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Abstract 

Skoavtryck kan utgöra en substantiell del av en brottsplatsundersökning och därigenom bevis 

beträffande en misstänkts (o)skuld. Enligt kriminaltekniker vid Uppsalapolisen kan ibland 

endast skostorleken på ett återfunnet avtryck säkras och således är det av vikt att beräkna 

skostorlekars bevisvärde. Dessutom efterfrågar kriminaltekniker kunskap om hur starkt bevis 

en given skomodell av en given storlek är. För att beräkna detta nyttjades Uppsalapolisens 

egen databas bestående av skor, beslagtagna av skäligen misstänkta i huvudsak män och 

stöldbrottslingar i Uppsalaområdet under tidsperioden 2008-2013. Denna data är unik i 

jämförelse med tidigare studier, vilka fokuserat på frivilligt deltagande av privatpersoner. 

Med hjälp av etablerad bayesiansk metod och sannolikhetslära beräknades likelihoodkvoter 

med konfidensintervall för de olika föreslagna bevisen, varefter dessa värden jämfördes med 

Statens Kriminaltekniska Laboratoriums verbala utlåtandeskala. Resultaten visar att 

skostorlek ensamt inte är ett starkt bevis men att i kombination med skomodell finns en 

möjlighet att nå höga bevisvärden – givet stora stickprov. Resultaten överensstämmer med 

tidigare forskning. Vidare identifieras några brister i datahanteringen av skodatabasen och 

lösningar på dessa presenteras. 

Nyckelord: Skoavtryck, kriminalteknik, forensik, den logiska ansatsen, bayesiansk metod, 

skostorlek, bevisvärde 

English abstract 

Shoeprints can form a substantial part of a crime scene investigation and therefore provide 

evidence to convict a suspect. According to forensic scientists at the Uppsala Police 

Department, it is sometimes only possible to extract the shoe size of a shoeprint and therefore 

it is important to quantify the evidential value of shoe sizes. Forensic practitioners also require 

information to provide evidence regarding a given shoe model of a given size. To calculate 

this, this thesis utilizes the Uppsala police’s database of impounded shoes from possible 

larceny suspects in the jurisdiction in the time period 2008-2013. The data is unique compared 

to previous studies, which focused primarily on volunteer samples. By using Bayesian 

methods and probability theory, likelihood ratios with confidence intervals were calculated 

for the types of evidence. These ratios were put into context with the Swedish National 

Laboratory of Forensic Science’s scale of conclusions. The results show that shoe size alone 

doesn’t produce strong evidence, but when combined with a specific shoe model it can be 

possible to reach higher evidential values - given large samples. These results concur with 

previous research on the topic. In addition to these findings, some deficiencies in the existing 

data management techniques of the database are identified and solutions to the deficiencies 

are presented. 

Keywords: Shoeprints, forensics, the logical approach, Bayesian methods, shoe size, 

evidential value 
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Tack till… 

Marit & Kjell vid Uppsalapolisens tekniska rotel för outtröttligt stöd, nötande och blötande 

under hela uppsatsens gång. Ett extra tack dirigeras till Marit för våra aldrig sinande 

mailkonversationer och hennes databasbearbetning. 

Inger Persson vid Statistiska Institutionen, för enträgen språklig kritik, statistiska 

sakkunskaper och inspiration till att gå hela vägen med denna uppsats. 

Statens Kriminaltekniska Laboratorium och valda delar av Linköpings Universitet, i synnerhet 

Kerstin Bahlmann för telefonintervjun, Anders Nordgaard för tidigare forskning och 

samarbetsvilja och Jenny Elmqvist för detsamma. Vi är även tacksamma för det allmänna 

intresset som kriminaltekniker, forensiker och rättsväsendet har haft för uppsatsen.  
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1. Inledning 

“Momma always says there's an awful lot you could tell about a person by their shoes. Where 

they're going. Where they've been.” 

- Forrest Gump 

I denna uppsats fokuseras huvudsakligen på den sista meningen i citatet ovan – det faktum att 

skor kan säga något om var en person har befunnit sig. 

Flera uppmärksammade rättsfall har haft avgörande inslag utifrån just gärningspersonens 

skor, ett för Sverige tämligen färskt exempel är den s k ”Hagamannen”. Enligt tidningen 

Expressen (Cristiansson & Hansson: 2006) så var ett av de viktigaste spåren i jakten på 

”Hagamannen” i Umeå i mitten av 2000-talet att gärningsmannen hade små fötter, som 

dessutom lämnat avtryck. Då han hade ”Max storlek 38” (ibid.) så kan man summera 

sannolikheterna för att observera skostorlekarna 36, 37 och 38 och ganska snabbt inse att det 

rör sig om ganska få individer i populationen män. Att kombinera detta med sannolikheten för 

andra karaktäristika hos skoavtrycket ger ytterligare avgränsningar. Detta är ett av flera fall 

som ger förståelse för vikten av teknisk bevisföring och däribland skospår. 

Vid åtal i brottsfall är det inte bara mängden bevis som talar för eller mot den misstänkte, utan 

även hur starkt eller osäkert varje enskilt bevis är. Bevisning i brottsfall är till stor del 

präglade av osäkerhet, framförallt vittnesuppgifter men även mer tillförlitliga bevis som 

DNA. Rörande kriminaltekniska bevis, så som blod, fibrer, finger- och skoavtryck, så har 

rätten i regel inte kompetens att bestämma osäkerheten utan snarare är det forensikern som på 

ett objektivt sätt ska dra denna slutsats. Några exempel på frågeställningar som kan besvaras 

av forensiker vid en värdering är: Hur stor andel av befolkningen har en likadan DNA-

sekvens som den extraherade ur blodet på brottsplatsen? Kan man minska urvalet av 

potentiella gärningsmän med denna vetskap? Kan man med vetskap om detta stärka eller 

avfärda misstankarna mot en misstänkt?   

Då statistiken och sannolikhetsläran till stor del präglas av att hantera osäkerhet används dessa 

metoder idag vid utvärdering av ett bevis. 
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1.1 Uppdrag av tekniska roteln i Uppsala 

Ovanstående har föranlett att tekniska roteln i Uppsala skickat en förfrågan till statistiska 

institutionen på Uppsala universitet om assistans i ett spörsmål rörande skoavtryck. Närmare 

bestämt att fastställa frekvensen av olika skokaraktäristiska i befolkningen. Genom detta 

förfarande så finns det möjlighet att värdera ett skoavtryck, som matchar med den misstänktes 

skor, utifrån hur sannolik en viss karaktäristiska är i befolkningen. Ju ovanligare 

karaktäristika desto mindre osäkert är beviset, och tvärtom.  

Uppsalapolisens tekniska rotel (TR) har upprättat en skodatabas som vid tidpunkten för den 

här textens författande består av 878 par beslagtagna skor från personer som varit minst 

skäligen misstänkta för brott. Utifrån denna databas torde det vara möjligt att fastställa 

sannolikheter för olika karaktäristika i syfte att bereda kriminaltekniker mer exakta siffror då 

nödvändiga beräkningar genomförs i syfte att bestämma bevisets värde för utredningen. 

I kraft av detta ska denna uppsats utvärdera huruvida det är möjligt att vara behjälplig med 

spörsmålet och i så fall komma med en lösning. 

1.2 Forensik och skoavtryck 

Utifrån ett skoavtryck kan man ofta urskilja olika typer av karaktäristika för skon ifråga. För 

att låna terminologi från Vernon & DiMaggio (V&D), så delas skokaraktäristika in i 

klasskaraktäristika samt slumpmässiga karaktäristika (eng. ”class characteristics” samt 

”accidental characteristics”). 

