

Rodrigues-Martin 

1998; Ortner, 2003; 

Grauer, 2012; 

Lynnerup et al. 2005; 

Mensforth & Lovejoy, 

1978; Walker et al. 
2009; Weston, 

2012b; Rogers & 

Waldron, 1995)

C14                                                                             

     Identifiering av mänskligt ben genom 

användning av ett "bone clone cast" (Buikstra 

& Ubelaker 1994) och illustrationer (Bass, 

2005; White et al. 2011).                                      

 Benfragment sorterade genom okulär 

undersökning baserat på färg, storlek och 

morfologiska karaktärsdrag.                          

Fragment vägdes och mättes med digital våg 

och digitalt skjutmått.                                                     

           En gravprofil (mortuary profile) 

skapades genom beräkningar av ålder vid 

dödsögonblicket och skapande av en 

dödlighetstabell (Chamberlain, 2006; Coale & 

Demeny, 1983; Weston, 2012a). 

Kremerade kvarlevor 

A Black Death mass grave at 

Thornton Abbey: the discovery and 

examination of a fourteenth-

century rural catastrophe. 

Willmott, H., 

Townend, P., 

Mahoney-

Swales, D., 

Poinar, H., 

Eaton, K. et 
al. 

Epidemi/s

jukdom
2020

Thornton 

Abbey, 

North 

Lincolnshir

e, England.

Elektrisk 

motståndsundersökni

ng. 

Ungdomar: utveckling av tänder och skeletal 

tillväxt (Moorrees et al. 1963; Anderson et al. 
1976; Scheuer et al , 1980; Scheuer & Black, 

2000). Vuxna: slitage på skelett och tänder 

(Miles, 1962; Lovejoy et al. 1985; Brooks & 

Suchey, 1990). 

Morfologiska karaktärsdrag på 

kranie och bäckenben (Buikstra 

& Ubelaker, 1994). 

Studier av aDNA från 

tänder (molarer) av 

förekomst av 

Yersinia Pestis. 

Studier av aDNA från 

tänder (molarer) av 

förekomst av Yersinia 

Pestis. 

C14 (Bronk Ramsey, 2009)

Given to the ground: a viking mass 

burial grave on Ridgeway Hill, 

Weymouth

Loe, L, 

Boyle, A., 

Webb, H. & 

Score, D.

Våld 2014

Ridgeway 

Hill, 

England

MNI: baserat på antal 

kranium, mer specifikt 

tinningsben. MLNI - 

Minimum Likely 

Number of Individuals 

enligt formula 

framtagen av  Adams & 

Konigsberg (2008: 241). 

Slitage på tänder (Miles 1962; Brothwell 

1981). Framväxt av och utveckling av tänder 

(Van Beek 1983). Fusionering av kraniala 

suturer (Meindl & Lovejoy 1985). Fusionering 

av epifyser (Scheuer & Black, 2000). 

Undersökning av blygdbensfogen och "auricular 

surface" (Brooks & Suchey 1990; Lovejoy et al  
1985; Buckberry & Chamberlain, 2002). Fusion 

av Spheno-occipital Synchondrosis (Scheuer & 

Black 2000). Utveckling av cervical vertebrae 

(Cardosa & Rios 2011). 

Morfologiska karaktärsdrag på 

kranie och bäckenben (Phenice 

1969; Ferembach et al  1980; 

Buikstra & Ubelacker 1985; 

Schwartz 1995). Metrisk analys 

av rörbens ledytor. 

Metriska 

undersökningar av 

rörben genom formula 

framtagna av Trotter & 

Gleser (1952; 1958) 

och Trotter (1970). 

Okulär undersökning av spår av skador och 

frakturer. 

Okulär undersökning 

av skelett + tänder 

av spår av sjukdomar

Isotopsanalys för att 

undersöka ursprung, 

migration och diet.

Okulär och metrisk 

undersökning av kranium. 

Tafonomiska undersökningar. Benens tillstånd 

undersöktes och uppdelades enligt en skala 0-

5+ enligt olika kriterier (McKinley 2004: 16). 

Försök att para ihop kranium med övriga 

benelemt skedde genom okulära studier. 

Ancient DNA, Strontium isotopes, 

and osteological analyses shed 

light on social and kinship 

organization of the Later Stone 

Age

Haak, W., 

Brandt, G., 

De Jong, 

H.N., Meyer, 

C., 

Ganslmeiner, 

 R. et al. 

Våld 2008
Eulau, 

Germany

baerat på morfologiska och metriska 

undersökningar av skeletten. Ungdomar: 

formation av tänder, fusionering av epifyser, 

längd på rörben (White & Folkens, 2005). 

