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Abstrakt  

Titel: Åldersbedömningar baserat på undersökningar med datortomografi och 

magnetisk resonanstomografi av mediala nyckelbensepifysen. 

Bakgrund: Barn och ungdomar som flytt från krig saknar ofta offentliga handlingar. 

Dessa individer kan därför erbjudas en medicinsk åldersbedömning. I asylprocesser 

spelar åldern 18 år en stor roll och vid åldersbedömningar av dessa individer 

rekommenderar Study Group on Forensic Age Diagnostics en röntgenundersökning 

av nyckelbenen.  

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva åldersvariationerna inom 

nyckelbenets olika utvecklingssteg vid undersökning med datortomografi respektive 

magnetisk resonanstomografi vid åldersbedömmande processer.  

Metod: En litteraturstudie genomfördes med 11 artiklar med kvantitativ ansats. 

Artiklarnas resultat granskades, analyserades och sammanställdes. 

Resultat: Åldersvariationerna inom utvecklingsstegen varierade i större och mindre 

grad dock tycktes det inte föreligga några större skillnader mellan modaliteterna. 

Överlappen mellan utvecklingsstegen tenderade att vara större för MRT än för DT. 

Resultaten visade ett positivt samband mellan kronologisk ålder och 

utvecklingsstegen samt att medelåldern generellt ökade med utvecklingsstegen.  

Konklusion: Det förekom stora åldersvariationer inom utvecklingsstegen samt 

stora överlapp mellan utvecklingsstegen vilket indikerade på precisionsproblem och 

osäkerheter, för både DT och MRT. Sett till den kliniska tillgängligheten, kostnader, 

tid, smidighet och upplevelser för patienten tyder DT på att vara en bättre metod än 

MRT. 

 

Nyckelord: Åldersbedömande processer, datortomografi, magnetisk 

resonanstomografi, åldersvariationer, nyckelbenets mediala epifys.  



Abstract 

Title: Age determinations based on examinations using computed tomography and 

magnetic resonance imaging of the medial clavicular epiphysis. 

Background: Children and adolescents who have fled from war often lack public 

documents. These individuals can therefore be offered a medical age determination. 

In asylum processes the age of 18 plays a major role and in age determinations of 

these individuals Study Group on Forensic Age Diagnostics recommends an X-ray 

examination of the clavicles. 

Aim: The aim of this study was to describe the age variations in different ossification 

stages of the clavicle, when examined with computed tomography respectively 

magnetic resonance imaging in age determination processes.      

Methods: This literature study was conducted using 11 quantitative studies. The 

results from these studies were reviewed, analyzed and compiled. 

Results: The age variations within the developmental stages varied in greater or 

lesser degree, however, there seemed to be no major differences between the 

modalities. The overlaps between the developmental stages tended to be greater for 

MRI than for CT. The results showed a positive correlation between the chronological 

age and the developmental stages. The average age is generally increased with the 

development ladder. 

Conclusion: The large variations in the age ladder of development and the big 

overlaps between the developmental stages, indicates problems and uncertainties 

with accuracy for both CT and MRI. In terms of the clinical availability, costs, time, 

flexibility and experience for the patient CT appears to be a better method than MRI. 

 

Keywords: Age determination processes, computed tomography, magnetic 

resonance tomography, age variations, medial clavicular epiphysis 
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Bakgrund  

Under de senaste åren har krig och konflikter runt om i världen tvingat drygt 60 

miljoner människor att fly från sina hemländer. Sverige är ett land som ständigt 

arbetar med att hjälpa människor på flykt och har under det senaste året blivit ett av 

de länder som mottagit flest flyktingar i Europa (Unicef, 2015, 2016). Enligt 

Migrationsverket (2016) tog Sverige emot ca 160 000 asylsökningar under 2015 och 

av dessa var drygt 35 000 ensamkommande barn. Förenta Nationerna (FN) är en 

verksamhet som bland annat arbetar för att skydda de mänskliga rättigheterna och 

har därför upprättat olika överenskommelser, så kallade konventioner (Förenta 

Nationerna [FN], 2016). FN’s barnkonvention omfattar alla barn och ungdomar 

under 18 år och deras uppgift är att stödja alla barns rättigheter. Bland annat har alla 

barn i Sverige rätt till utbildning, boende och hälso- och sjukvård (FN, 2015). Dessa 

rättigheter gäller även alla ensamkommande barn som anländer till Sverige och enligt 

föräldrabalken (SFS 2005:429, 11 kap. 2 §) har dessa barn också rätt till en god man.  

 

Enligt Aslam et al. (2014) har alla barn världen över rätt till ett födelsebevis, men 

statistik visar att endast 65 % av alla barn under fem år födelseregistrerades mellan 

2005-2012. De barn och ungdomar som saknar offentliga handlingar kan därmed 

inte bevisa sin verkliga ålder och detta har blivit ett stort bekymmer för många länder 

när det gäller asylärenden och rättsprocesser. Som en del av asylprocessen i Sverige 

måste den som söker asyl bevisa sin ålder med någon form av identitetshandling. I de 

fall där identitetshandling saknas och den uppgivna åldern inte verkar sannolik kan 

Migrationsverket erbjuda en medicinsk åldersbedömning som bland annat kan 

innefatta handledsröntgen och/eller tandröntgen (Migrationsverket, 2015). Enligt 

Socialstyrelsen (2012) anses dessa metoder som mest lämpade för ändamålet men 

visar samtidigt på felmarginaler på två till fyra år, vilket i sin tur kan leda till att barn, 

som bedöms felaktigt för gamla, nekas de rättigheter som tidigare nämnts. 

 

Greulich och Pyle (1959, 10-16) upprättade en atlas innehållande röntgenbilder av 

händer och handleder av barn i olika åldrar och Battisti et al. (2013, 24) beskriver att 

denna atlas är den enklaste och snabbaste metoden att använda vid 

åldersbedömningar.
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Den har däremot visat på stora osäkerheter men används trots detta fortfarande som 

bedömningsunderlag i många länder. Study Group on Forensic Age Diagnostics är en 

grupp som består av rättsläkare, tandläkare, radiologer och antroprologer. Gruppen 

bildades i Berlin i mars år 2000 och målet med gruppen var att upprätta 

kvalitetssäkrade och standardiserade rekommendationer för åldersbedömning vid 

rättsprocesser. Rekommendationerna är att utföra en läkarundersökning med olika 

kroppsmätningar, röntgen av vänster hand samt undersökning och röntgen av tänder 

(Schemling et al. 2008). Vid fullständigt utvecklat handskelett, som enligt Greulich 

och Pyle (1959, 120) sker i 18 års ålder, rekommenderas vidare utredning med 

röntgen, antingen med konventionell röntgen eller datortomografi (DT) av 

nyckelbenen (Schemling et al. 2008).  

 

Nyckelbenet är ett rörben med två primära tillväxtzoner, en medialt och en lateralt. 

Skelettets tillväxtzoner kallas för epifyser och är under tillväxten uppbyggda av brosk. 

Tillväxten och förbeningen av nyckelbenet startar redan under de första embryonala 

veckorna och pågår upp till ungefär 25 års ålder (Fawcett, 1913). Enligt Kreitner et al. 

(1998) har behovet av åldersbedömningar, av individer i tonåren och det tredje 

decenniet i livet, under lång tid ökat. I och med detta anses därför den sena 

förbeningen av framförallt nyckelbenets mediala epifys som en stor tillgång. För 

åldersbedömning, utifrån nyckelbenet, med konventionell röntgen eller DT har 

Schmeling et al. (2004) upprättat ett klassifikationssystem där utvecklingen av 

nyckelbenets mediala epifys delats in i fem olika steg. Utvecklingsstegen följer enligt 

nedan: 

 

Steg 1: Ingen förbening av mediala nyckelbensepifysen   

Steg 2: Förbening av mediala nyckelbensepifysen, epifysskivan ej förbenad 

Steg 3: Epifysskivan är delvis förbenad 

Steg 4: Epifysskivan är fullständigt förbenad, epifyslinjen är synlig 

Steg 5: Epifysskivan är fullständigt förbenad, epifyslinje är ej synlig. 

 

Enligt Jonsson (2008, 587) utförs konventionella röntgenundersökningar framförallt 

vid grundläggande diagnostik relaterat till rörelseorganen, vilket innefattar skelett 

och leder. På grund av problem med överlagringar av anatomiska strukturer, har 

många konventionella röntgenundersökningar, under de senaste åren ersatts mer och 
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mer av DT. DT genererar mycket högupplösta bilder på kort tid och redan i slutet av 

90-talet beskrev Kreitner et al. (1998) att en DT-undersökning, på grund av dess 

fördelar, var ett bra alternativ vid åldersbedömande processer. 

  

Joniserande strålning  

Enligt Smith-Bindman et al. (2009) ökar riskerna för att utveckla 

strålningsinducerad cancer med ökad mängd joniserande strålning. Det är även en 

ökad risk för unga personer på grund av längre återstående livstid efter exponering av 

joniserande strålning. För att visa på skillnader i stråldoser mellan modaliteterna 

konventionell röntgen och DT har Huda (2007) beräknat att den effektiva dosen 

varierar beroende på vilken typ av undersökning som utförs. För en standard DT-

thorax beräknades mediandosen vara ~8 mSv för vuxna och ~4-5,4 mSv för en 

normalbyggd person i 15-18 års ålder. Detta kunde jämföras med en konventionell 

röntgenundersökning av thoraxregionen som gav ~0.05 mSv. En DT-undersökning 

över enbart nyckelbenen skulle generera mindre stråldos än en DT-

thoraxundersökning men principen, att stråldosen som patienten utsätts för är 

betydligt högre vid DT än konventionell röntgen, överensstämmer med Jonsson 

(2008, 587).   

 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM, 2015) tillåter inte att röntgenundersökningar 

utförs på individer om undersökningen inte är kliniskt motiverad, berättigad. 

Åldersbedömning med röntgen i medicin-juridiska situationer är en 

undersökningsmetod som inte anses berättigad, förutom då domstolsbeslut finns. 

Detta har i sin tur har ökat behovet av icke-joniserande metoder och enligt Dvorak et 

al. (2007 a) är undersökning med magnetisk resonanstomografi (MRT) ett bra 

exempel på en sådan metod. Dem menar också att samma typ av betygssystem som 

används för handleden även kan tillämpas för andra tillväxtzoner, till exempel 

nyckelbenets epifyser. MRT är en metod som bygger på ett starkt magnetfält och 

radiovågor istället för joniserande strålning, och medför därför inga kända 

hälsorisker för individen (SSM, 2010). Kothary och Rosenberg (2014) beskriver också 

att en MRT-undersökning kan visa skillnader mellan icke-förbenat brosk och skelett, 

vilket kan vara av fördel vid åldersbedömningar. På grund av dessa fördelar med 

MRT har det, under de senaste åren, utförts en del forskning huruvida MRT kan 
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ersätta DT och konventionell röntgen vid ålderbedömmande processer. George, 

Nagendran och Azim’s (2012) studie visade att MRT var ett bra alternativ vid 

undersökning av handleder för individer under 18 år. Dock framkom det även stora 

åldersvariationer inom de olika utvecklingsstegen vilket överensstämde med två 

studier av Dvorak et al. (2007 a; 2007 b). Som tidigare nämnts är 18 en ålder som har 

stor betydelse i asylprocesser och Manzoor Mughal, Hassan och Ahmed (2014) 

föreslog i sin studie att individer i åldrarna 18-25 år, istället för handled, ska få 

mediala nyckelbensepifysen undersökt.  