V&D beskriver klasskaraktäristika som ”compatible features usually relating to the shoe 

manufacturing process”. Det kan således handla om ursprungligt sulmönster, detaljer på 

skons utsida och insida, såväl som snörningsanordning, skostorlek med mera. Kortfattat är det 

dessa karaktäristika en sko har då den är nytillverkad, givet att det inte har skett några misstag 

under produktion, t ex maskinproblem. (V&D: 2011, 77-78). Med hjälp av enbart denna 

karaktäristika blir det svårt att koppla en specifik sko till en plats, eftersom skor vanligen 

masstillverkas. Ej att förglömma är dock att i) vissa detaljer på en sko kan förändras med 

storleken, t ex arean av en specifik del av yttersulan, samt ii) ibland uppstår misstag under 

produktionen, och en sko blir då unik eller mindre frekvent till utseendet.  
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Att det i vissa fall är omöjligt att bestämma just en specifik sko betyder inte att skospåret är 

meningslöst heller, som LeMay skriver i en argumenterande inlaga: ”Consider the shoes that 

are on your feet at this very moment. Then imagine reaching out among the billions of pairs 

of shoes in the United States right now and randomly grabbing another pair. It is highly 

unlikely that you would grab a pair that matches yours in outsole design, physical size and 

wear.” (LeMay: 2010, 355). Detta tankeexperiment gör gällande att även i de fall en sko inte 

kan verifieras fullständigt, så är det ändå ett bevis värt aktning. LeMay lämnar dock frågan 

om exakt hur mycket beaktning det är värt därhän. 

Buckleton, Hancock och Morgan-Smith (BHM: 2012) skriver i sin diskussion att alla 

skoavtryck är sällsynta och därmed ger högt bevisvärde när de är tydliga och kompletta (2012, 

247). Skoavtryck av den kvalitén är inte alltid fallet inom praktisk forensik, men vetskapen är 

värdefull att ha med sig i syfte att undgå nedvärdering av bevisvärde. I en intervju med 

Kerstin Bahlmann vid Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) så påpekar hon att det 

förekommer försök av försvarsadvokater att använda låga positiva skalsteg från SKL:s 

utlåtandeskala för att påtala att detta talar för den åtalades oskuld (sic!) vilket säger en del 

om hur den nödvändiga sakkunskapsnivån i bevisvärdestolkning är beskaffad i dagsläget. 

Vidare skriver BHM att ”With the exception of outsole patterns acknowledged to be popular, 

or common, any outsole pattern is likely to be rare and to represent less than 0,2 % of the 

population. This suggests that a class match undertaken in isolation to other more detailed 

comparisons, would still be of considerable evidential value”. Detta kvantifierar de även, då 

den vanligaste sulan i deras studie (som återfanns 3 av 500 gånger) tillskrivs ett 

Likelihoodkvot-värde (LK-värde) på 60 emedan det ovanligaste, vilket är en sula som inte 

observerats överhuvudtaget, tillskrivs LK-värdet 130 (Buckleton, Hancock, Morgan-Smith: 

2012, 247). Innebörden av detta förklaras utförligare i kapitel 4.1 Forensisk statistik och 

tillämpning, kort kan nämnas att från 60 till 130 innebär, med SKL:s utlåtandeskala, att man 

går från ”talar i någon mån för” till ”talar för”. Det senare är ett skalsteg starkare än det förra. 

2. Diskurs och vårt bidrag 

LeMay (2010) skriver att skospårsbevisning är missförstått och undervärderat när en 

identifiering (en exakt skomatchning) inte kan göras. Det är LeMays uppfattning – vilken han 

delar med TR och många andra källor vi citerar på andra platser i texten – att i många 
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empiriska fall är så kallade klasskaraktäristika, till skillnad från slumpmässiga karaktäristika, 

de enda tillgängliga för att matcha skor med skospår från brottsplatser.  

Slutsatsen (på engelska) är då ofta ”This shoe could have made the impression”, vilket är 

ekvivalent med att tillskrivas ett lågt bevisvärde. Det ligger nära tillhands att tro att icke-

statistisker inte låter sig övertygas i bevisvärdesfrågan när de läser en sådan mening (för ett 

exempel av en känd kritiker, se t ex Bodziak 2012). 

LeMay går dock huvudsakligen igenom de fall där man har följande information: 

i) Skostorlek 

ii) Sulmönster 

iii) Utsidigt slitage 

Vår uppsats utgår ifrån en databas över i). Eftersom skorna även finns sparade hos TR så har 

de även möjlighet att granska ii) och iii). Tekniskt så är snitthändelsen ii) och iii) en tämligen 

unik händelse, vilket gör kvantifiering mer eller mindre orealistisk för vår del då vi inte har 

några spår att matcha med.  

Enligt Bahlmann så är bevisvärdet högt vid unikt slitage. Denna analys och bedömning 

genomförs av en forensiker genom kvalitativ teknisk analys, och möjligheten att finna 

motsvarande överensstämmelser om en annan sko givit avtrycket kan vid tillräckligt unikt 

slitage i praktiken bedömas som uteslutet, varför det ej längre av nödvändighet huvudsakligen 

är en fråga om statistik (Bahlmann: muntlig komm. 2013). Dessutom gäller att sulmönster är 

avhängigt gällande trender och normer i samhället vilket gör att man kan förvänta sig bäst 

före-datum på empiriska studier på området. Skostorlek är å sin sida ett robust mått som på 

sin höjd växer i takt med människan, men följer sannolikt samma fördelning över tid. Det är 

bland annat denna fördelning som denna uppsats har som mål att finna.  

Vår kontakt på TR, kriminaltekniker Marit Lindahl, ansåg specifikt att en analys av den 

vanligast förekommande skon, definierat som snitthändelsen mellan skomodell och 

skostorlek, är av stort intresse för att kunna backa upp sina egna erfarenhetsmässiga 

utfästelser rörande bevisets styrka. Trots den föränderliga karaktären hos frekvensen för en 

viss typ av sko så skulle information om den snitthändelsen vara värdefull i 

bevisvärderingssyfte. Lindahl gör även gällande att den vanligaste skon inte är särskilt vanlig 

i relation till övriga skor, vilket mycket riktigt tre tidigare studier på området har visat 

(Lindahl: muntlig komm. 2013). 
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Enligt Bahlmann vid SKL har tidigare studier av skoavtryck visat sig vara av värde för 

tillämpningar och även i syfte att bereda kriminaltekniker med statistiska underlag för 

frekvensen av sulmönster i samhället då de uttalar sig om bevisets styrka. Hon hänvisar till 

samma tre studier som Lindahl vilka har tagit fram relevanta parameterskattningar som kan 

användas för bevisvärdering av skoavtryck med hänsyn till klasskaraktäristika (Bahlmann: 

muntlig komm. 2013). 

Utan inbördes ordning är den första Johanssons & Stattins (J&S) studie från Linköpings 

Universitet (J&S: 2008) där de räknar ut att det vanligaste sulmönstret förekommer i 2,3 % av 

fallen. Detta i ett stickprov på 687 frivilliga deltagare i form av besökare på köpcentrum i 

Linköping med omnejd. Vidare förekommer en stor andel av sulmönstren endast en gång, 

närmare bestämt i 59 % av stickprovet. Den vanligaste skon har emellertid inte undersökts 

men fördelningen för det vanligaste sulmönstret med hänseende på skostorlek finns, vilket 

kan ge en anvisning om hur vanligt det är med identiska skoavtryck. Den mest frekventa 

skostorleken är 42 för det vanligaste sulmönstret och förekommer 5 gånger, vilket ger en 

andel i urvalet på 0,7 %.  