Vuxna: Slitage på tänder, suturer på kranium, 

studier av bygdbensfogens yta, studier av 

"auricular surface" på tarmbenet (Ilium) 

(White & Folkens, 2005). 

Studier av morfologiska 

karaktärsdrag på kranium och 

bäckenben, storlek på tänder,  

samt längd och storlek av 

postkraniala benelement 

(White & Folkens, 2005)

Okulär undersökning av spår av skador och 

frakturer. 

Analys av aDNA för att 

studera släktskap och 

bekräfta könsbedömning.

 Analys av strontium isotoper 

för stt studera 

ursprung/grupptillhörighet 

samt mobilitet och 

migration och traditioner av 

exogami. 
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Metriska undersökningar 
av ursprung/etnicitet Övriga metoder Kommentarer

Late Chalcolithic mas graves at 
Tell Brak, Syria, and violent 
conflict during the growth of early 
city-states

McMahon, 
A., Soltysiak, 
A. & Weber, 
J. 

Våld 2011
Tell Brak, 
Syrien

Upptäckt vid 
modern 
konstruktion

Stratigrafisk 
undersökning. 

MNI

Metrisk undersökning  och utvärdering av 
formation och slitage av tänder. Studier av 
fusionering av epifyser och fusionering av 
suturer på kranium. 

Morfologisk undersökning av 
karaktärsdrag och utvärdering 
av storlek och robusthet på 
kranium och mandibula. 
Metrisk undersökning av 
rörben. Studier av storlek och 
robusthet av postkraniala 
benelement

Okulär undersökning av spår av skador och 
frakturer. 

Okulär undersökning 
av skelett och tänder 
efter spår av 
sjukdomar

C14.                                                                        
 Studier av keramiksekvenser för datering av 
massgravarna. 

The archaeology of early medieval 
violence: the mass grave at 
Budec, Czech Republic

Stefan, I., 
Stránská, P. 
& Vandrova, 
H.

Våld 2016
Budec, 
Tjeckien

MNI: beräknades 
baserat på antalet 
kranie. Maximum antal 
individer beräknades på 
antal fragment av 
kraniala ben, käkben 
och post-kraniala 
benelement 

Baserat på morfologiska karaktärsdrag på 
kranie och slitage på tänder och bäckenben 
(Lovejoy, 1985; Brooks & Suchey, 1990; 
Buikstra et al. 1994; Schmitt, 2005).

Baserat på morfologiska 
karaktärsdrag på kranie och 
bäckenben (Buikstra et al. 
1994; Walrath et al. 2004)

Okulär undersökning av spår av skador och 
frakturer. Antal, distribution och typ 
dokumenterades. 

Metrisk undersökning av 
kranium. 

C14. Okulär undersökning av aktivitetsspår. 

Bioarcheological field analysis of 
human remains from the mass 
graves at Phaleron, Greece

Ingvarsson, 
A. & 
Bäckström, 
Y. 

Våld 2019
Phaleron, 
Grekland

Piedestalmetoden. 
3D-skanning av 
skeletten. Kvalitativa 
och kvantitativa 
observationer 
agående bevarande 
skedde enligt tre steg 
beskrivna i en manual 
om humanosteologi 
från ADBOU (unit of 
Anthropology at the 
Department of 
Forensic Medicine, 
university of southern 
Denmark, Odense) 

Baserat på fusionering av epifyser, utveckling 
och slitage på tänder, morfologiska 
förändringar av blygdbensfogen och 
fusionering av suturer på kranier (Buikstra & 
Ubelaker, 1994; Ubelaker, 1989; Brothwell, 
1972). 

baserat på morfologiska 
karaktärsdrag på bäckenbenet 
(os coxae) och kranium 
(Buikstra & Ubelaker, 1994). 
Metriska undersökningar av 
storlek och robusthet. 

Metriska studier av 
rörben enligt formula 
framtagen av Trotter 
1979 (Tabel 18,5 i 
White et al. 2012)

Okulär undersökning av spår av skador och 
frakturer. Dokumentering av distribution, 
färg, storlek och form. 

Okulär undersökning 
av skelett och tänder 
(Ortner, 2003)

DNA-prov togs från 
tänder för sekvensering 
av genom för att om 
möjligt studera ursprung.

Alla observationer dokumenterades på papper, 
i ett formulär framtaget av INFORCE 
(International Forensic Centre of Exelence). 
Alla kvarlevor fotograferades. Prov togs från 
lösa och fragmenterade ben som ej kunde 
kopplas till en individ för kemiska analyser. 
Tafonomiska unersökningar genom okulära 
studier.

Undersökning i fält = 
preliminära resultat

The massacre mass grave of 
Schöneck-Kilianstädten reveals 
new insight into collective 
violence in Early Neolithic Central 
Europé

Meyer, C., 
Lohr, C., 
Gronenborn, 
D. & Alt, 
K.W. 