 

Genom att beskriva åldersvariationerna som förekommer vid åldersbedömning 

utifrån bilder av mediala nyckelbensepifysen genererade med DT respektive MRT, 

skulle denna litteraturstudie kunna bidra med kunskap om eventuella felmarginaler 

pekar på att vara större eller mindre för någon av dessa modaliteter. Vilket i sin tur 

kan förbättra möjligheterna till säkrare metoder.    

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva åldersvariationerna inom 

nyckelbenets olika utvecklingssteg vid undersökning med datortomografi respektive 

magnetisk resonanstomografi vid åldersbedömmande processer.  

 

Metod 

Till denna litteraturstudie har vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats använts 

för att beskriva det empiriska nuläget inom problemområdet. Enligt Forsberg och 

Wengström (2015, 43) strävar kvantitativa studier efter att ordna och klassificera 

samt förklara, förutsäga och att se samband mellan olika resultat.   

 

Sökmetoder 

Till denna litteraturstudie genomfördes sökningar i databaserna PubMed, CINAHL, 

MEDLINE och Web of Sience. Dessa databaser användes eftersom de är inriktade 

mot omvårdnad och medicin (Willman, Stoltz och Bahtsvani 2011, 80-81). För att 
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hitta fler intressanta studier gjordes även manuella sökningar via referenslistor vilket 

rekommenderas av Willman, Stoltz och Bahtsvani (2011, 89). Sökningarna 

genomfördes med orden age estimation, age determination, MRI, clavicle, CT, age 

assessment och age determination by skeleton. Med hjälp av MeSH gjordes även en 

sökning med orden age determination by skeleton. För att möjliggöra träffar på 

artiklar som innehöll olika böjningsformer användes trunkering på orden estimat* 

och clavicle* jfr. Östlundh (2012, 68). Enligt Östlundh (2012, 69-70) kan boolesk 

söklogik användas för att bredda eller avgränsa sökningar, vilket gjordes i denna 

litteraturstudie där operatorerna AND, OR och NOT kombinerandes. Hur dessa 

operatorer användes redovisas i tabell 1, bilaga 1. Sökningarna valdes att begränsas 

till det engelska språket och till artiklar publicerade mellan åren 2000-2016. Detta 

för att vi behärskar engelska samt för att få senaste evidensen men samtidigt 

tillräckligt med träffar. Eftersom efterfrågan av åldersbedömningar ökat mest bland 

ungdomar och unga vuxna var det önskvärt att studierna var utförda på människor i 

åldrarna 13-24 år. Begränsningarna och sökorden kombinerades på olika sätt och 

redovisas mer utförligt i urvalstabellen, se bilaga 1.  

 

Urval 

Inklusionskriterierna för denna litteraturstudie var empiriska artiklar med 

kvantitativ ansats. Samtliga artiklar skulle vara godkända av en etisk kommitté och 

detta skulle antingen framgå i den publicerade artikeln eller i tidskriftens 

instruktioner till författaren. Sökningarna genererade träffar på studier som 

involverade personer i åldrar över 24 år. Dessa studier inkluderades eftersom de 

innehöll resultat för utvecklingsstegen 2, 3 och 4, som var relevanta för denna 

litteraturstudie. Urvalet utfördes även oberoende etnicitet och kön. Det skulle framgå 

i artiklarnas metod vilken typ av klassifikationssystem författarna använde i metoden 

samt att utifrån resultaten kunna besvara litteraturstudiens syfte. De studier vi 

bedömde, efter kvalitetsgranskning, erhålla hög eller medelhög kvalitet inkluderades 

i litteraturstudien. Studier som bedömdes erhålla låg kvalitet och där resultatet inte 

redovisades i medelålder samt min- och maximumålder, exkluderades. Att exkludera 

studier med låg kvalitet är enligt Rosén (2012, 439) ett vanligt tillvägagångssätt vid 

kvalitetsgranskning.  
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Urvalsprocessen för denna litteraturstudie delades upp i fyra steg, se urvalstabell 

(bilaga 1). Urval 1 utfördes genom att författarna, efter varje sökning valde de artiklar 

vars titlar ansågs mest lämpliga för syftet. I urval 2 lästes abstrakten för att få en kort 

sammanfattning av artikelns innehåll. De abstrakt som var av intresse till denna 

litteraturstudie valdes till urval 3. Artiklarna från urval 3 kvalitetsgranskades 

gemensamt. Detta är enligt Wallengren och Henricson (2012, 490) rekommenderat 

för att skapa diskussion vid delade meningar. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011, 108) bör författarna till en litteraturstudie utforma en granskningsmall som är 

anpassad till respektive litteraturstudie, vilket gjordes till denna, se mall för 

kvalitetsgranskning (bilaga 2). I denna granskningsmall kombinerades lämpliga 

frågor inspirerade av Friberg (2012, 139) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, 

Bilaga G). De utvalda frågorna omformulerades sedan till ja- och nej-frågor. 

Artiklarna poängsattes utifrån antalet frågor besvarade med ja, ett ja gav ett poäng. 8 

av totalt 17 frågor valdes som obligatoriska eftersom dessa bedömdes vara av större 

vikt. För hög kvalitet skulle samtliga obligatoriska frågor besvaras med ja samt 

erhålla minst 14 poäng. För medelhög kvalitet skulle 3 av de obligatoriska frågorna 

besvaras med ja samt erhålla minst 9 poäng. Studier som erhöll 8 poäng, eller 

mindre, bedömdes som låg kvalitet. Vidare information ges i bilaga 2. 

 

Det slutliga urvalet resulterade i 11 studier med hög- eller medelhög kvalitet. Dessa 

redovisas i en artikelöversiktstabell, se bilaga 3.  

 

Analys  

De utvalda studierna lästes igenom flertalet gånger för att skapa en gemensam bild av 

innehållet. Därefter analyserades likheter och skillnader, främst utifrån studiernas 

resultat och metodologiska tillvägagångssätt (Friberg 2012, 140). 

 

Minimum-, maximum- och medelåldrar med standardavvikelse sammanställdes i 

tabellform för att ge en överskådlig bild över åldersvariationerna inom de olika 

utvecklingsstegen. Standardavvikelse är enligt Olsson och Sörensen (2011, 225-226) 

ett mått på hur väl samlade eller utspridda olika värden är kring ett medelvärde, 

dessa mått presenterades i tabellerna 1, 2 och 3. I dessa tabeller återfinns även alla 

relevanta fynd från samtliga studier uppställda. Resultaten för DT och MRT delades 
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upp i separata tabeller för varje steg. En gemensam medelålder för alla studier inom 

varje steg räknades ut separat för DT och MRT, genom att addera alla medelåldrar, 

utan standardavvikelse. Därefter dividerades resultatet med antalet medelåldrar från 

varje steg och modalitet. Medelvärdet av medelåldrarna presenterades längst ner i 

varje enskild tabell och samma tillvägagångssätt gjordes för min- och maximumålder. 

Även variationsbredder för varje studie räknades ut genom att ta skillnaden mellan 

maximum- och minimumålder. Därefter räknades ett medelvärde ut för 

variationsbredderna. (se tabell 1,2 och 3). 

 

De uträknade medelvärdena för medelåldern samt för min- och maximumåldrarna 

sammanställdes i ett diagram. Detta utfördes i Excel 2013 där ett börsdiagram 

utformades. Resultaten, för respektive steg och modaliteterna ställdes upp och 

därefter ändrades rubriker och kategorier till lämpliga namn. Detta gjordes för att 

resultaten för de uträknade medelvärdena inom varje steg och modalitet skulle bli 

mer överskådligt. Utifrån detta kunde vi även, med ögonmått, se om det förekom 

eventuella överlappningar mellan stegen och modaliteterna (se figur 1). Resultat för 

eventuella korrelationer mellan kronologisk ålder och utvecklingsstegen 

sammanställdes i löpande text.  

 

I studierna skrivna av Wittschieber et al. (2014) och Vieth et al. (2014) presenterades 

resultat för utvecklingsstegen 2, 3 och 4, vilka sammanställdes i denna 

litteraturstudie. Dock förekom även resultat för mer specificerade understeg som i 

studierna benämndes 2a, 2b och 2c samt 3a, 3b och 3c. Resultaten för enbart dessa 

understeg analyserades inte vidare i denna litteraturstudie. I Tangmose, Jensen och 

Lynnerups (2013) studie jämfördes bilder för DT och MRT, resultaten var 

presenterade separat för de två modaliteterna och kunde därmed särskiljas och 

användas till denna litteraturstudie. Resultaten i Tangmose et al.:s (2014) studie 

presenterades separat för de tre observatörer som granskade bilderna medan övriga 

studier, med fler än en observatör, slog samma sina resultat. Därför presenteras 

resultaten i tabellerna 1, 2 och 3 i denna litteraturstudie på samma sätt. Enligt 

Kellinghaus et al. (2010 a) sträcker sig utvecklingssteg 1 till ~16 års ålder och steg 5 

börjar vid ~25 års ålder. Eftersom vi ansåg att åldrarna i dessa steg antingen var för 

låga eller för höga för att vara betydelsefulla för denna litteraturstudie, analyserades 

de ej. Vi valde istället att fokusera på stegen 2, 3 och 4, som framförallt involverade 
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individer i åldrarna kring 18 år eftersom det har störst betydelse vid asylprocesser i 

Sverige.  

 

Samtliga studier som inkluderades till denna litteraturstudie sammanställdes i en 

artikelöversiktstabell där syfte, urval, metod samt resultat kortfattat presenterades, 

se bilaga 3. 

 

Forskningsetik 

Helsingforsdeklarationen (2013) är en samling av etiska regler och förhållningssätt 

för medicinsk forskning som involverar människor och dess huvudprincip är att 

skydda de involverade människornas hälsa, välbefinnande och rättigheter. Enligt 

denna deklaration måste en studie få ett godkännande av en etisk kommitté innan 

studien kan påbörjas. Detta tar även Forsberg och Wengström (2015, 59) upp och de 

menar att ett viktigt etiskt övervägande vid val av vetenskapliga artiklar till en 

litteraturstudie är att de fått ett etiskt tillstånd från en etisk kommitté. I denna 

litteraturstudie har samtliga studier fått godkännande av en etisk kommitté och i de 

studier där detta ej framkommit har denna information återfunnits på respektive 

tidskrifts hemsida.  

 

Enligt Forsberg och Wengström (2015, 59) är det oetiskt att presentera de resultat 

som endast stödjer de egna åsikterna. Detta betonar även Kjellström (2012, 87) och 

hon beskriver också att det är viktigt att vara kritiskt till förväntat resultat eller 

önskningar om hur resultatet bör bli. I denna litteraturstudie uteslöts inga relevanta 

resultat och vi valde även att vara sakliga och inte lägga några egna värderingar vad 

gäller resultaten. Vi har även diskuterat resultaten rörande statistiska begrepp med 

en lärare från institutionen för omvårdnad för att minska risken för feltolkningar.  
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Resultat 

De inkluderade studierna som valdes till denna litteraturstudie utfördes med 

blindning av granskarna vilket innebar att bilderna som granskades var 

anonymiserade av namn och ålder. Varje enskild granskare bedömde nyckelbenets 

utvecklingsgrad i enlighet med det klassifikationssystem som är vedertaget. Bilderna 

delades in i de olika utvecklingsstegen. Därefter, med facit över de kronologiska 

åldrarna, kunde åldersvariationerna inom samtliga utvecklingssteg presenteras.   