I J&S refereras också till en studie från Irland där det vanligaste sulmönstret förekommer 

ännu mer sällan än i J&S fall. Denna studie av Hannigan et al (2006) genomfördes med ett 

urval där observationerna utgjordes av besökare på ESAT Young Scientist Exhibition i 

Dublin, vilka deltog på frivillig basis. Stickprovet bestod av 1276 observationer och det 

vanligast förekommande mönstret utgjorde 1,2 % av stickprovet. Någon undersökning av hur 

vanlig en viss sko är har ej heller gjorts här, men att ett specifikt sulmönster figurerar i 1,2 % 

av fallen kan ses som ett maximum för hur vanlig en viss sko är i deras urval.  

I den tidigare refererade studien av BHM togs 500 skoavtryck av frivilliga studenter i 

Auckland, Nya Zeeland där den vanligaste förekommande sulan var från skomodellen 

Converse Chuck Taylor All Stars (CCTAS). Bland dessa fanns variation i sulmönstret och 

den största undergruppen till CCTAS där sulorna var identiska bestod av 3 avtryck, vilket 

utgjorde en andel i urvalet på 0,6 %. Samma andel hade också en undergrupp till den mindre 

vanliga sulan från skomodellen Vans Canvas Era. En annan beräkning som presenteras är att 

488 av 500 skoavtryck endast uppträder en gång, vilket gör att andelen skor som förekommer 

mer än en gång i stickprovet är 12 av 500 (Buckleton, Hancock, Morgan-Smith: 2012, 246). 

För en sammanfattning av tidigare studiers resultat för den vanligaste skon och urval, se 

nästkommande tabell. 
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Tabell 2.1: Frekvenser för den vanligaste skon för respektive studie (Buckleton, Hancock, 

Morgan-Smith: 2012, Johanssons & Stattin: 2008, Hannigan et al: 2006 ) 

Studie Vanligaste skons andel   Urvalsmetod 

BHM 2012 0,6 % 500 Frivilliga akademiker 

J&S 2008 0,7 % 687 Frivilliga köpcentrumsbesökare 

Hannigan et al 2006   1,2 % 1276 Frivilliga akademiker 

 

I tabellen kan vi utläsa att i) den vanligaste skon är ganska ovanlig, och detta i tre västländer 

med ganska stora geografiska avstånd under en period på 6 år, samt att ii) dessa studier har 

urvalsmetoder som liknar varandra. J&S hade förvisso som syfte att välja 

köpcentrumbesökare i linje med hur SKL specificerar målpopulationen vid bevisvärdering 

(”alla vuxenskor”, Bahlmann: muntlig komm. 2013). Detta urval speglade dock inte 

populationen utifrån kriteriet ålder, vilket J&S skriver och resonerar kring (2008, 54).  

En väsentlig skillnad mellan vår studie och de tidigare nämnda är att vi inte tillverkar 

skoavtryck i någon form av semikontrollerat experiment. Vi utgår istället ifrån rådata där vi 

inte har avancerad teknisk utrustning för att göra skoavtryck och/eller fotografier av skor. En 

annan viktig skillnad är att TR:s skodatabas representerar personer som har varit minst 

skäligen misstänkta för brott, vilket i någon mening kan sägas vara en bättre målgrupp att 

undersöka än frivilliga universitetsstudenter eller köpcentrumbesökare. Denna databas är dock 

behäftad med vissa problem, vilka diskuteras i det senare avsnittet 5. Data.  

Trots olikheter hos målpopulationen och metod för insamling av data så torde ovanstående 

studier ge möjlighet till meningsfulla resultatjämförelser, inspiration till vår studie och bidrar 

dessutom till att förstå styrkan i bevisvärdet hos klasskaraktäristika.  

3. Syfte & Metod 

Huvudsyftet är att bidra till att fastställa skors bevisvärde då endast skostorlek är att tillgå 

utifrån skoavtryck återfunna på brottsplatser. Vidare fastställs också hur ofta den vanligaste 

skon förekommer i materialet och ett bevisvärde tas fram utifrån detta. En sannolik – och 

önskad – sidoeffekt av arbetet blir även att bidra till att förbättra de datakällor vi använt oss 

av, då dessa inte alltid behandlas av statistiker, utan som i TR:s fall av kriminaltekniker.  
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Givet ovanstående syfte och den etablerade teorin kring bayesiansk kriminalteknisk statistik 

så är det, för att maximera möjligheterna för rättsväsendets tillämpning av våra resultat, klokt 

att ha en specifikt kumulativ ansats och således nyttja redan utvecklade och beprövade 

metoder och mått för att uppfylla syftet. Huvuddelen av denna metod sammanfattas i 

kommande avsnitt 4. Teori och i synnerhet under 4.1.1 Den logiska ansatsen. 

4. Teori 

Idéer om applicering av sannolikhetslära i rättsfall kan spåras lång tid tillbaka i historien.  Ett 

exempel på detta är Thomas av Aquino som citeras i Statistics and the Evaluation of Evidence 

for Forensic Scientists (Aitken: 1995, 77): 

”In the business affairs of men, there is no such thing as demonstrative and infallible 

proof and we must content with a certain conjectural probability.”  

 

Långt senare under sjutton- och artonhundratalet producerade ett antal välkända matematiker 

forskning om användning av sannolikhetslära i bevisföring. Bland annat genomförde James 

Bernoulli probalistisk analys beträffande den kumulativa kraften hos indiciebevisning och 

Poisson och LaPlace diskuterade appliceringen av sannolikheter på jurybeslut i civil- och 

brottsrätt (Aitken: 1995, 77). 

En indikation på hur utbredd statistiken är i kriminalteknisk forskning idag gavs av 

statistikern David Lucy.  I en undersökning av alla nummer av ”Journal of Forensic Sciences” 

utgivna perioden 1999-2002 fann han att nästan hälften av artiklarna i någon mån hade 

statistiskt innehåll. Detta kunde sedan klassas in i några välkända statistiska metoder som; 

regression, procenttal, klassiska hypotestest, medelvärden, standardavvikelser och 

Bayesianska metoder (Lucy: 2005, 3). 

Förutom användning av statistik i kriminalteknisk forskning så används statistik i praktisk 

bevisföring. Ett tidigt exempel är ”The Howland will case”, vilket är sett som det tidigaste 

rättsfallet i amerikansk kriminalhistoria där statistisk lära använts i bevisföringen. Rättsfallet 

handlade om en tvist rörande signaturförfalskning på ett kontrakt för en överenskommelse.  
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Matematikprofessor Benjamin Pierce och hans son Charles la fram som bevis att 

sannolikheten för överenskommelsen är mycket liten i det fall signaturen var genuin, vilket 

indikerade att signaturen var förfalskad. (Aitken: 1995, 78) 

Likt Benjamin och Charles Pierces metod, används idag statistiska verktyg för värdering av 

bevis och den metod som fått störst genomslag är den logiska ansatsen. 

4.1 Forensisk statistik och tillämpning 

Härnäst följer härledningen till formeln för likelihoodkvoten (LK) under rubriken 4.1.1 Den 

logiska ansatsen, en diskussion om vad som är kriminalteknikerns uppgift att värdera samt en 

kort beskrivning av  SKL:s bevisvärderingstabell. 

4.1.1 Den logiska ansatsen 

Inom statistisk kriminalteknisk diskurs, i synnerhet den som behandlar ärendet bevisvärde, 

råder nästan konsensus om att den s k logiska ansatsen (eng. ”logical approach” alt. ”logical 

framework”) är den ansats som är mest lämpad och den förefaller även ”populärast” för 

kriminalteknikerns ändamål – att tillhandahålla rätten ett värde på beviset (Buckleton: 2006; 

Nordgaard et al: 2011; Biedermann, Voisard & Taroni: 2012; Lucy: 2005; Taroni & Aitken: 

1998) . Nordgaard & Rasmusson (2012) argumenterar även för att den logiska ansatsen kan 

vara av nytta i fall då datamaterialet inte är av fullständigt exakt natur – t ex vid skospår. 