Massaker
/våld

2015

Schöneck-
Kilianstädt
en, 
Tyskland

Påträffad vid 
vägbygge

MNI: beräknades 
baserat på främst antal 
vänstra lårben (femur) 
och vänstra femorala 
diafyser, samt kranier 
och tänder

Ungdomar: formation av tänder, fusionering av 
epifyser, längd på rörben (White & Folkens, 
2005). Vuxna: Slitage på tänder, suturer på 
kranium, studier av bygdbensfogens yta, 
studier av "auricular surface" på tarmbenet 
(Ilium) (White & Folkens, 2005). 

Studier av morfologiska 
karaktärsdrag på kranium och 
bäckenben, storlek på tänder,  
samt längd och storlek av 
postkraniala benelement 
(White & Folkens, 2005)

Okulär undersökning av skelett, studier av 
frakturer och spår av skador (Knüsel, 2005; 
Schmitt, 2002). Beräkning av frekvenser och 
spridning av frakturer. 

Okulär undersökning 
av skelett av spår av 
sjukdomar (Nicklisch 
et al. 2012; Alt et al. 
1997).

C14

The Sandby Borg Massacre: 
Interpersonal Violence and the 
Demography of the dead

Alfsdotter, 
C. & 
Kjellström, A. 

Massaker
/våld

2019

Sandby 
Borg, 
Öland, 
Sverige.

De dödas plats och 
placering i ringfortet 
dokumenterades

MNI: Beräknades 
baserat på det mest 
frekventa 
benelementet i relation 
till sida, ålder och kön.

Vuxna: Förslitningar på "auricular surface" och 
blygdbensfogens yta på bäckenbenet (os 
coxae) (Todd, 1920; Lovejoy et al. 1985; Brooks 
& Suchey, 1990). Studier av suturer på kranium 
(Meindl & Lovejoy, 1985) och tjockleken av 
tabula externa och interna (Holck, 1987). Även 
förslitning av tänder (Brothwell, 1963). 
Ungdomar: Fusionering av epifyser och 
formation av tänder (Scheuer et al. 2009). 

Baserat på morfologiska 
karaktärsdrag på bäckenbenet 
(os coxae) (Phenice, 1969; 
Milner, 1992) och kranium 
(Ascadi & Nemeskéri, 1970). 

Okulär undersökning av spår av trauma. 
Mikroskopiska studier av avvikelser. Storlek, 
form och placering av alla skador 
dokumenterades. Slagriktning analyserdes. 
Alla trauma klassifierades som ante- eller 
perimortem (Knüsel, 2005; Ubelaker, 2015). 
Perimortem trauma klassifierdes efter typ 
(Reichs, 1998). 

Isotopsanalyser för att 
bedöma 
ursprung/grupptillhörighet 

Ridgeway Hill Burial: How forensic 
anthropology was used in the 
analysis of the skeletal remains 
found at the mass burial at 
Ridgeway Hill to find who they 
were and what happened to them

Williams, 
K.D.

Massaker
/våld

2015
Ridgeway 
Hill, 
England

Stöttes på 
vid 
arkeologisk 
utgrävning 
inför 
vägbygge

Ungdomar: okulära undersökningar av 
växtmarkörer. Vuxna: Analys av morfologiska 
karaktärsdrag på kranium. Studie av 
revbensändar och slitage av bäckenben. 

Morfologiska karaktärsdrag
Okulär undersökning av spår av skador och 
frakturer. 

Isotopsanalys/strontiumanaly
s för att undersöka ursprung

C14.                                                                               
        Okulär undersökning av aktivitetsmarkörer
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Osteology of the Crow Creek 
Massacre Willey, P.S. Massaker

/Slag 1982

Crow 
Creek, 
South 
Dakota, 
USA

Utgrävning i 
horisontalt 
rutnätssystem (1 kvm 
stora rutor). 
Stratigrafisk 
undersökning.

MNI: beräknat baserat 
på förekomst av antal 
av olika rörben  och  
pars pertrosa i relation 
till sida. Skillnad i sida 
testades för statistisk 
signifikans via ett 
binomialt  z-test. 
Maximalt antal 
element beräknades 
genom att summera 
alla identifierbara ben 
från varje benpåse. 

Ungdomar: studier av utveckling av tänder 
(Moorrees et al. 1963a, 1963b). Vuxna: 
morfologiska studier av blygdbensfogen 
(McKern & Stewart, 1957; Gilbert & McKern, 
1973; Todd, 1921). Ålder, fördelat på 
ungdom/vuxen,  bedömdes även på pars 
pertrosa. 

Baserat på morfologiska 
karaktärsdrag på bäckenbenet 
(Phenice, 1969). 