 

Sammanställningarna från de inkluderade studierna presenteras under tre 

underrubriker: Observerade variationsbredder inom respektive utvecklingssteg och 

modalitet, Observerade överlappningar mellan utvecklingsstegen för DT respektive 

MRT samt Korrelation mellan kronologisk ålder och utvecklingsstegen. Vi 

presenterar data i form av minimum- maximum- och medelålder med 

standardavvikelse för respektive utvecklingssteg och modalitet i tre tabeller. 

Utvecklingssteg 2 presenteras i tabell 1, utvecklingssteg 3 i tabell 2 och 

utvecklingssteg 4 i tabell 3. Varje tabell visar även uträknade medelvärden och 

variationsbredder. Ett diagram visar en sammanställning av dessa uträkningar, se 

figur 1.  

 

Observerade variationsbredder inom respektive utvecklingssteg 
och modalitet 

I steg 2 för DT observerades den högsta variationsbredden på 8.14 år (Schulze et al. 

2006) och den lägsta på 3 år (Milenkovic et al. 2014). För MRT i steg 2 observerades 

den högsta variationsbredden på 16.5 år (Tangmose et al. 2014) och lägsta på 2.92 år 

(Tangmose, Jensen, och Lynnerup, 2013), se tabell 1. I steg 3 för DT observerades 

den högsta variationsbredden på 20.1 år (Wittschiber et al. 2014) och den lägsta på 7 

år (Franklin och Flavel 2015). För MRT i steg 3 observerades den högsta 

variationsbredden på 17.8 år (Tangmose et al. 2014) och den lägsta på 3.79 år 

(Tangmose, Jensen och Lynnerup, 2013), se tabell 2. I steg 4 för DT observerades den 

högsta variationsbredden på 18.58 år (Wittschiber et al. 2013) och den lägsta på 5.43 

år (Tangmose, Jensen och Lynnerup, 2013). För MRT i steg 4 observerades den 

högsta variationsbredden på 13.7 år (Tangmose et al. 2014) och den lägsta på 4.8 år 

(Hillewig et al. 2013), se tabell 3. Utifrån det uträknade medelvärdena för 
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variationsbredderna observerades variationerna mellan åldrarna vara minst i steg 2 

för DT och högst i steg 4 för DT (se tabell 1 och 3). 

 

Tabell 1. Åldersvariationer för individer i utvecklingssteg 2 

n = antal, SD = standardavvikelse, M = man, K = kvinna. 

* I studien tilldelades ingen man och endast en kvinna utvecklingssteg 2 och på grund 

av det låga antalet fanns ingen tillgänglig data för detta steg.  

** I studien var antalet observationer inom varje steg inte tydligt presenterat i siffror 

och för steg 4 fanns inga observationer, därför presenterades inte dessa siffror.  

Datortomografi(DT)  

Artikel Kön n Medelålder ± SD Min/max Variationsbredd 

Tangmose, S. Jensen, K.E. och 

Lynnerup, N (2013) 

M 18 19.86 ± 1.92  17.02–24.10  7.08 år 

K 6 16.12 ± 2.69  12.94–18.92  5.98 år 

Wittschieber et al. (2014) M 16 17.4 ± 1.7 15.0–20.4  5.4 år 

K 8 16.0 ± 1.5 14.1–18.4  4.3 år 

Ekizoglu et al. (2015) M 58 17.47 ± 2.08 14–25  11 år 

K 22 16.77 ± 2.52 13–21  8 år 

Franklin och Flavel (2015) M 35 18.24 ± 1.80 15–23  8 år 

K 28 17.30 ± 1.68 14–21  7 år 

Zhang et al. (2015) M 75 17.30 ± 1.30 15.01–20.63  5.62 år 

K 74 17.12 ± 1.19 15.00–20.13  5.3 år 

Milenkovic et al. (2014)  M och K 20 16.9 ± 1.1 15–18  3 år 

Schulze et al. (2006) M och K 68 18.09 ± 2.06 16.04–24.18 8.14 år 

Resultat för uträknade medelvärden:  17.38 år 14.68 år 21.23 år 6.56 år 

Magnetisk resonanstomografi (MRT) 

Artikel Kön n Medelålder ± SD Min/max Variationsbredd 

Tangmose et al. (2014)  

Observatör 1 (ST) 

M 31 20.8 ± 2.3 17–24.7 7.7 år 

K 19 18.1 ± 2.4 12.9–21.7 8.8 år 

Tangmose et al. (2014)  

Observatör 2 (KEJ) 

M 57 22.5 ± 3.3 17–33.5 16.5 år 

K 17 20.2 ± 2.9 16.5–27.4 10.9 år 

Tangmose et al. (2014)  

Observatör 3 (CV) 

M 28 20.9 ± 1.9 17–24.7 7.7 år 

K 9 19.1 ± 4.5 12.9–24.6 11.7 år 

Tangmose, Jensen, och Lynnerup. 

(2013) 

M 21 20.06 ± 1.97 24.10–27.02 2.92 år 

K 11 17.29 ± 2.64 12.94–21.67 8.73 år 

Hillewig et al. (2013)* M 0 - - - 

K 1 - - - 

Hillewig et al. (2011)** K - 19.8 ± 1.6 16-21 5 år 

Vieth et al. (2014) M och K 15 20.4 ± 1.1 18.4 -22.3 3.9 år 

Resultat för uträknade medelvärden  19.92 år 16.47 år 24.86 år 8.39 år 



  

11 

Tabell 2. Åldersvariationer för individer i utvecklingssteg 3 

 

** I studien var antalet observationer inom varje steg inte tydligt presenterat i siffror 

och för steg 4 fanns inga observationer, därför presenterades inte dessa siffror.  

Datortomografi (DT) 

Artikel Kön n Medelålder ± SD Min/max Variationsbredd 

Tangmose, S. Jensen, K.E. och 
Lynnerup, N (2013) 

M 31 22.04 ± 1.65  18.03–25.72 7.69 år 

K 11 20.96 ± 2.82  16.9–24.73 7.83 år 

Wittschieber et al. (2014) M 108 22.2 ± 3.2 16.4–36.5 20.1 år 

K 53 20.7 ± 2.5 15.5–26.5 11 år 

Ekizoglu et al. (2015) M 42 20.31 ± 2.24 16–25 9 år 

K 25 20.52 ± 3.28 16–29 13 år 

Franklin och Flavel (2015) M 14 22.15 ± 1.75 19–26 7 år 

K 15 20.40 ± 1.99 17–24 7 år 

Zhang et al. (2015) M 198 21.47 ± 2.13 16.74–25.97 9.23 

K 232 21.57 ± 2.31 16.28–25.82 9.54 år 

Milenkovic et al. (2014)  M och K 48 19.7 ± 2.0 15–25  10 år 

Schulze et al. (2006) M och K 279 19.84 ± 2.22 16.48–25.24 8.76 år 

Resultat för uträknade medelvärden: 20.98 år 16.61 år 26.62 år 10.02 år 

Magnetisk resonanstomografi (MRT) 

Artikel Kön n Medelålder ± SD Min/max Variationsbredd 

Tangmose et al. (2014)  

Observatör 1 (ST) 

M 77 22.7 ± 2.2 19.3–31.2 12.2 år 

K 18 23.1 ± 2.9 19.5–29 6.5 år 

Tangmose et al. (2014)  

Observatör 2 (KEJ) 

M 29 22.1 ± 1.7 19.3–26.9 7.6 år 

K 15 21.4 ± 4.8 12.9–30.7 17.8 år 

Tangmose et al. (2014)  

Observatör 2 (CV) 

M 37 24.3 ± 2.9 19.8–31.2 11.4 år 

K 9 26.8 ± 3.8 20.6–30.7 9.4 år 

Tangmose, Jensen, och Lynnerup. 

(2013) 

M 31 22.49 ± 2.06 19.31–26-41 7.1 år 

K 5 22.60 ± 1.97 20.94–24.73 3.79 år 

Hillewig et al. (2013) M 57 20.6 ± 0.3 16.2–26.2 10 år 

K 60 19.8 ± 0.3 16-26 10 år 

Hillewig et al. (2011)** K - 21.3 ± 0.4 11-26 15 år 

Vieth et al. (2014)  M och K 111 20.6 ± 1.5 18.1–23 4.9 år 

Resultat för uträknade medelvärden: 22.32 år 17.75 år 27.67 år 9.64 år 
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Tabell 3. Åldersvariationer för individer i utvecklingssteg 4 

 
** I studien var antalet observationer inom varje steg inte tydligt presenterat i siffror 

och för steg 4 fanns inga observationer, därför presenterades inte dessa siffror.  

Datortomografi (DT)  

Artikel Kön n Medelålder ± SD Min/max Variationsbredd 

Tangmose, Jensen och Lynnerup 

(2013) 

M 16 25.65±2.08  21.56–27.52 5.96 år 

K 7 25.11±2.44 21.92–27.35 5.43 år 

Wittschieber et al. (2014) M 180 29.7 ± 5.1 21.6–40.5 18.58 år 

K 65 27.2 ± 4.2 21.1–37.3 16.2 år 

Ekizoglu et al. (2015) M 154 28 ± 4.06 20–35 15 år 

K 50 26.46 ± 4.13 20–34 14 år 

Franklin och Flavel (2015) M 64 26.65 ± 3.72 21–34 13 år 

K 45 26.15 ± 4.22 17–34 17 år 

Zhang et al. (2015) M 64 23.77 ± 1.31 20.03–25.81 5.78 år 

K 57 23.70 ± 1.66 18.89–25.97 7.08 år 

Milenkovic et al. (2014)  M och K 49 23.8 ± 2.8 19–30 11 år 

Schulze et al. (2006) M och K 228 23.55 ± 1.45 19.14–25.94 6.8 år 

Resultat för uträknade medelvärden: 25.81 år 20.10 år 31.45 år 11.31 år 

Magnetisk resonanstomografi (MRT) 

Artikel Kön n Medelålder ± SD Min/max Variationsbredd 

Tangmose et al. (2014)  

Observatör 1 (ST) 

M 34 26.3 ± 3.1 21.1–33.5 12.4 år  

K 13 26.4 ± 3.1 21.9–30.7 8.8 år 

Tangmose et al. (2014)  

Observatör 2 (KEJ) 

M 37 24.3 ± 2.9 19.8–31.2 11.4 år 

K 9 26.8 ± 3.8 20.6–30.7 10.1 år 

Tangmose et al. (2014)  

Observatör 2 (CV) 

M 46 25.5 ± 3.2 19.8–33.5 13.7 år 

K 16 25.3 ± 3.3 20.6–29.3 8.7 år 

Tangmose, Jensen, och Lynnerup. 