Genom den logiska ansatsen beräknar man en LK för beviset givet en hypotes och en 

mothypotes (Lucy: 2005, 112). 

För att förklara den logiska ansatsen framställs här en genomgång av odds, Bayes sats samt 

hur detta tillämpas praktiskt på SKL och på många andra kriminaltekniska laboratorier 

världen över.  

4.1.2 Bayes sats 

Bayes sats ger, enligt formeln nedan, sannolikheten för att händelse A inträffar givet att B 

redan inträffat.  

       
          

    
 

Täljaren i högerledet är snitthändelsen mellan A och B, nämnaren är sannolikheten för 

händelsen B. 
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Då målet för rättegången är att fastställa om bevisen är starka nog för att fälla en misstänkt för 

brott. så införs notationen                                          och applicerar 

sedan den betingade sannolikheten ”skyldig eller icke skyldig givet beviset” i Bayes sats, 

eftersom rätten strävar efter att fastställa (o)skuld baserat på bevis: 

       
          

                         
 

Och 

        
            

                         
 

Anledningen till att nämnaren får sitt utseende är att utfallsrummet består av alla delmängder 

av beviset. Dessa är sannolikheterna för snitthändelserna mellan beviset och skyldig eller icke 

skyldig, vilka är ömsesidigt uteslutande och upptar hela utfallsrummet.   

4.1.3 Odds 

         
    

      
 

    

     
 

Oddset är sannolikheten att en händelse inträffar dividerat med sitt komplement, dvs. att 

samma händelse inte inträffar. Om kvoten t ex antar ett positivt heltal x större än ett, så tolkas 

oddset som att x mot 1 till favör att händelsen A inträffar än att A inte inträffar. Är kvoten ett 

så är det lika troligt att båda händelserna inträffar och är kvoten mindre än 1 så är oddset till 

favör för komplementhändelsen. Oddset för att någon är skyldig givet beviset blir: 

           
      

       
 

För att härleda oddset tas kvoten av Bayes sats för händelserna skyldig respektive icke 

skyldig: 

      

       
 

          

                         

            

                         

 = 
          

            
 

                         

                         
 

          

            
 

           

             
 

Vanligtvis brukar detta resultat kallas för a posteriori odds, vilket är en produkt av s k a priori 

odds och likelihoodkvot: 
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A priori oddset är oddset för skuldfrågan utan information om beviset och a posteriori oddset 

är oddset för skuldfrågan med information om beviset. Dessa olika oddsbegrepp vilar alltså på 

skuldfrågan, vilket inte är kriminalteknikens uppgift att utröna. Kriminaltekniken hänfaller åt 

att evaluera bevisstyrka, varför det kvarvarande ur dessa beräkningar som är av intresse, är 

endast den delen som vilar på beviset – likelihoodkvoten. Sedan högerledet är en produkt 

antas likelihoodkvoten, oberoende tidigare eventuell inställning i skuldfrågan, ge ett mått på 

styrkan hos beviset. 

      

       
                   

Kvoten tolkas som hur många gånger mer sannolikt det är att man observerar beviset givet att 

den misstänkte är skyldig jämfört med att personen är icke skyldig (Lucy: 2005, kapitel 9). 

LK-värdena ska bestämmas för påståenden som är relativt specifika, så att de inte innehåller 

ett antal underpåståenden som själva vilar på probabilistisk grund. Alltså inte som i 

härledningen ovan – att beviset betingas på skyldig eller icke skyldig – vilket är en förenkling 

för härledningens skull. Betänk istället denna form: Sannolikheten att observera beviset givet 

att den skyldige förde över beviset till brottsplatsen mot att det var någon annan som förde 

över beviset till brottsplatsen, t ex ett skoavtryck (Lucy: 2005, kapitel 10; Nordgaard: 2012, 

7).  LK-värdet görs tolkningsbart och presenteras för rätten, som de i sin tur får göra en 

bedömning av i relation till andra typer av bevis. Således kan man säga att det är rätten som 

bestämmer i vilken grad oddsen förändras från a priori till a posterioriodds (Lucy: 2005, 

kapitel 9).  

4.1.4 Kritik mot den logiska ansatsen 

Den logiska ansatsen (samt andra idéer om att använda sannolikhetslära och statistik i 

bevisvärderingsfrågor) har kritiserats, främst på grund av sin populationsosäkerhet. 

Kriminalteknikern Bodziak, med stort inflytande på internationell, europeisk och svensk 

skospårsforensik (Lindahl: muntlig komm. 2013), invänder mot Bayesiansk metod i flera 

avseenden. I en artikel från 2012 skriver han om hur ett brittiskt rättsfalls bevisvärdering var 

havererad och att det råder för stor osäkerhet kring populationen för att Bayesiansk metod 

skall vara tillämplig inom denna typ av bevisföring. Bayesiansk metod förutsätter vetskap om 
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t ex skostorlekars och sulmönsters förekomst i populationen, i syfte att genomföra de 

sannolikhetsberäkningar som krävs.  

Bodziaks skepsis är dock inte särskilt övertygande, av flera skäl. Först och främst ägnar sig 

Bodziak här åt anekdotisk bevisföring, vilket statistiker problemlöst avfärdar. Emellertid 

kvarstår hans generella argument om bristande kännedom om populationen, men det rättsfall 

han dryftar äger en fiaskoartad karaktär ur bevisvärderingssynpunkt (givet Bodziaks 

återgivning av fallet i sin artikel). Där har dels felkalkyleringar gjorts, och vidare är 

bevisvärdet (LK-värdet) trots den begångna felräkningen i rättsfallet ganska lågt och den 

beräkning som ger den lägsta rimliga gränsen för LK-värdet (Bodziak: 2012). 

Dessutom resonerar inte Bodziak kring möjligheterna att kombinera modern Bayesiansk 

metod med klassisk forensik vilket är den rimligaste metodutvecklingen. Han förordar istället 

en kvalitativ teknisk analys och ett utlåtande gjort av en erfaren kriminaltekniker. 

4.1.5 Bevisvärderingsskala 

En annan viktig del i att använda LK är att göra det tolkningsbart för företrädare i rätten. För 

lekmän kan det vara vanskligt att göra en bedömning av resultat av typen ”Det är 20 gånger 

mer sannolikt att observera skoavtrycket givet att den misstänktes skor gjorde avtrycket än att 

någon annan gjorde det.” Hur ska detta sättas i relation till skuldfrågan? Hur mycket är 20 

gånger mer?  

I kölvattnet av detta problem så har man skapat verbala skalor. Vilken nivå på skalan man ska 

använda baseras på i vilket intervall värdet för likelihoodkvoten placeras i. Ju högre värde 

desto starkare är den verbala utfästelsen (Lucy: 2005, 133 – 135; Nordgaard: 2012, 1).  

På SKL så använder man sedan 2012 en bevisvärderingsskala utvecklad av Anders Nordgaard 

med kollegor, samtliga från SKL tillika Linköpings Universitet. Skalan, som förevisas i tabell 

4.1, är utformad i enlighet med liknande skalor från andra länder.  
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Tabell 4.1: SKL:s utlåtandeskala med tillhörande LK-mått (Nordgaard et al: 2012, 13) 

Grad Tolkning Likelihoodkvot 

+4 Talar extremt starkt för att…        

+3 Talar starkt för att…             

+2 Talar för att…             

+1 Talar i någon mån för att…          

0 Talar varken för eller emot att…          

-1 Talar i någon mån för att…inte…              

-2 Talar för att…inte...                 