Beräknat genom 
metriska 
undersökningar av 
lårben (femur) 
(Trotter, 1970)

Okulär undersökning av spår av skador: 
snitt, frakturer och utdragna tänder. 
Placering, benelement och mått har 
dokumenterats.  

Kraniala analyser genom 
metriska undersökningar 
på kranium baserat på 
mått från Bass  (1964, 
1971) och  Jantz (1970) för 
studier av etnisk 
tillhörighet.

Benens arkeologiska kontext beräknades delat 
på vertikal och horisontell fördelning. En 
kanonisk korrelationsanalys genomfördes 
baserat på procentandel av varje benelement 
från varje utgrävningsruta. Procentandel 
beräknades genom att summan av alla 
benelement från samtliga rutor delades på 
summan av varje element från en ruta. 

A Possible Massacre at Early 
Bronze Age Titris Höyuk, Anatolia. Erdal, Ö.D. Massaker 2012

Titris 
Höyuk, 
Anatolia

Piedestalmetoden

MNI: beräknat baserat 
på förekomst av antal 
rörben i relation till 
sida och antal kranium. 
Främst vänster 
humerus och kranium 
användes för beräkning. 

Baserat på fusionering av suturer på kranium 
(Meindl & Lovejoy, 1985). 

Baserat på morfologiska 
karaktärsdrag på kranium 
(Ferembach et al. 1980; 
Krogman & Iscan, 1985; 
Buikstra & Ubelaker, 1994). 

Okulär undersökning av spår av skador och 
frakturer. Trauma klassifierades som pre- 
peri- eller postmortem. Färg, form och 
tecken på läkning analyserades (Merbs, 
1989; Berryman & Haun, 1996; Byers, 2005; 
Ortner, 2008). Trauman röntgades för att 
undersöka eventuell förekomst av 
förändringar som reflekterade en 
läkandeprocess. Varje trauma 
dokumenterades enligt benelement, sida, 
mått, form och typ. X2 analys genomfördes 
för att bedöma skillnader i trauma  mellan 
könen .

Resultaten från 
undersökningarna på 
kvarlevorna från massgraven 
jämfördes med 
undersökningar av kvarlevor 
från "vanliga" gravar, vid 
undersökningar av dessa 
kvarlevor användes ytterligare 
metoder för ålder- och 
könsbedömning då fler 
benelement fanns närvarande 
i dessa gravar. 

14C dating human skeletons from 
medieval archaeological sites in 
Kamakura, Japan: Were they 
victims of Nitta Yoshisadas attack?

Minami, M., 
Nakamura, 
T., Nagaoka, 
T. & Hirata, 
K. 

Katastrof 2012

Yuigahama
-Minami & 
Chusei-
Shudan-
Bochi, 
Yuigahama
, 
Kamakura, 
Japan

Makroskopisk observation av kranie, tänder, 
revben, bäckenben och rörben. Skeletten 
klassificerades i 11 ålderskategorier

Baserat på morfologiska 
karaktärsdrag på bäckenbenet 
(os coxae)

 Isotopsanalys för studier av 
diet.

C14 för datering. Okulära undersökningar av 
tafonomiska förändringar

Managing commingled remains 
from mass graves: Considerations, 
implications and 
recommendations from a human 
rights case in Chile

Garrido 
Varas, C. & 
Intragio 
Leiva, M. 

Våld 2011 Chile Muntlig källa

MNI: baserat på antal 
kranium, mandibula 
och bäckenben (os 
coxae)

Enligt metoder ur Buikstra & Ubelaker (1994) Enligt metoder ur Buikstra & 
Ubelaker (19949

Enlight metoder ur 
Buikstra & Ubelaker 
(1994)

Okulär undersökning av spår av skador och 
frakturer. 

DNA analys för 
identifiering. 
Kontrollerade mot DNA-
prov från levande 
personer för att bekräfta 
släktskap.

Identification of victims from 
mass grave discovery near 
Benghazi, Libya

Sherein, 
G.S., Abd 
Elwahab, D., 
Elrobyb, 
F.A., 
Mogassabic, 
K.R. & 
Alemam, 
A.A. 

Våld 2019 Benghazi, 
Libyen Intervju Genom studier av rörben (femur) (Walker & 

Lovejoy, 1985) 

Okulär undersökning av 
morfologiska karaktärsdrag på 
främst bäckenben (Ferembach 
et al.  1980)

Metriska studier av 
rörben.

Okulär undersökning 
av skelett + tänder 
av spår av sjukdomar

DNA analys på prov från 
tänder för idenitifiering. 
Kontrollerade mot DNA 
analyser av hår från 
levande släktingar. Även 
genom identifiering av 
personliga tillhörigheter
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