(2013) 

M 16 25.34 ± 2.28 21.56–27.52 5.96 år 

K 8 24.98 ± 2.29 21.92–27.35 5.43 år 

Hillewig et al. (2013) M 34 24.9 ± 0.2 22.1–26.9 4.8 år 

K 44 24.2 ± 0.3 18.1–26.9 8.8 år 

Hillewig et al. (2011)** K - - - - 

Vieth et al. (2014)  M och K 1 21.2 21.2–21.2 0 år 

Resultat för uträknade medelvärden: 25.02 år 20.79 år 28.98 år 9.01 år 
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Observerade överlappningar mellan utvecklingsstegen för DT 
respektive MRT 

I diagrammet ses överlappningar för båda modaliteterna mellan utvecklingsstegen. 

Med överlappning menar vi i denna litteraturstudie att en viss ålder kunde 

förekomma i mer än ett steg. Utifrån de presenterade åldrarna i diagrammet ses för 

DT en överlappning på 4.76 år mellan steg 2 och 3 och mellan steg 3 och 4 på 6.52 år. 

Detta innebär att en individ mellan åldern 16.61 år till 21.23 år skulle kunna tillhöra 

både steg 2 och 3. För MRT observerades en överlappning på 7.11 år mellan steg 2 

och 3 och mellan steg 3 och 4 på 6.88 år. Det sågs även överlappningar mellan steg 2 

och 4 för respektive modalitet, för DT överlappade stegen med 1.13 år och för MRT 

4.32 år. Dessa siffror tyder på att det var en större överlappning mellan stegen för 

MRT än för DT, framförallt mellan steg 2 och 3. Det uträknade medelvärdet för 

minimumåldern i steg 4 för både DT och MRT indikerade på att individerna i detta 

steg var över 18 år (se figur 1), dock fanns åldern 17 år registrerat i Franklin och 

Flavel’s (2015) studie som var utförd med DT (se tabell 3). 

 

För DT och MRT i utvecklingssteg 2 var det uträknade medelvärdet för 

minimumåldern 14.68 år respektive 16.26 år och maximumåldern var 20.23 år och 

24.59 år, respektive. I utvecklingssteg 3 var det uträknade medelvärdet för 

minimumåldern 16.61 år för DT och 17.75 år för MRT. I detta steg var 

maximumåldern 26.62 år för DT och 27.67 år för MRT. Detta tyder på större 

åldersvariationer för MRT än för DT i steg 2 men i steg 3 större för DT än för MRT (se 

figur 1). 
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Figur 1. Figuren visar åldersvariationerna inom utvecklingsstegen för DT respektive 
MRT utifrån uträknade medelvärden. 
   
     = DT 
     = MRT  
 

Korrelation mellan kronologisk ålder och utvecklingsstegen 

Fem studier visade på signifikanta korrelationer att den kronologiska åldern ökade 

stadigt med de ökande stegen (Hillewig et al. 2013; Wittschieber et al. 2013; Vieth et 

al. 2014; Ekizoglu et al. 2014; Franklin och Flavel, 2015). Signifikant korrelation 

mellan ålder och stegen 3 och 4 sågs även i Milenkovic et al.:s (2014) studie och i 

studien där MRT och DT jämfördes sågs signifikanta korrelationer mellan stegen för 

respektive modalitet (Tangmose, Jensen och Lynnerup, 2013.). I studien skriven av 

Tangmose et al. (2014) tenderade den kronologiska åldern att öka med stegen 2, 3 

och 4, dock redovisades inga signifikanser för detta. De tre övriga studierna 

presenterade inte några korrelationsberäkningar (Schulz et al. 2006; Hillewig et al. 

2011; och Zhang et al. 2015).  

  

21,23

24,86

26,62
27,67

31,45

28,98

14,68

16,47 16,61
17,75

20,10
20,79

17,38

19,92
20,98

22,32

25,81
25,02

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

Steg 2 DT Steg 2 MRT Steg 3 DT Steg 3 MRT Steg 4 DT Steg 4 MRT

Å
L

D
E

R

UTVECKLINGSSTEG OCH MODALITET 

Åldersvariationer för DT och MRT



  

15 

Diskussion 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva åldersvariationerna inom 

nyckelbenets utvecklingssteg vid undersökningar med datortomografi respektive 

magnetisk resonanstomografi vid åldersbedömmande processer. Huvudresultaten 

från denna litteraturstudie visade att åldersvariationerna inom de olika stegen 

varierade i större och mindre grad och att det inte tycktes föreligga några större 

skillnader mellan modaliteterna. Det visade dock att överlappen mellan 

utvecklingsstegen tenderade att vara större för MRT än för DT. För studierna utförda 

med MRT var samtliga individer, som bedömdes tillhöra utvecklingssteg 4, över 18 år 

medan för DT registrerades ålder 17 år i detta steg. Resultaten visade även på ett 

positivt samband mellan kronologisk ålder och utvecklingsstegen samt att 

medelåldern generellt ökade med utvecklingsstegen.  

 

I denna litteraturstudie visade de uträknade medelvärdena av minimum- maximum- 

och medelåldrarna att åldrarna tenderade att öka med de ökande utvecklingsstegen 

för båda modaliteterna. Resultaten för utvecklingssteg 4 för MRT visade att samtliga 

individer som tilldelades utvecklingssteg 4 var över 18 år vilket stämde överens med 

Schmidt et al.:s (2007) studie där lägsta observerade ålder i utvecklingssteg 4 för 

MRT var 23.8 år. I denna litteraturstudie pekade det uträknade medelvärdet för 

minimumåldern, i utvecklingssteg 4 för DT, att individerna var över 18 år. Dessa 

resultat överensstämde med flertalet studier (Bassed et al. 2011; Kellinghaus et al. 

2010 b; Pattamapaspong et al. 2015; Schulz et al, 2005; Ufuk, Agladioglu och 

Karabulut, 2016). Däremot återfanns åldern 17 år registrerat i utvecklingssteg 4, se 

tabell 3. Observationer att individer under 18 år tilldelades utvecklingssteg 4 

återfanns även i Bassed et al.:s (2011) studie. Dessa huvudfynd tyder på att MRT kan 

vara en säkrare metod än DT vid bedömning om en individ är över eller under 18 år. 

Dock är det färre studier utförda på MRT och därmed färre referenser att jämföra 

dessa resultat med. Enligt oss spelar åldersvariationerna som förekom i 

utvecklingssteg 4 en stor roll eftersom detta kan innebära att minderåriga felaktigt 

bedöms som vuxna, och tvärtom. 

 



  

16 

De stora variationerna som presenterades i denna litteraturstudie kan jämföras med 

andra studier som också visar på stora variationer i åldrarna inom de olika 

utvecklingsstegen (Schmidt et al. 2007; Kellinghaus et al. 2010 b; Pattamapaspong et 

al. 2015). Värdena för variationsbredderna i utvecklingsstegen 2 och 3 gav enligt oss 

ingen givande information sett till rätts- och asylprocesser eftersom i dessa fall är det 

främst avgörande om en individ är över eller under 18 år och utifrån dessa 

utvecklingssteg kunde det ej fastslås. Vår slutsats är att man mest troligt inte kan 

bedöma en individs exakta kronologiska ålder, enbart utifrån undersökning av 

nyckelbenet, på grund av det stora åldersvariationerna inom utvecklingsstegen. 

Däremot tyder denna litteraturstudie på att man med stor sannolikhet kan bedöma 

att en individ som tilldelats utvecklingssteg 4 är över 18 års ålder, men att det även 

finns avvikelser.  

 

I en av de inkluderade studierna är resultatet som presenteras enbart från höger 

nyckelben (Hillewig et al. 2011) och i Bassed et al.:s (2011) studie drogs slutsatsen att 

det bör göras en undersökning på både höger och vänster nyckelben eftersom de sågs 

en statistisk signifikant skillnad i utvecklingen mellan sidorna. Emellertid visade 

Schulz et al.:s (2005) studie att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan höger 

och vänster nyckelben. Eftersom dessa studier visade på delade resultat gällande 

utvecklingsskillnader kunde vi inte dra några slutsatser om det hade någon betydelse 

för denna litteraturstudie resultat. 

 

I denna litteraturstudie tyder resultaten på att överlappen mellan stegen för båda 

modaliteterna var relativt stora och att överlappen pekar på att vara större för MRT 

än för DT, speciellt mellan stegen 2 och 3. Överlappningen, som observerades i denna 

litteraturstudie var mellan steg 2 och 3 för MRT på 6,84 år jämfört med 3,63 år för 

DT. I Bassed et al.:s (2011) studie diskuteras det att stora överlappningar har stor 

betydelse vid åldersbedömningar, eftersom detta innebär att en individ som bedöms 

tillhöra steg 2 lika gärna kan tillhöra steg 3. Som tidigare nämnts anger 

Socialstyrelsen (2012) felmarginaler på två till fyra år för det undersökningar som 

rekommenderas vid åldersbedömningar i Sverige. Utifrån denna litteraturstudie drar 

vi slutsatsen att felmarginalerna för undersökning av nyckelbenen tyder på att vara 

större än de siffror socialstyrelsen nämner för handled- och tandröntgen. Dock 

diskuteras det att denna undersökning inte bör utföras enbart, utan vid 
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åldersbedömningar ska undersökning av nyckelbenet göras i kombination med 

tandröntgen och/eller handröntgen (Bassed et al. 2011; Bassed, Briggs och Drummer 

2011) samt en grundlig läkarundersökning (Socialstyrelsen, 2012).  

 

Enligt Hellström och Magnusson (2008, 503-504, 507) är MRT en icke joniserande 

metod som skapar bilder med mycket goda kontrastupplösningar. Dock är 

nackdelarna med MRT jämfört med DT att undersökningstiderna är betydligt längre, 

kostnaderna är högre och den kliniska tillgängligheten lägre. DT är en metod som 

utsätter individen för joniserande strålning, vilket vi anser är en nackdel med DT 

jämfört med MRT vid åldersbedömmande processer. Detta diskuteras även i Ufuk, 

Agladioglu och Karabulut’s (2016) studie. För MRT är även risker för 

rörelseartefakter, vilket försämrar bildkvaliteten, betydligt högre än vid DT och enligt 

McRobbie et al. (2007, 80-81) kommer de vanligaste artefakterna från lungor och 

hjärta, vilka är organ som ligger nära nyckelbenen. Andra nackdelar är de 

kontraindikationer som finns för MRT. Det kan till exempel vara om patienten har 

något metallföremål inopererat eller annat främmande metallföremål i kroppen. På 

grund av detta ska alla patienter svara på ett frågeformulär. De patienterna med 

metallföremål i kroppen, ska enligt Heijne, von (2008, 598) inte utföra en MRT-

undersökningar på grund av det starka magnetfältet. För flyktingar, som inte kan det 

svenska språket, kan det uppstå svårigheter att besvara dessa frågor korrekt, vilket 

innebär risker inför en MRT-undersökning.  

 

Betydelser för röntgensjuksköterskan och radiografi 

Enligt den yrkesetiska koden för röntgensjuksköterskor (Vårdförbundet och SFR, 

2008) har röntgensjuksköterskan ett ansvar gentemot patienten att minimera 

stråldosen vid undersökningar och behandlingar. Eftersom en DT-undersökning 

genererar strålning beskriver SSM (2015) att åldersbedömningar endast är 

berättigade som ett led i en medicinsk helhetsbedömning och att undersökningen ska 

ge mer nytta än skada för individen. En åldersbedömning ska tillföra fakta till en 

utredning och resultaten utifrån denna litteraturstudie pekar på att båda 

modaliteterna tillhandahåller liknande åldersintervall för de olika utvecklingsstegen. 