-3 Talar starkt för att…inte...                 

-4 Talar extremt starkt för att…inte...          

 

Skalan strävar efter ha som funktion att få värderingen av beviset att komma över nivå 0 för 

att kunna bestämma i vilken riktning beviset pekar – även om det är svagt.  Som en följd av 

detta är nivån för att nå skalsteg 1 relativt låg. Det följer sig sedan naturligt att starkare 

verbala utsägelser kräver större LK-värden och breddning av intervallen, eftersom det alltid 

finns en viss osäkerhet i skattningen samt att ledordet är hellre fria än fälla. De exakta värdena 

för intervallgränserna är baserade både på tidigare erfarenheter kring bevisvärderingsskalor 

och med hjälp av vedertagna signifikansnivåer, ungefärliga värden för vad man vill att en 

hypotetisk a posteriori sannolikhet skall anta (Nordgaard: 2012 okt del 5). 

Eftersom datan vi har till förfogande härstammar från svenska förhållanden, och med tanke på 

att vi först och främst genomför denna studie för att stödja TR, är det lämpligt att använda 

denna skala i syfte att testa hur de LK-värden vi framställer står sig i en 

bevisvärderingssituation.  

4.1.6 Inferensmetod 

I denna uppsats används Clopper-Pearsons konfidensintervall för andelsskattningarna då det 

utgår direkt ifrån binomialfördelningen, och inte på normalfördelningen med hjälp av 

normalapproximation. Enligt Brown, Cai & DasGupta är normalapproximationen sällan 

välfungerande (2001, 103) och den typen av intervall är ofta särskilt riskabla då andelen är 

nära 0 eller 1, vilket är fallet i föreliggande arbete (ibid., 101). Istället används alltså Clopper-

Pearsons intervall (Clopper & Pearson: 1934).  
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En nackdel med denna metod är dess konservativa karaktär – intervallen blir bredare än 

nödvändigt. Det behöver dock inte vara en nackdel om man utgår från ett rättssäkert 

perspektiv istället för ett statistiskt (se Appendix 8.4.1 för formler). Dessa intervallgränser 

används för att beräkna högre och lägre gränser för LK-skattningarna. 

4.2 Undersökningens delar 

Vår undersökning delas in i två undersökningar där den förstnämnda är av överordnad 

prioritet: 

4.2.1 Skostorlek 

Denna undersökning utgör huvudtemat för denna uppsats och avser härleda faktiska 

sannolikheter med tillhörande konfidensintervall för storlekars förekomst. Dessa 

sannolikheter är sedan grunden för beräkningar av LK-värden enbart baserade på 

skostorlekar, vilket visats tidigare utgör en klasskaraktäristika som kriminalteknikern ibland 

har tillgång till när andra karaktäristika inte står att finna. Hur datan hanteras i syfte att 

belägga vilken fördelning materialet följer, et cetera, avhandlas under rubriken 5. Data.  

Med den logiska ansatsen som verktyg bestäms hur mycket vetskapen om att skoavtrycket 

och den misstänktes skor har samma storlek, stärker antagandet att den misstänktes skor 

lämnade skoavtrycket. Genom en LK-beräkning, besvaras hur många gånger mer sannolikt 

det är att observera beviset – en viss skostorlek – givet följande två hypoteser: 

    Den misstänkte skor lämnade skoavtrycket 

Mot 

    Någon annan än den misstänktes skor lämnade skoavtrycket 

Indexeringarna   och   står för prosecutor- respektive defense hypothesis.
1
 

Om   = observera beviset, blir ekvationen följande: 

       

       
                

                                                 

1
 Notationen har inget att göra med vilka antaganden parterna i rätten gör, utan ett förfarande för att tydligt 

definiera i vilken riktning hypotesen är ställd. 
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Oberoende skostorlek så kommer täljaren alltid att anta värdet 1. Detta kommer sig av att 

sannolikheten för att observera en viss storlek utifrån skoavtrycket givet att den misstänktes 

skor lämnade avtrycket är 1. Nämnaren antar sannolikheten för att observera en viss storlek 

givet att någon annan än den misstänktes skor lämnade skoavtrycket. Den sannolikheten är 

lika med andelen i målpopulationen som innehar samma skostorlek, vilka antas ha lika stor 

sannolikhet att göra avtrycket. Likelihoodkvoten tolkas då som, om den är större än 0, hur 

många gånger mer sannolikt det är att observera en viss skostorlek givet att den misstänktes 

skor gjorde avtrycket än att det var någon annans skor . 

LK-värdet kommer sedan att jämföras med intervallen i SKL:s bevisvärdesskala för att både 

göra värdet mera tolkningsbart men också att undersöka hur våra beräkningar presterar i en 

presumtiv bevisvärderingssituation.  

4.2.2 Vanligaste skon 

Den vanligaste skons andel av stickprovet beräknas genom framtagande av snitthändelsen 

mellan skomodell och storlek. Då vi inte hade tillgång till skomodell så framtogs datan 

manuellt av Lindahl vid TR. De modeller som granskades utvaldes genom att Lindahl gick 

igenom alla modeller för de vanligast förekommande märkena (Appendix 8.3), för att sedan 

beräkna storleksfördelningen för den vanligaste modellen. Frekvenserna ställdes sedan i 

relation till det totala antalet skor och andelar kunde tas fram. Med dessa andelar beräknades, 

som för skostorlek, sedan LK-värden. För att täljaren fortsatt ska erhålla sannolikheten 1 i 

dessa beräkningar görs antagandet om att den misstänkte endast har dessa par skor att tillgå. 

Här tolkas kvoten som hur många gånger mer sannolikt det är att observera snitthändelsen 

mellan skomodell och skostorlek utifrån avtrycket givet att den misstänktes skor gjorde 

avtrycket än att det var någon annans skor. 

Båda dessa undersökningar kommer sedan att diskuteras och analyseras. I det slutliga 

avsnittet ges slutsatser och uppslag för framtida forskning. 

5. Data 

I detta avsnitt presenteras och diskuteras datan som används för att genomföra 

undersökningen. Inledningsvis presenteras TR:s metod för insamling av data. Därefter gås 

materialet i sig genom utförligare och konkluderas i en diskussion om representativitet och 

inferensmöjligheter för vår data. 
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5.1 Översiktligt om datainsamlingen 

TR har tillhandahållit en databas bestående av 878 par skor som beslagtagits under 

tidsperioden 2008-2013 och utgör således ett stort urval av misstänkta i Uppsala med omnejd. 

Beslagen har gjorts på olika platser, exempelvis Uppsala Centrum, Gottsunda, Enköping, 

Rimbo, Ekolsund, Knivsta, Tierp och så vidare. Beslagen har skett från personer som var 

minst skäligen misstänkta för brott, främst vid gripande/anhållning eller husrannsakan. 

Möjligheter till beslag regleras i Rättegångsbalken, framförallt kapitel 27 men även kapitel 28 

(SFS 1942:470). I den inledande paragrafen i kapitel 27 står att läsa ”Föremål som skäligen 

kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller 

förverkat på grund av brott får tas i beslag.”. I samtal med kriminaltekniker vid TR så 

framkommer även att dessa lagar ger myndigheten ganska stor frihet att göra beslag av skor 

(Lindahl: muntlig komm. 2013). 

Efter registrering av skokaraktäristiska lämnas skorna tillbaka. Anledningen till att det inte 

finns några exakta siffror rörande de variabler som beskrivs nedan är integritetsskydd. 