Detta tyder då på att en MRT-undersökning kan vara ett bra alternativ som icke-

joniserande metod. En magnetkamera genererar ingen joniserande strålning men det 
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innebär inte att det är ofarligt att utföra en MRT-undersökning på grund av 

kontraindikationer som tidigare nämnts. Det är inte enbart metallföremål av olika 

slag som är kontraindicerat utan även klaustrofobi kan ses som ett hinder för att 

utföra en MRT-undersökning (Enders et al. 2011). En magnetkamera är uppbyggd av 

en lång och smal tunnel som genererar höga, bankande ljud under undersökningen 

och på grund av dess uppbyggnad upplever många patienter ångest och oro inför och 

under MRT-undersökningen (Minde, Klaming och Weda, 2014). För de barn och 

ungdomar som ska undersökas i åldersbedömmande processer är det inte bara 

undersökningsmetoden i sig som kan skapa oro och ångest, utan ålderstvister och 

åldersbedömande processer tyder på att ha en negativ inverkan på den mentala 

hälsan. De barn och ungdomar som genomgår dessa processer upplever ofta oro över 

att myndigheter ifrågasätter deras ålder. Detta kan utgöra en kris för barnet eller 

ungdomens identitet och livshistoria vilket kan ha betydande konsekvenser för den 

psykiska hälsan (Crawley 2007, 102, 164). Enligt den yrkesetiska koden 

(Vårdförbundet och SFR, 2008) har röntgensjuksköterskan ett ansvar att lindra 

obehag vid undersökningar och behandlingar samt skapa en god relation till 

patienten så att han/hon känner sig trygg. I Törnqvist et al.:s (2006) studie visade det 

sig att samspelet mellan patient och personal har en signifikant betydelse för 

patienternas upplevelser vid en MRT-undersökning. På röntgenavdelningar talas det 

ofta om det korta mötet vilket innebär att röntgensjuksköterskan på kort tid ska 

bygga en relation till patienten, vilket kan ses som en stor utmaning.   

 

En DT-undersökning har ofta kortare undersökningstider än en MRT-undersökning 

och en datortomograf avger inte heller samma oljud som en magnetkamera. 

Öppningen på en datortomograf är även bredare och tunneln är kortare. Detta 

innebär att patienter vanligtvis inte upplever samma oro och ångest inför och under 

själva undersökningen. En annan fördel med DT är att personalen inte behöver 

förmedla lika mycket information om bland annat risker till patienten och hur 

undersökningen går till vilket i sin tur underlättar kommunikationen och därmed 

minskar riskerna för missförstånd. Med detta i åtanke tyder det på att en DT-

undersökning kan vara ett bra alternativ för att minska oro- och ångestmomenten för 

de individer som genomgår åldersbedömmande processer. 
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Metoddiskussion  

För att sammanställa den forskning som finns om åldersvariationer inom de olika 

utvecklingsstegen vid undersökning med DT respektive MRT vid åldersbedömande 

processer valde vi att göra en litteraturstudie. Enligt Forsberg och Wengström (2015, 

25, 43) utförs en litteraturstudie för att beskriva och kartlägga kunskapsläget inom 

ett specifikt område, och utifrån kvantitativa studier är det möjligt att ordna, 

klassificera och se samband mellan olika resultat. Genom sammanställningar av 

resultaten från de 11 kvantitativa studierna, som inkluderades i denna 

litteraturstudie, kunde vi besvara vårt syfte. Vi sökte studierna i databaserna 

PubMed, CINAHL, MEDLINE och Web of Sience, eftersom de är inriktade mot 

omvårdnad och medicin (Willman, Stoltz och Bahtsvani 2011, 80-81). 

Litteraturstudiens forskningsområde är relativt begränsat vilket vi tror var en 

anledning till att artiklarna påträffades upprepande gånger i de olika databaserna. 

För att säkerställa att vi undersökt ämnesområdet ordentligt utfördes även manuella 

sökningar i artiklarnas litteraturlistor. Efter dessa sökningar ansåg vi att antalet 

studier som hittades skulle erhålla tillräckligt med data till denna litteraturstudie. Vi 

begränsade våra sökningar till årtalen 2000-2016 för att få tillräckligt många träffar. 

Vi var samtidigt medvetna om att år 2000 är relativt långt bakåt i tiden sett till den 

utveckling som skett inom tekniken för DT och MRT de senaste åren. Av våra 

inkluderade artiklar var endast en publicerad 2006 och resterande artiklar 

publicerade mellan 2011-2015. Resultaten från artikel som var publicerad 2006 avvek 

inte från övriga studier och därför tror vi inte att detta påverkade denna 

litteraturstudies resultat. Vi begränsade även våra sökningar till det engelska språket. 

Detta är ett språk vi behärskar men det är inte vårt modersmål vilket kan påverkat 

förståelsen av de inkluderade artiklarna. För att lyckas med en informationssökning 

bör den ske med noggrann planering, struktur och dokumentation av sökningarna. 

En viktig del innan en sökning börjar är att fundera över vilka sökord som passar till 

litteraturstudiens ämnesområde, och därefter bygga ut samlingen av dessa med 

synonymer (Östlundh 2012, 58, 60). Vi hade svårigheter med att hitta lämpliga 

sökord vilket kan berott på att vi inte hade någon genomarbetad plan innan 

artikelsökningen. Däremot genom en noggrann dokumentation av alla sökningar 

kunde vi enkelt göra en urvalstabell. I en eventuellt framtida studie skulle vi dock 

genomföra en mer strukturerad sökning.  
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Till denna litteraturstudie sammanställdes en egen granskningsmall inspirerad av 

Friberg (2012, 139) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, Bilaga G). Vi valde bort 

de frågor vi inte ansåg vara relevanta för att bedöma kvaliteten på de inkluderade 

studierna. Åtta av frågorna valdes som obligatoriska eftersom dessa bedömdes vara 

av större vikt. Enligt Forsberg och Wengström (2015, 75) är det särskilt viktigt att 

studier med högst kvalitet tas med för att bevisvärdet på litteraturstudien ska bli hög. 

Dock saknar författarna till denna litteraturstudie erfarenhet hur en studie ska vara 

utförd för att uppnå hög kvalitet, vilket kan ha lett till eventuella felbedömningar 

under kvalitetsgranskningen. 

 

I de inkluderade studierna förekom skillnader gällande urval och metoder vilket till 

viss del kan påverkat resultatet till denna litteraturstudie. I studien skriven av 

Milenkovic et al. (2014) analyserades män och kvinnor gemensamt, medan i 

studierna skrivna av Hillewig et al. (2011) och Vieth et al. (2014) analyserades endast 

kvinnor respektive endast män. I de studier där resultat för respektive kön fanns 

presenterat räknade vi ihop gemensam medelålder för respektive steg. Detta på 

grund av att i flertalet studier fanns inga signifikanta skillnader mellan könen 

(Schulze et al. 2006; Tangmose et al. 2014; Zhang et al. 2015). Däremot uppvisade 

vissa studier skillnader mellan könen i vissa utvecklingssteg (Hillewig et al. 2013; 

Wittschieber et al. 2014; Ekizoglu et al. 2015). De inkluderade studierna erhöll 

varierande antal deltagare och även åldrarna mellan deltagarna varierande i större 

och mindre grad. Om detta i sin tur kan ha påverkat resultaten vet vi ej. På grund av 

egna beräkningar av medelvärden och variationsbredder kan eventuella 

felberäkningar gjorts. 

 

I denna litteraturstudie sammanställdes resultat från studier genomförda i Tyskland, 

Danmark, Serbien, Turkiet, Australien och Kina. Att studierna är utförda i olika 

länder såg vi som något positivt eftersom forskningsområdet är relativt smalt, 

däremot hade vi gärna sett fler studier utförda på barn och unga från krigshärjade 

länder för att öka validiteten. Det diskuteras i Noll’s (2014) debattartikel om de 

forskningspopulationer som studerats i dagsläget gällande åldersbedömningar är 

representativa. Detta eftersom skelettutvecklingen tros variera beroende på bland 

annat socioekonomisk status, tillgång till hälso- och sjukvård samt om individerna 



  

21 

som undersöks upplevt traumatiska händelser eller ej. Huruvida dessa 

forskningspopulationer är representativa i åldersbedömmande processer 

diskuterades även i Ansley-Green et al.:s (2012) översiktsartikel. Detta eftersom det 

fanns tankar om att skillnader i bland annat etnicitet, nutrition under uppväxt, 

genetik och omgivning kan ha effekt på den normala benbildningen. Dom menar 

också att många asylsökande ungdomar har upplevt förluster, separationer och våld 

relaterade till krig vilket bland annat försvårar den psykosociala bedömningen.  

Forskningsetisk diskussion  

I alla inkluderade studier framkom det i studien eller i respektive tidskrift att de blivit 

godkända av en etisk kommitté, vilket är enligt Helsingforsdeklarationen (2013) ett 

måste innan en studie kan påbörjas. I denna litteraturstudie inkluderades studier 

utförda på levande och avlidna individer, vilket innebär olika etiska krav. Enligt 

CODEX (2016) ska människor som involveras i forskning ge sitt informerade 

samtycke, vilket betyder att studiedeltagarna ska få tillräckligt med information om 

forskningen och därefter frivilligt ge sitt samtycke för medverkan. Vid forskning på 

avlidna bör det funderas över om anhöriga till den avlidna ska tillfrågas och 

informeras. Helsingforsdeklarationen (2013) beskriver att informerat samtycke i 

vissa fall kan vara omöjligt att erhålla och i dessa fall är de forskningsetiska 

kommitténs uppgift att överväga detta i sitt beslut om godkännande. I de fall i denna 

litteraturstudie som det inte framkom om informerat samtycke undersöktes denna 

information i tidskrifterna som hänvisade till Helsingforsdeklarationens regler. På 

grund av detta samt att alla inkluderade studier blivit godkända av en etisk kommitté 

valde vi att inkludera dessa studier, dock anser vi att deltagarnas villkor borde varit 

tydligare beskrivet. I majoriteten av de inkluderade studierna fördes inga etiska 

resonemang, vilket vi ansåg vara en svaghet eftersom studierna var utförda på 

människor.  

 

Att vara två författare till denna litteraturstudie ansåg vi var en styrka eftersom olika 

uppfattningar och åsikter har kunnat diskuteras och identifierats. Alla artiklar som 

var relevanta för syftet gick vidare för kvalitetsgranskning och ingen av de artiklar 

som fått medelhög eller hög kvalitet har valts bort. Författarna till denna 

litteraturstudie har strävat efter att vara neutrala och opartiska för att inte påverka 
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urvalet eller analysen av resultatet. Helsingforsdeklarationen (2013) tar upp vikten av 

att all data presenteras oavsett om det är positivt eller negativt för resultatet.  