Stöldbrott är det vanligaste brottet personerna varit misstänkta för, enligt TR (muntlig komm. 

2013) så är andelen stöldrelaterade brott ca 90 %. Åldern på personerna uppskattas till mellan 

15-55 år. Vanligast är dock förövare i åldern 15-35 då brottsaktiviteten sjunker med åldern. 

Andelen kvinnor är mycket låg, de uppskattas att utgöra mellan 5 och 7 % av urvalet. Några 

personer i urvalet, uppskattat till några få procent, har fått sina skor beslagtagna vid mer än ett 

tillfälle. Antalet tillfällen är max 3 gånger per år, men ofta mer sällan än så. 

Den klasskaraktäristikan förutom märke som registrerats vid beslagen är skostorlek. Utöver 

detta har Lindahl vid TR sorterat ut de vanligaste skomodellerna och fördelat dessa på storlek. 

Dessa finns i sin helhet återgivna i appendix 8.2 och vissa resultat presenteras i resultat- och 

diskussionsdelarna. Denna data har tillkommit vid en senare tidpunkt än datan för 

skostorlekar, vilket gjort att datan för snitthändelsen mellan skostorlek och skomodell är 

baserat på ett större stickprov. Detta utgör inte något problem då undersökningen av 

skostorlek samt den vanligaste skon sker separat. 

5.2 Bortfall 

För variabeln skostorlek så är det ett antal observationer som ger upphov till bortfall. TR har i 

sin databas nedtecknat skostorlekar såsom de uppges på skon, dvs. antingen som en europeisk 

(t ex 39, 41, 46) amerikansk (8, 9, 10) eller brittisk (8, 9, 10), eller i de fall en skostorlek varit 

oläslig alternativt att skostorleken inte uppgivits på skon; inget värde alls. Av samtliga 
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observationer så är det endast 11 som är registrerade med antingen amerikansk eller brittisk 

skostorlek. Då det inte finns någon uppgift om vilken av de två som gäller, och att utröna 

detta är i princip en omöjlighet, räknas dessa som bortfall.  

I de fall där ingen skostorlek är rapporterad och, i få fall, där uppgiften är tvetydig (t ex att 

olika skostorlek är rapporterad för höger och vänster fot) så har även dessa räknats som 

bortfall. Vid undersökningen av skostorlek så återstod 774 observationer. Bortfallsanalysen 

genomfördes på samma sätt, den här gången inkluderades också variabeln märke, för det 

senare större stickprovet, vilket gjorde att 797 observationer återstod för undersökningen av 

den vanligaste skon. 

De fall då skostorlek varit oläsligt är, enligt Lindahl, på grund av slitage. Om personen vars 

skor beslagtagits lever ett väldigt utsatt liv finns risk att de underrepresenteras i materialet då 

slitaget på skon troligen är större hos dem. I övrigt anses bortfallet vara slumpmässigt 

eftersom inga andra relevanta bakgrundsvariabler bedöms kunna snedfördela datan, vilket TR 

också anser vara fallet. (Lindahl: muntlig komm. 2013) 

5.3 Deskriptiv statistik för skostorlek 

Nedan följer för uppsatsen relevant deskriptiv statistik. Delar som saknar direkt relevans men 

som ger en bättre bild av materialet återfinns i uppsatsens appendixdel. 

5.3.1 Skostorlek 

Den genomsnittliga beslagtagna skon har en skostorlek på 42,73 med en standardavvikelse på 

1,89. Ett 95 % konfidensintervall ger att medelvärdet förväntas befinna sig i intervallet 42,60 

och 42,87. I figur 5.1 nedan presenteras fördelningen för skostorlek – där det framgår att de 

flesta observationer fördelar sig kring medelvärdet och avviker i genomsnitt med ca 2 

skostorlekar. För mer deskriptiv statistik rörande skostorlek se kapitel  8.5 i Appendix. 
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Figur 5.1: Skostorlek, andelar (%) av urvalet         

 

I figur 5.1 ses också att fördelningen är något snedfördelat till höger då större storlekar än 

medelvärdet är mer frekventa än storlekar under, vilket förmodligen beror på att materialet till 

stor del utgörs av män.  

Det är stor skillnad mellan vanligare skostorlekar och mer ovanliga. Jämförelsevis storlek 42 

som förekommer flest gånger med en andel på 17,7 %, mot storlek 46 med en andel på 3,5 %.  

5.4 Representativitet  

I syfte att genomföra inferens krävs att en målpopulation är specificerad samt att man har ett 

stickprov som speglar denna målpopulation i relevanta avseenden. Det finns en juridisk-

moralisk syn på fördelningen av skuldsannolikheten, samt en statistisk-logisk syn på 

fördelningen.  

5.4.1 Juridiskt-moraliskt perspektiv 

Den juridisk-moraliska synen är att alla (vuxna) är lika oskyldiga till motsatsen bevisats, 

vilket är hedrande och grunden för rättssäkerhet. Då, i syfte att genomföra inferens till 

populationen skulle således ett stickprov som var ett oberoende slumpmässigt urval av alla 

svenskar genomföras. Detta är dock en praktisk omöjlighet att genomföra perfekt, då man 

skulle behöva genomföra undersökningen egentligen över hela EU-området och inom 

området finns stor variation beträffande variablerna kroppslängd och –vikt,  
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vilket påverkar skostorleken. Understrykas bör dock det juridisk-moraliska perspektivets 

grundläggande rättssäkerhet som är en hörnsten i en fungerande rättsstat. 

5.4.2 Statistiskt-logiskt perspektiv 

Detta perspektiv har sin ansats i att vissa variabler påverkar skuldsannolikheten på avgörande 

sätt och utgår ifrån statistik i syfte att utröna vilka variabler som är av intresse. För att finna 

dessa kan man utgå ifrån kriminalstatistik över misstänkta lagöverträdare, brottsfrekvenser, 

domar, med mera. Svagheten med detta perspektiv är att det även här är svårt att motivera 

målpopulationen då den är av flyktig natur – var drar vi gränserna? En ytterligare svaghet är 

bristen på kausal riktning.  

I juridisk mening finns ingenting i variabeln man som belägger skuld, medan statistik från 

BRÅ menar att män begår 80 % av brotten (Hagstedt: 2012, 32) vilket gör att män således 

utgör en lämpligare population att undersöka för den som är intresserad av brott ur ett 

statistiskt perspektiv. 

SKL arbetar efter målpopulationen ”alla vuxna som befinner sig i landet” vilket medför en 

tolerans för in- och utförsel av människor och återger – på ett plan där vi pratar om alla typer 

av brottslighet – målpopulationen på ett relativt bra sätt. Det svåra är när man specificerar 

målpopulationen utifrån vilket brott som begåtts. 

Dessa två perspektiv är inte ömsesidigt uteslutande. Trots den motsägelse de utgör 

förekommer de i rättsväsendets arbete med forensiker med statistiskt perspektiv och jurister 

med juridiska perspektiv. I DNA-bevisningen utgör inte populationsosäkerheten ett problem, 

men beträffande skoavtryck råder osäkerhet och det är begripligt att juridiskt kunniga 

betvivlar rättssäkerheten i detta avseende. 

I ett experiment genomfört av Aitken & Taroni visas att kriminalteknikstuderande, 

rättsmedicinstuderande samt s k ”practitioners” (advokater och forensiker) kraftigt 

undervärderar LK-värdet i tre olika scenarion som behandlar spårbevisning som inte är av 

DNA-typ (Aitken & Taroni: 1998, 182). Detta utspelar sig dock i Skottland för 15 år sedan, 

vilket påverkar slutsatserna man kan dra av denna studie. I studien kan dock utövarna av 

dessa discipliner benämnas för sparsmakade i sina uppskattningar. 
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5.5 Vårt material 

För vårt datamaterial finns ingen förteckning av köns- och åldersfördelning samt vilka brott 

som inkluderas. Dock finns vittnesmål om fördelningarna på ett ungefärligt plan av TR som 

ansvarar för databasen. TR uppger att det nästan uteslutande rör sig om stöldbrott och i övrigt 

våldsbrott, som tillsammans utgör över hälften av alla anmälda brott i Sverige år 2012 (Brå: 

2013). Således går det ej att inferera till andra brott, utan i huvudsak till stöldbrottslingar. 

Detta kan ses som en brist, men då bortser man från att brottslingar klär sig olika. För att 

generalisera till alla brott skulle man då inkludera t ex ekonomisk brottslighet, men i dessa fall 

och andra typer av brottslighet används sällan eller aldrig skor som bevismaterial.  

Anledningen till att det i huvudsak är stöldbrott är enligt Lindahl vid TR (muntlig komm. 

2013) en effekt av att skoavtryck ofta återfinns på brottsplatsen och således är vanlig som 

bevisning inom kategorin stöldbrott. Vårt urval kan alltså sägas spegla de skokaraktäristika 

som är frekventa i de fall bevisföring sker med hjälp av skoavtryck. Specifikationen utgör en 

nödvändighet och en styrka i materialet – en generalisering av våra resultat till andra fall, där 

bevisning sker med skoavtryck, antas vara god. Enligt data från 2012 (se Appendix 1. 

Representativitet) så är ålders- och könsfördelningen för stöldbrottslingar i Uppsala mycket 

lik fördelningen för riket som helhet. Detta ses som en indikation på att skodatabasen, med 

antagandet om att den är representativ för stöldbrottslingar i Uppsala, är representativ med 

avseende på ålder och kön för stöldbrottslingar i riket som helhet.  

6. Resultat 

6.1 Skostorlek 

Antal skor av en given skostorlek följer en binomial fördelning med parametrarna       

och           där                                        Nedan följer 

punktskattningar av populationsandelen för respektive storlek, benämnd   , med tillhörande 

konfidensintervall med 95 % konfidensgrad. I tabell 6.1 nedan presenteras LK-värden, baserat 

på respektive skostorleks punktskattning och intervall, med bevisvärde. 
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Tabell 6.1: Skostorlekar med LK-värden, intervall samt bevisvärden         

Storlek    Lägre 

gräns 

    Övre 

gräns 

Lägsta 

bevisvärde 

Punktskattat 

bevisvärde 

Högsta 

bevisvärde 

36 1 138,9 769,2 30571,9 +2 +2 +3 

37 7 53,9 110,6 274,4 +1 +2 +2 

37 1/3 1 138,9 769,2 30571,9 +2 +2 +3 

37 1/2 1 138,9 769,2 30571,9 +2 +2 +3 

38 8 49,3 96,7 223,6 +1 +1 +2 

38 1/2 2 107,5 384,6 3333,3 +2 +2 +2 

39 12 37,1 64,5 124,4 +1 +1 +2 

39 1/3 3 88,5 256,4 1250 +1 +2 +2 

39 1/2 1 138,9 769,2 30571,9 +2 +2 +3 

40 41 14,0 18,9 26,1 +1 +1 +1 

40 1/3 1 138,9 769,2 30571,9 +2 +2 +3 

40 1/2 9 45,5 86,0 187,6 +1 +1 +2 

40 2/3 5 66,6 154,8 476,0 +1 +2 +2 

41 84 7,5 9,2 11,4 +1 +1 +1 

41 1/3 9 45,5 86,0 187,6 +1 +1 +2 

42 137 4,9 5,6 6,6 0 0 +1 

42 1/2 30 18,2 25,8 38,0 +1 +1 +1 

42 2/3 15 31,5 51,6 91,9 +1 +1 +1 

43 131 5,1 5,9 7,0 0 0 +1 

43 1/3 13 35,0 59,5 111,4 +1 +1 +2 

43 1/2 4 75,8 192,3 714,3 +1 +2 +2 

44 116 5,6 6,7 8,0 0 +1 +1 

44 1/2 13 35,0 59,5 111,4 +1 +1 +2 

44 2/3 6 59,5 129,0 350,9 +1 +2 +2 

45 68 9,1 11,4 14,5 +1 +1 +1 

45 1/3 6 59,5 129,0 350,9 +1 +2 +2 

45 1/2 7 53,9 110,6 274,4 +1 +2 +2 

46 27 19,9 28,7 43,3 +1 +1 +1 

46 1/2 1 138,9 769,2 30571,9 +2 +2 +3 

46 2/3 5 66,6 154,8 476,0 +1 +2 +2 

47 5 66,6 154,8 476,0 +1 +2 +2 

47 1/3 2 107,5 384,6 3333,3 +2 +2 +2 

47 1/2 3 88,5 256,4 1250,0 +1 +2 +2 
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Enligt tabellen ovan så har de lägre gränserna för de undersökta skostorlekarna lägst 

bevisvärde 0 och högst +3. Bevisvärderingsskalan från SKL menar att den muntliga 

tolkningen av bevisvärdet 0 är ”Talar varken för eller emot att…” emedan +3 innebär ”Talar 

starkt för att…” (se tabell 4.1). Vid väldigt ovanliga skostorlekar kan således skostorlek 

ensamt utgöra ett starkt bevis, givet att man endast ser till den övre gränsen på 

konfidensintervallet.  

Högst bevisvärde ges av de storlekarna som förekommer mest sällan (1 gång i materialet), 

dessa är främst halv- och tredjedelsstorlekar samt 36 och detta är i LK-intervallet 

(             , vilket översätts till ett bevisvärde på mellan +2 och +3. Intervallgränserna 

tolkas som att det är mellan 138,9 och 30 571 gånger mer sannolikt att observera dessa 

storlekar givet att avtrycket kommer från den misstänktes skor mot att någon annans skor 

gjort avtrycket. De lägsta LK-skattningarna ger ett bevisvärde mellan 0 och +1 och dessa 

återfinns hos de vanligaste heltalsstorlekarna, t ex 42 och 43 med ett lägsta LK-intervall på 

        ), för storlek 42.  

Då rättsväsendet är försiktigt till sin natur så är det lämpligt att fokusera på den lägre gränsen 

för LK-värdet, och i detta fall ger den starkaste lägre intervallgränsen 138,9, ett bevisvärde på 

+2. I syfte att ta fram ett LK-värde för praktisk användning i en rättssal, som använder den 

lägre gränsen och inte ser till den övre, kan man räkna ut ett enkelsidigt konfidensintervall. Ett 

sådant förfarande ger en lägre gräns – för de storlekar i databasen med högst LK-skattning – 

på 163,6, vilket emellertid inte gör att vi kommer över bevisvärde +2 men ger en viss ökning 

hos LK-värdet. 

6.2 Skomodell 

Variabeln antal skor av en given skomodell är även den binomialt fördelad med samma 

parametrar men här är                                      där modellen är en specifik 

skomodell av ett givet märke, t ex Converse Chuck Taylor All Stars (CCTAS) eller Nike 

Airmax et cetera. Genom Lindahl vid TR har frekvenser över de vanligaste modellerna 

fördelade på storlekar kommit till vår kännedom. Vid tidpunkten för Lindahls datainsamling 

var stickprovsstorleken - med bortfall subtraherat – 797 st. 

I Appendix 8.2 Vanligaste skomodellerna finns en tabell över de 6 vanligaste skomodellerna 

fördelade på storlekar, märkena för dessa är Adidas, Converse, Nike, Reebok, Fred Perry samt 

Timberland. 
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Utifrån den tabellerade storleksfördelningen så följer en del tämligen enkla 

sannolikhetsberäkningar. 