 

Konklusion     

Denna litteraturstudie visade att det förekom stora åldersvariationer inom 

utvecklingsstegen samt stora överlapp mellan utvecklingsstegen. Detta tyder på 

precisionsproblem och osäkerheter, för både DT och MRT, vid denna typ av 

åldersbedömning. Det förekom en positiv korrelationen mellan den kronologiska 

åldern och utvecklingsstegen dock var det inte möjligt att bedöma en individs exakta 

kronologiska ålder enbart utifrån undersökning av nyckelbenen. Baserat på de 

fördelar och nackdelar som presenterats tyder denna litteraturstudie på att den 

största fördelen med MRT är att individen inte utsätts för joniserande strålning i 

åldersbedömmande processer. Dock verkar DT vara en bättre metod än MRT sett till 

klinisk tillgänglighet, kostnad, tid, smidighet samt upplevelser för patienten.  

 

I de utvecklingssteg som beskrevs i denna litteraturstudie förekom det stora 

åldersvariationer och därför vore det intressant att studera vidare om det finns 

möjlighet att komma närmare den exakta kronologiska åldern om man delar upp 

dessa utvecklingssteg i underkategorier. En annan intressant aspekt vore att 

undersöka mer hur de individer som genomgår åldersbedömningar upplever denna 

process samt undersöka vidare om det eventuellt finns andra delar av kroppen som är 

mer precisa vid åldersbedömning. 
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Bilaga 1. 
Tabell 1. Urvalsprocess. 

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal träffar  Urval 1 Urval 2 Urval 3 

160304 PubMed Age estimation 
MRI 

2000-2016, 
Humans, English 

346 - - - 

160304 PubMed Age estimation 

MRI 

2000-2016, 

Humans, 13-18 
years, 19-24 
years, English 

139 5 3 3 

160304 PubMed Age 
determination 

MRI clavicle 

2000-2016, 
Humans, English  

9 2 2 1 

160304 PubMed Age estimation 
CT 

2000-2016, 
Humans, 13-18 
years, 19-24 
years, English 

107 8 7 4 

160307 PubMed age AND 
assessment* 
clavicle NOT 
fracture 

2000-2016, 
Humans, 13-18 
years, 19-24 
years, English   

21 5 2 1 

160307 PubMed "Age 

Determination 
by 
Skeleton"[mh] 
AND clavicle* 

2000-2016, 

Humans, 13-18 
years, 19-24 
years, English   

41 7 4 - 

160307 PubMed Age estimation 
clavicle 

2000-2016, 
Humans, 13-18 

years, 19-24 
years, English 

26 1 1 - 

160307 CINAHL age 
determination 
by skeleton 

-  139 9 0 -  

160307 CINAHL age estimat* 
clavicle 

- 8 0 - - 

160307 MEDLINE age estimat* 
clavicle 

2000-2016, 
English   

83 12 1 - 

160307 MEDLINE age 
determination 
by skeleton 
NOT wrist AND 
magnetic 
resonance 
imaging OR mri 

AND clavicle 
NOT fracture 

2000-2016, 13-
18 years, 19-24 
years, English   

16 0 - - 

160307 Web of 
Science 

age estimation 
clavicle mri 

2000-2016, 
article, english 

4 0 - - 

160307 Web of 

Science 

Age estimation 

clavicle 

2000-2016, 

english, article 

68 5 2 1 

 

Manuell sökning i artikeln “Age estimation in U-20 football players using 3.0 tesla 

MRI of the clavicle”. Artikeln “Comparative study on developmental stages of the 

clavicle by postmortem MRI and CT imaging” skriven av Tangmose, Jensen och 

Lynnerup (2013) granskades. 

 

 



Bilaga 2. 
Tabell 2. Mall för kvalitetsgranskning. 

 
HÖG* = 14-17 poäng  

MEDELHÖG** = 9-13 poäng  

LÅG = 0-8 poäng = exkluderad  

*Obligatoriska frågor för hög kvalitet : 1, 2, 4, 10, 11, 12, 13 och 14  

**Obligatoriska frågor för medelhög kvalitet: 1, 4 och 14 

Granskningsmall för kvalitetsgranskning inspirerad av Friberg (2012, 139) och 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, Bilaga G). 

 JA NEJ VET EJ POÄNG 

1. Finns ett syfte formulerat?  ☐      ☐ ☐  

2. Är syftet väl formulerat? ☐ ☐ ☐  

3. Är teoretiska utgångspunkter väl beskrivna? ☐ ☐ ☐  

4. Har studien etiskt godkännande? ☐ ☐ ☐  

5. Är inklusionskriterier beskrivna? ☐ ☐ ☐  

6. Är exklusionskriterier beskrivna? ☐ ☐ ☐  

7. Är urval beskrivet? ☐ ☐ ☐  

8. Är eventuella bortfall beskrivna? ☐ ☐ ☐  

9. Är undersökningsgruppen representativ? ☐ ☐ ☐  

10. Är dataanalysen och de statistiska metoderna 

adekvata? 

☐ ☐ ☐  

11. Är metoden väl beskriven? ☐ ☐ ☐  

12. Är instrumenten valida? ☐ ☐ ☐  

13. Är instrumenten reliabla? ☐ ☐ ☐  

14. Är resultatet väl beskrivet? ☐ ☐ ☐  

15. Kan resultatet ha klinisk betydelse? ☐ ☐ ☐  

16. Är artikelns metoddiskussion tillfredsställande? ☐ ☐ ☐  

17. Förs det några etiska resonemang? ☐ ☐ ☐  

Totalt:     



Bilaga 3. 
Tabell 3. Artikelöversikt. 
 

Författare, 
år, land 

Titel Syfte  
  

Urval  
 

Metod Resultat Kvalitet 

2006  

 
Schulz, D. 
Rother, U. 

Fuhrmann, 
A. Richel S. 
Faulmann, G. 
Heiland, M.  

 
Tyskland 

“Correlation of 

age and 
ossification of 
the medial 

clavicular 
epiphysis 
using 
computed 

tomography” 

Syftet med denna 

studie var att 
klargöra hur starkt 
kronologisk ålder 

relaterar till 
benbildningen av 
nyckelbenet, samt 
bestämma 

reliabiliteten av 
detektion vid 
standard DT-bilder.  

100 DT-undersökningar 

utförda mellan 2000-2004. Av 
dessa 100 var 50 
undersökningar utförda på 

män och 50 på kvinnor i 
åldrarna 16-25 (10 deltagare 
för varje åldersgrupp varav 
fem var kvinnor och fem var 

män).  
Rekrytering av deltagare eller 
inklusionkriterier redovisas ej.  
 
25/600 bilder föll bort från 
steg 1 på grund av för lågt 

antal i detta steg.   

Kvantitativ, retrospektiv studie där 

600 bilder granskades av tre läkare 
(en tandläkare, en radiolog och en 
käkkirurgi). Bilderna bedömdes 

enligt ett klassifikationssystem 
uppdelat i fyra steg. Alla tre läkare 
hade tidigare kunskap att granska 
DT-bilder. Läkarna granskade 

samtliga bilder individuellt. 
 
Analys: SPSS 12.0, Mann-Whitney 
U-test, WILCOXON, chi-två-test, 
COHEN’s kappa. 

Steg 2: Medelålder 18.09 ± 2.06.  

Min-/Maxålder 16.04–24.18. 
 
Steg 3: Medelålder 19.84 ± 2.22. 

Min-/Maxålder 16.48–25.24. 
 
Steg 4: Medelålder 23.55 ± 1.45. 
Min-/Maxålder 19.14–25.94. 

  

Medelhög  

2011 
 
Hillewig, E. 
De Tobel, J. 
Cuche, O. 
Vandemaele, 
P. Piette, M. 

Verstraete, 
K. 
 

Tyskland 
  

“Magnetic 
resonance 
imaging of the 
medial 
extremity of 
the clavicle in 
forensic bone 

age 
determination
: a new four-

minute 
approach” 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
användningen av 3T 
magnetisk 
resonanstomografisk 
bildtagning av 

nyckelbenet vid 
kriminalteknisk 
åldersbedömning i 

jämförelse med 
konventionell 
röntgen.  

MRT-undersökningar utfördes 
på 121 kaukasier i åldrarna 
11-30. Rekrytering av 
deltagare eller 
inklusionkriterier redovisas ej. 
 
De manliga deltagarna föll 

bort på grund av relativt lågt 
antal undersökningar.   

Kvantitativ, prospektiv studie där en 
coil användes för att synliggöra 
båda sternoklavikularlederna. 
Deltagarna placerades i bukläge för 
att minska andningsartefakter. Fyra 
olika sekvenser med 3T användes 
för att visualisera nyckelbenets 

sternala del. Bilderna granskades av 
två läkarstudenter individuellt. Båda 
var specialutbildade i 

åldersbedömning. Båda granskarna 
fick två dagars utbildning. 
Läkarstudenterna bedömde 
bildkvalitet och vilken sekvens de 

tyckte var bäst. Bilderna bedömdes 
sedan enligt ett 
klassifikationssystem uppdelat i fem 
steg. 
 
Analys: SPSS 16.0, ICC.  

Steg 4 sågs inte i någon sekvens 
och kunde därför inte bedömas. De 
övriga stegen kunde bedömas med 
stor noggrannhet. En slutsats var 
att klassificeringen av benbildningen 
av nyckelbenets mediala epifys, 
som beskrivs i litteraturen för DT 

och konventionell röntgen, kan 
tillämpas på MR-bilder, med 
undantag för steg 4. Endast 

resultatet från kvinnorna 
presenteras (N=82).  
 
Steg 2: Medelålder 19.8 ± 1.6. 

Min-/Maxålder 16-21. 
 
Steg 3: Medelålder 21.3 ± 0.4. 
Min-/Maxålder 11-26. 
 
Steg 4: - 

Medelhög  
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Författare, 
år, land 

Titel Syfte  
  

Urval  
 

Metod Resultat Kvalitet 

2013  

 
Tangmose, 
S. Jensen, 
K.E. och 

Lynnerup, N.  
 
Danmark 

“Comparative 

study on 
developmental 
stages of the 
clavicle by 

postmortem 
MRI and CT 
imaging” 

 

Syftet med denna 

studie var att 
jämföra fyra-
stegsbedömning av 
nyckelbenets 

mineralisering som 
visualiserades med 
MRT och DT. 

 

47 obduktionsfall i 

åldrarna 12.9–27.5. 
35 män och 12 
kvinnor. Dessa 
undersöktes med MR 

och DT.  
 
Inklusionkriterier 

eller hur dessa 
individer valdes till 
studien redovisas ej. 
 

Kvantitativ, prospektiv studie. 

Individerna undersöktes i 
ryggläge med en 1.0T MR.  
Detta var en blindad studie 
där en läkare med erfarenhet 

av ålderbedömning 
analyserade bilderna två 
gånger med tre månaders 

mellanrum. Granskningen 
gjordes enligt ett 
klassifikationssystem 
uppdelat i fyra steg. MR- och 
DT-bilderna bedömdes inte 
samtidigt.  
 

Analys: SPSS 19.0, COHEN’s 
kappa. 

Spearman’s Rangkorrelation visade att MR 

korrelerade något bättre med ålder än DT 
(r=0.740 resp. r=0,711). Ingen statistisk 
signifikant skillnad sågs mellan modaliteterna 
(p=0,268). De stora variationerna mellan 

åldrarna i varje steg reflekteras av 
standardavvikelserna. 
 

Steg 2: Medelålder för män och kvinnor var 20.06 
± 1.97 resp. 17.29 ± 2.64. 
Min-/Maxålder för män och kvinnor var 24.10–
27.02 resp. 12.94–21.67. 
 
Steg 3: Medelålder för män och kvinnor var 22.49 
± 2.06 resp. 22.60 ±1.97. 

Min-/Maxålder för män och kvinnor var 19.31–
26.41 resp. 20.94–24.73. 
 
Steg 4: Medelålder för män och kvinnor var 25.34 
± 2.28 resp. 24.98 ± 2.29. 
Min-/Maxålder för män och kvinnor var 21.56–

27.52 resp. 21.92–27.35.   

Medelhög 
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Författare, 
år, land 

Titel Syfte  
  

Urval  
 

Metod Resultat Kvalitet 

2013 

 
Hillewig, E. 
Degroote, J. 
Van der Paelt, 
T. Visscher, A. 

Vandemaele, 

P. Lutin, B. 
D'Hooghe, L. 
Vandriessche, 
V. Piette, M. 
Verstraete, K. 
 
Tyskland 

“Magnetic 

resonance 
imaging of 
the sternal 
extremity of 
the clavicle 

in forensic 

age 
estimation: 
towards 
more sound 
age 
estimates” 

Syftet med denna 

studie var att 
undersöka om dessa 
resultat var 
jämförbara med den 
litteratur som fanns 

för konventionell 

röntgen och DT, för 
att ge 
åldersbedömande 
intervall som korrekt 
reflekterar den höga 
variabiliteten av 
nyckelbenets tillväxt 

hos individer samt att 
undersöka om MRT av 

nyckelbenet kan 
användas för att 
särskilja om individer 
var över eller under 
18 år.   

220 deltagare i åldrarna 

16-26. Undersökningarna 
gjordes mellan 2007-
2011. Varje åldersgrupp 
innehöll 10 män och 10 
kvinnor. 

Inklusionskriterier: 

Kaukasier som frivilligt 
ville delta, utan tidigare 
trauma mot nyckelbenen, 
utan tillväxtstörningar 
eller medicinskt intag 
som kunde påverka 
tillväxten.   

50/1760 observationer 
saknade värden och föll 

därför bort.  
Hur urvalsgruppen 
rekryterades framgår ej i 
studien.   
 

Kvantitativ prospektiv studie 

utförd med 3.0T MR. Där 
data samlades in separat för 
män och kvinnor. Två olika 
sekvenser användes vid 
bildinsamling(T1 och VIBE) 

med 1mm respektive 

0,9mm snittjocklek.  
Bilderna granskades enligt 
två olika 
klassifikationssystem 
uppdelade i fyra respektive 
fem steg. Höger och vänster 
nyckelben bedömdes 

separat.  
 

Analys: SPSS 19.0, R 
2.13.1, Mann-Whitney U-
test, Spearman’s 
rangkorrelation, WILCOXON. 

Ingen man och endast 1 kvinna tilldelades 

steg 2. Granskarna hade svårt att visualisera 
fysen i steg 4. Spearman’s rangkorrelation 
visade statistisk signifikans i att ju äldre 
deltagare desto högre steg tillhörde man. 
 

Steg 2: - 

 
Steg 3: Medelålder för män och kvinnor var 
20.6 ± 0.3 resp. 19.8 ± 0.3.  
Min-/Maxålder för män och kvinnor var 16.2–
26.2 resp. 16.26. 
 
Steg 4: Medelålder för män och kvinnor var 

24.9 ± 0.2 resp. 24.2 ± 0.3. 
Min-/Maxålder för män och kvinnor var 22.1–

26.9 resp. 18.1–26.9. 
 

Medelhög 
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Författare, 
år, land 

Titel Syfte  
  

Urval  
 

Metod Resultat Kvalitet 

2014  

 
Tangmose, 
S. Jensen, 
K.E. Villa, C. 
och 

Lynnerup, N. 

  
Danmark  

“Forensic 

age 
estimation 
from the 
clavicle 
using 1.0 

MRI – 

preliminary 
results” 

Syftet med 

denna studie var 
att utreda om 
bilder över 
nyckelbenet 
tagna med 1,0 T 

MR-kamera kan 

användas som 
metod vid 
kriminalteknisk 
åldersbedömning 

Studien inkluderade 

både levande och icke 
levande individer 
mellan år 2010-2012. 
Totalt 102 individer 
inkluderades i studien, 

74 män och 28 

kvinnor i åldrarna 
12,9-33,5 år. Det var 
55 levande och av 
dem var 39 män och 
16 kvinnor. 47 icke 
levande och av dem 
var det 35 män och 12 

kvinnor. Två kvinnor 
av de levande 

individerna föll bort på 
grund av 
rörelseartefakter. 

Kvantitativ, prospektiv 

studie.   
Höger och vänster nyckelben 
granskades var för sig. De 
icke levande undersöktes i 
ryggläge och de levande 

undersöktes i bukläge för att 

minska andningsartefakter. 
Undersökningarna utfördes på 
en 1.0 T MR, snittjocklek 1,5 
mm. Studien var blindad och 
bedömningarna gjordes av tre 
granskare (läkare, radiolog 
och rättsmedicinsk 

antropolog), dessa kommer 
att kallas ST, KEJ och CV. 

Bilderna granskades utifrån 
ett klassifikationssystem på 
fyra steg. 
 
Analys: SPSS 19.0, ANOVA, 

Mann Whitney U-test, 
Spearman’s rangkorrelation, 
post-hoc test, Kappa, 
WILCOXON. 

Den kronologiska åldern ökade med stegen 2, 3 och 

4 men inga signifikanser redovisades. 
 
Observatör 1 (ST) 
Steg 2: Medelålder för män och kvinnor var 20.8 ± 
2.3 resp. 18.1 ± 2.4. Min-/Maxålder för män och 

kvinnor var 17–24.7 resp. 12.9–21.7. 

Steg 3: Medelålder för män och kvinnor var 22 .7 ± 
2.2 resp. 23.1 ± 2.9. Min-/Maxålder för män och 
kvinnor var 19.3–31.2 resp. 19.5–29. 
Steg 4: Medelålder för män och kvinnor var 26.3 ± 
3.1 resp. 26.4 ± 3.1. Min-/Maxålder för män och 
kvinnor var 21.1–33.5 resp. 21.9–30.7. 
 

Observatör 2 (KEJ) 
Steg 2: Medelålder för män och kvinnor var 22.5 ± 

3.3 resp. 20.2 ± 2.9. Min-/Maxålder för män och 
kvinnor var 17–33.5 resp. 16.5–27.4. 
Steg 3: Medelålder för män och kvinnor var 22.1 ± 
1.7 resp. 21.4 ± 4.8. Min-/Maxålder för män och 
kvinnor var 19.3–26.9 resp. 12.9–30.7. 

Steg 4: Medelålder för män och kvinnor var 24.3 ± 
2.9 resp. 26.8 ± 3.8. Min-/Maxålder för män och 
kvinnor var 19.8–31.2 resp. 20.6–30.7. 
 
Observatör 3 (CV) 
Steg 2: Medelålder för män och kvinnor var 20.9 ± 

1.9 resp. 19.1± 4.5. Min-/Maxålder för män och 
kvinnor var 17–24.7 resp. 12.9–24.6. 
Steg 3: Medelålder för män och kvinnor var 24.3 ± 
2.9 resp. 26.8 ± 3.8. Min-/Maxålder för män och 
kvinnor var 19.8–31.2 resp. 20.6–30.7. 
Steg 4: Medelålder för män och kvinnor var 25.5 
±3.2 resp. 25.3 ± 3.3. Min-/Maxålder för män och 

kvinnor var 19.8–33.5 resp. 20.6–29.3.  

Medelhög 
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Författare, 
år, land 

Titel Syfte  
  

Urval  
 

Metod Resultat Kvalitet 

2014 

 
Wittschieber, 
D. Schulz, R. 
Vieth, V. 
Küppers, M. 

Bajanowski, T. 

Ramsthaler, F. 
Püschel, K. 
Pfeiffer, H. 
Schmidt, S. 
Schmeling, A.  
 
Tyskland 

“The value of 

sub-stages and 
thin slices for 
the assessment 
of the medial 
clavicular 

epiphysis: a 

prospective 
multi-center CT 
study”  

Syftet med denna 

studie var att 
utvärdera den 
ålderberoende 
mineraliseringen av 
den mediala 

nyckelbensepifysen 

med hjälp av två 
kompletterande 
klassifikationssystem: 
Schmeling et al.:s 
system samt del-
stegsmetoden av 
Kellinghaus et al. 

572 DT-undersökningar på 

sternoklavikularleden 
utfördes på icke levande 
individer i åldrarna 10-40 
år som erhölls under 
rättsmedicinska 

obduktioner mellan år 

2004 och 2011. 
De kroppar som under 
obduktion inte visade på 
någon sjukdom som 
påverkar 
skelettutvecklingen 
inkluderades i studien. 

72 stycken föll bort på 
grund av nyckelbenens 

utseende var onormala 
och okänd ålder och kön. 
 
 

Kvantitativ, prospektiv studie. 

Preparaten 
vakuumförpackades och hölls 
nedfrysta i -20 grader. 
Två granskare som båda var 
rättsmedicinska läkare som 

hade flera års erfarenhet av 

radiologisk bedömning av 
nyckelbenets benbildning 
utvärderade 
benbildningsutvecklingen med 
hjälp av två typer av 
klassifikationssystem. 
Före och under granskningen 

var åldern för granskarna 
okänd. Vid 

utvecklingsskillnader mellan 
vänster och höger nyckelben 
granskades den mer 
avancerade utvecklingen. 
 

Analys: SPSS 21, Mann- 
Whitney U-test, WILCOXON 

Min-Max, medelvärdet och median 

för den kronologiska åldern ökar 
stadigt med de stigande stegen 
vilket visar en god korrelation 
mellan stegen och den kronologiska 
åldern. 

 

Steg 2: Medelålder för män och 
kvinnor var 17.4 ± 1.7 resp. 16.0 ± 
1.5.  
Min-/Maxålder för män och kvinnor 
var 15.0–20.4 resp. 14.1–18.4. 
 
Steg 3: Medelåldern för män och 

kvinnor var 22.2 ± 3.2 resp. 20.7 ± 
2.5. 

Min-/Maxålder för män och kvinnor 
var 26.4–36.5 resp. 15.5–26.5. 
 
Steg 4: Medelåldern för män och 
kvinnor var 29.7 ± 5.1 resp. 27.2 ± 

4.2.  
Min-/Maxålder för män och kvinnor 
var 21.6–40.5 resp. 21.1–37.3. 

Hög 
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2014 

 
Milenkovic, 
P. Djuric, M. 
Milovanovic, 
P1 Djukic, K. 

Zivkovic, V. 

Nikolic, S. 
 
Serbien 

“The role of CT 

analyses of the 
sternal end of 
the clavicle 
and the first 
costal cartilage 

in age 

estimation” 

Syftet med denna 

studie var att 
utvärdera om 
introduktion av nya 
kriterier och 
radiologiska 

funktioner vid analys 

av mediala 
nyckelbenet och/eller 
första revbensbrosket 
kan vara användbart 
vid 
åldersbedömningar. 
 

181 serbiska patienter 

som utfört en DT-thorax 
undersökning mellan 
åren 2011-2012 i 
åldrarna 15-35 år 
inkluderades i studien.  

27 patienter föll bort på 

grund av att de antingen 
hade genomgått thorax 
radioterapi behandling 
eller hade primär eller 
sekundär neoplastisk 
lesion i det aktuella 
området. Efter bortfallet 

var det 154 patienter 
(308 nyckelben), 97 män 

och 57 kvinnor. 

Kvantitativ, retrospektiv studie. Där två 

oberoende granskare utvärderar DT-bilder 
över nyckelbenets benbildning med hjälp av 
ett klassifikationssystem med fem steg. 
Granskarna känner ej till ålder och kön på 
patienterna. 

Intra-observatöröverenskommelse testades 

för en granskare med 8 månaders 
mellanrum. Om data visar intersex-
variation, presenteras resultatet enskilt för 
kvinnor och män. Om data visar skillnader 
mellan höger och vänster nyckelben 
presenteras resultatet var för sig. 
 

Analys: SPSS 15, Kolmogorov-Smirnov test, 
Spearman’s rangkorrelation, ANOAVA, 

Student´s t-test, WILCOXON, Mann-
Whitney U-test. 

Den statistiska analysen visar 

att sambandet mellan 
benbildningsstegen och ålder 
var signifikant. 
 
Steg 2: Medelålder 16.9 ± 

1.1.  

Min-/Maxålder 15-18. 
 
Steg 3: Medelålder 19.7 ± 
2.0. 
Min-/Maxålder 15-25. 
 
Steg 4: Medelålder 23.8 ± 

2.8. 
Min-/Maxålder 19-30. 

  

Hög 

2014 

 
Vieth, V. 
Schulz, R. 
Brinkmeier, 
P. Dvorak, J. 
och 
Schmeling, 

A.  

 
Tyskland 
 
 
 
 

“Age 

estimation in 
U-20 football 
players using 
3.0 tesla MRI 
of the clavicle” 

Syftet med denna 

studie var att 
kontrollera om en 
MRT-undersökning av 
nyckelbenen kan 
bevisa om en person 
är över 20 år. 
 

152 (304 nyckelben) 

tyska manliga 
fotbollsspelare mellan 
18-22 år undersöktes 
mellan februari 2011 och 
juni 2011. 30 män i de 
olika åldersgrupperna 18 
år, 19 år och 21 år och 

31 män i 

åldersgrupperna 20 och 
22 år.  
 
79 nyckelben 
exkluderades på grund 
av rörelseartefakter eller 

olika defekter på 
nyckelbenen. 

En kvantitativ, prospektiv pilotstudie. Alla 

undersökningar utfördes på en 3.0 T 
magnetkamera och en sekvens med 
fettundertryckning användes. Individerna 
låg i bukläge för att minska 
andningsartefakter. 
 
Alla bilder utvärderades av två granskare i 

konsensus genom ett klassifikationssystem 

på fem steg och understeg. Granskarna 
hade ingen kännedom om individernas 
ålder. Höger och vänster nyckelben 
granskades separat och om det förekom 
utvecklingsskillnader så granskades den 
mer avancerade utvecklingen.  

 
Analys: SPSS 16, WILCOXON 

Signifikant korrelation att den 

kronologiska åldern ökade 
stadigt med samtliga steg. 
 
Steg 2: Medelålder 20.4 ± 
1.1. 
Min-/Maxålder 16.47–24.86. 
 

Steg 3: Medelålder 20.6 ± 

1.5. 
Min-/Maxålder 18.1–23. 
 
Steg 4: Endast 1 person 
tilldelades steg 4 som var 
21.2 år. 

 
 

Medelhög 

http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=P184wMygvB5EB5CZhLB&author_name=Milenkovic,%20P&dais_id=14043923&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=P184wMygvB5EB5CZhLB&author_name=Milenkovic,%20P&dais_id=14043923&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=P184wMygvB5EB5CZhLB&author_name=Djuric,%20M&dais_id=4618348&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=P184wMygvB5EB5CZhLB&author_name=Milovanovic,%20P&dais_id=14141746&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=P184wMygvB5EB5CZhLB&author_name=Milovanovic,%20P&dais_id=14141746&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=16&SID=P184wMygvB5EB5CZhLB&page=2&doc=15#addressWOS:000340520300015-1
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=P184wMygvB5EB5CZhLB&author_name=Djukic,%20K&dais_id=4617816&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=P184wMygvB5EB5CZhLB&author_name=Zivkovic,%20V&dais_id=24324113&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=P184wMygvB5EB5CZhLB&author_name=Nikolic,%20S&dais_id=14979964&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
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2015 

 
Ekizoglu, O., 
Hocaoglu, E., 
Inci, E., Sayin, 
I., Solmaz, D., 

Bilgili, MG. 

och Can, IO. 
 
Turkiet 
  

“Forensic age 

estimation by 
the Schmeling 
method: 
computed 
tomography 

analysis of the 

medial clavicular 
epiphysis”  
  

Syftet med denna 

studie var att 
utvidga databasen 
genom att studera 
och rapportera 
resultaten av 

stadierna av 

mineraliseringsgrad 
av nyckelbenets 
mediala epifys.  
 
 

DT-undersökningar 

samlades in av 
patienter som hade 
inkommit till Bakırköy 
Dr. Sadi Konuk 
universitetssjukhus 

med trauma eller 

liknande tillstånd. 
 
550 deltagare varav 47 
föll bort på grund av 
fraktur eller abnormitet 
på nyckelbenet. 362 
män och 142 kvinnor i 

åldrarna 10-35 
återstod.  

  
 
 

Kvantitativ retrospektiv studie där 

två radiologer granskade bilderna, 
båda med lång erfarenhet av 
åldersbedömning vid konventionell 
röntgen. De nyttjade 
litteraturunderstödd 

forskningsdata för att utföra DT-

analyserna. De granskade bilderna 
två gånger med två veckors 
mellanrum. De använde sig av ett 
klassifikationssystem uppdelat i 
fem steg vid granskningen.  
 
Analys: SPSS 17.0, Spermans 

rangkorrelation, Mann-Whitney U-
test, kappa (k), viktad kappa  

 

Spearman’s rangkorrelation indikerar 

ett positivt signifikant samband 
mellan ålder och stegen för 
benbildning av nyckelbenet mediala 
epifys (för alla patienter rho=0,838, 
för män=0,831 och för kvinnor 

rho=0,856).  

 
Steg 2: Medelålder för män och 
kvinnor var 17.46 ± 2.08 resp. 16.77 
± 2.52.  
Min-/Maxålder för män och kvinnor 
var 14-25 resp. 13-21. 
 

Steg 3: Medelålder för män och 
kvinnor var 20.32 ± 2.24 resp. 20.52 

± 3.28. 
Min-/Maxålder för män och kvinnor 
var 16-25 resp. 16-29. 
 
Steg 4: Medelålder för män och 

kvinnor var 28 ± 4.06 resp. 26.46 ± 
4.13.  
Min-/Maxålder för män och kvinnor 
var 20-35 resp. 20-34. 

Hög 
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2015  
 
Franklin, D. 

Flavel, A. 
 

Australien 

“CT evaluation of 
timing for 
ossification of the 

medial clavicular 
epiphysis in a 

contemporary 
Western 
Australian 
population” 

Syftet med den här 
studien var att tillföra 
ytterligare inblick för 

medicinskt och 
juridisk praxis, genom 

utvärdering med 
Schmelings fem-stegs 
metod för bedömning 
på nyckelbenets 
utveckling i en 

australisk population. 

388 patienter som gjort en DT-
thorax undersökning mellan år 
2006-2013. Det var 210 män 

och 178 kvinnor mellan 10 och 
35 år. 

55 patienter föll bort och efter 
det återstod 333 patienter, 185 
män och 148 kvinnor. 
 
 

Kvantitativ, 
retrospektiv studie. All 
information om 

patientidentitet togs 
bort för författarna, 

de enda uppgifterna 
som sparades var 
ålder och kön. 
Nyckelbenens 
benbildningsutvecklin

g utvärderades av de 
två författarna med 
hjälp av ett 
klassifikationssystem 
uppdelat i fem steg. 
 

Analys: Kappa, 

Spearman’s 
rangkorrelation, 
WILCOXON.  
 

Spearman’s rangkorrelation visade positiv 
signifikant relation mellan ålder och 
stegen på nyckelbensutvecklingen för 

båda könen. Fullständig stängning av 
epifysen sågs tidigaste vid steg 4 vid 21 år 

för män och 20 år för kvinnor. 
 
Steg 2: Medelålder för män och kvinnor 
var 18.24 ± 1.80 resp. 17.30 ± 1.30. 
Min-/Maxålder för män och kvinnor var 

15-23 resp. 14-21. 
 
Steg 3: Medelålder för män och kvinnor 
var 22.15 ± 1.75 resp. 20.40 ± 1.99.  
Min-/Maxålder för män och kvinnor var 
19-26 resp. 17-24. 

 

Steg 4: Medelålder för män och kvinnor 
var 26.65 ± 3.72 resp. 26.15 ± 4.22. 
Min-/Maxålder för män och kvinnor var 
21-34 resp. 17-34. 

Hög 

2015 

 
Zhang, K., 
Chen, XG, 
Zhao, H., 
Dong, XA. 

och Deng, 
ZH. 

 
Kina 

“Forensic age 

estimation using 
thin- slice 
multidetector CT 
of the clavicular 
epiphyses among 

adolescent 
Western Chinese” 

Syftet med denna 

studie var att klargöra 
hur starkt den 
kronologiska åldern är 
relaterad till 
nyckelbenets 

mineralisering hos 
den Han-kinesiska 

befolkningen vid DT-
undersökningar med 1 
mm snittjocklek.  
 
 

DT-bilder från 752 deltagare 

samlades in från West China 
Hospital of Sichuan University 
mellan åren 2008-2011. Av 
dessa 752 deltagare var 382 
kvinnor och 370 män. Samtliga 

deltagare skulle vara Han-
kineser från västra kina i 

åldrarna 15.00 - 25.99.  
 
Inklusionkriterier var även att 
bilderna skulle täcka 
sternoklavikularleden. 
Bilder som inte gick att bedöma 
exkluderades från studien.  

En kvantitativ, 

retrospektiv studie. 
Bilderna bedömdes 
utifrån ett 
klassifikationssystem 
uppdelat i fyra steg. 

Bedömningen gjordes 
av en och samma 

granskare vid två 
olika tillfällen.    
 
Analys: SPSS 13.0, 
Mann-Whitney U-test. 
  
 

Steg 2: Medelålder för män och kvinnor 

var 17.30 ± 1.30 resp. 17.12 ± 1.19. 
Min-/Maxålder för män och kvinnor var 
15.01–20.63 resp. 15.0–20.13. 
 
Steg 3: Medelålder för män och kvinnor 

var 21.47 ± 2.13 resp. 21.57 ± 2.31. 
Min-/Maxålder för män och kvinnor 16.74–

25.97 resp. 16.28–25.82. 
 
Steg 4: Medelålder för män och kvinnor 
var 23.77 ± 1.31 resp. 23.70 ± 1.66. 
Min-/Maxålder för män och kvinnor var 
20.03–25.81 resp. 18.89–25.97.  

Medelhög 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Flavel%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25398635