Tabell 6.2: Andelar av intresse, vanligaste respektive ovanligaste skor         

Statistika Lägre gräns Punktskattad andel Högre gräns 

Vanligaste modell (FPPS) 1,64 % 2,63 % 4 % 

Vanligaste sko (FPPS stl 41) 0,35 % 0,88 % 1,8 % 

2:a vanligaste sko (FPPS stl 42) 0,28 % 0,75 % 1,63 % 

3:e vanligaste sko (CCTAS stl 42) 0,2 % 0,63 % 1,46 % 

Ovanligaste sko        0,0032 % 0,13 % 0,7 % 

(FPPS = Fred Perry Parkside Sneaker, CCTAS = Converse Chuck Taylor All Stars) 

Vid en granskning av andelarna som presenteras framkommer en del av intresse. Den 

vanligaste modellen utgör endast 2,63 % av stickprovet och den vanligaste skon av dessa 

utgör 0,88 % av stickprovet. Den senare andelen (0,88 %) skall jämföras med resultat från 

tidigare undersökningar som presenterades i inledningen av den här uppsatsen; deras 

vanligaste skor förekom i mellan 0,6 % och 1,2 % av stickproven. Denna andel är alltså i 

enlighet med resultat från tidigare undersökningar. Emellertid är vår data från en annan 

population och således kan vi vidare stärka påståendet att vanliga skor inte är vanliga. Bilder 

på de modellerna i tabell 6.2 återfinns i Appendix 8.6. Nedan följer en tabell som visar LK-

skattningar med intervall för skorna i tabell 6.2. 

Tabell 6.3: LK-skattningar med intervall för de vanligaste respektive ovanligaste skorna    

     

Statistika Lägre LK Punktskattat LK Högre LK 

Vanligaste modell (FPPS) 25 38 61 

Vanligaste sko (FPPS stl 41) 55,6 113,6 285,7 

2:a vanligaste sko (FPPS stl 42) 61,4 133,3 357,1 

3:e vanligaste sko (CCTAS stl 42) 68,5 158,7 500 

Ovanligaste sko        142,9 769,2 31 250 

 

Den vanligaste skon generar ett punktskattat LK-värde på 113,6 vilket ger bevisvärde +2 

enligt SKL:s skala. Den ovanligaste skon förekommer endast 1 gång i stickprovet och ger det 

punktskattade LK-värdet 769,2 - vilket även det ger bevisvärde +2 på SKL:s skala. 
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Som tidigare diskuterats är rimligen den lägre gränsen det som rättsväsendet bör fokusera på 

och den högsta lägre  intervallgränsen för LK-skattningen ger LK-värdet 142,9 (dvs. för den 

ovanligaste skon). Ett enkelsidigt konfidensintervall för LK-skattningen för den ovanligaste 

skon genererar en lägsta LK-skattning med 95 % konfidensgrad på 168,4. Båda dessa LK-

värden erhåller samma bevisvärde, +2.  

6.3 Bevisvärde vid flera skospår 

Åklagarväsendet genom Lindahl vid TR har efterfrågat en kalkylering av hur starkt 

bevisvärdet är om kriminaltekniker återfinner 2 skoavtryck från en brottsplats som matchar 2 

skäligen misstänktas skor. Detta beräknas som en snitthändelse för skornas frekvens och som 

numeriskt exempel beräknas här vad som händer med bevisvärdet då vi har 2 skoavtryck från 

den vanligaste skon, som förekommer 7 gånger i stickprovet och således utgör en andel av 

0,88 % av stickprovet. En uträkning för detta exempel ger ett punktskattat LK-värde på 

12 913, vilket är ekvivalent med bevisvärde +3. Om den lägre intervallgränsen för LK-

skattningen istället nyttjas till beräkningen ges värdet 3 086 vilket är ekvivalent med 

bevisvärde +2. Vid 3 skospår så ges den lägre LK-skattningen 171 468 som renderar 

bevisvärde +3 (beräkningarna ges i Appendix 8.4.2 LK-värde för matchande skoavtryck). 

Dessa LK-värden renderar ett bevisvärde på +3 (Talar starkt för att…) och förstärker således 

starkt åklagarsidans bevisföring. För beräkningarna förutsätts oberoende mellan händelserna, 

vilket kan ifrågasättas då benägenheten att närvara på brottsplatsen kan påverkas av 

medgärningsmännen. Här vidhålls dock antagandet, som gjorts för beräkningar med ett 

skospår, att samtliga personer i målpopulationen har lika stor sannolikhet att befinna sig på 

brottsplatsen.  

7. Avslutande diskussion 

Givet att vårt urval är representativt så kan en synnerligen ovanlig skostorlek som ensam 

karaktäristika utgöra ett starkt bevis (+3), om man ser till den övre gränsen. Av 

försiktighetsskäl är förmodligen de lägre gränserna för LK-skattningarna mest intressanta för 

rättsväsendet, alternativt punktskattningen, och de flesta skostorlekar ger då som högst ett 

bevisvärde på +2.  

Möjligheten finns att någon storleks andel av ett annat, mycket större stickprov är väsentligt 

mindre, vilket skulle ge ett högre LK-värde. Om vi leker med tanken att vi får ett större 

stickprov, men frekvensen för storlek 36 hålls konstant på 1 st skor, så skulle stickprovet 
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behöva bestå av 6000 par skor för att punktskattningen av LK-värdet skall bli 6000 och 

därmed erhålla bevisvärdet +3 (Talar starkt för att…) enligt SKL:s skala. Antagandet om att 

frekvensen för en viss storlek skulle kvarstå på en observation när stickprovsstorleken ökar är 

dock inte troligt, och det blir då tveksamt att nå bevisvärde +3 endast utifrån skostorlek. Om 

man istället gör samma tankeexperiment med hänseende på både skostorlek och modell, så är 

det mera troligt att denna snitthändelse skulle kunna utgöra en observation av stickprovet. 

Följaktligen utgör inte skostorlek ensamt ett starkt bevis.  

Beträffande de vanligaste skomodellerna och deras storleksfrekvenser så är resultaten i linje 

med tidigare forskning. De vanligaste modellerna är inte särskilt vanliga och den vanligaste 

skon är extremt sällsynt. Över tid kan vi inte förvänta oss att samma typ av sko är den 

vanligaste, men en studie över tid skulle sannolikt visa att även om modellerna ifråga byts ut 

så ändras inte siffrorna över hur ofta en specifik sko förekommer i populationen nämnvärt. Då 

våra data är från en given tidpunkt så är detta självklart en svaghet för inferens, vilket 

motiverar kontinuerliga studier. Samma problem återfinns inte för storlek, då detta anses vara 

konstant fördelat runt ett medelvärde över tid, med en liten långsam ökning i takt med att 

människan som art blir större. 

Multipla skoavtryck har en starkt positivt förstärkande effekt på bevisvärdet vilket återges 

under 6.3 Bevisvärde vid flera skospår. Detta kringgärdas dock av en oberoendediskussion 

som kan behöva klarläggas ytterligare.  

Vår inferens kan ha begränsats av att vi inte har några exakta uppgifter rörande karaktäristika 

hos personerna bakom skorna, t ex deras ålder och kön. Dessa uppgifter skulle åtminstone i 

någon mån kunna presenteras i datan utan att röja några identiteter. Information om kön och 

ålder – eller om man föredrar; vilken åldersklass individen tillhör – skulle tillföra en hel del i 

diskussionen om representativitet. Att tillföra denna information skulle ge en undersökning 

bättre validitet. 

Ett antal observationer exkluderades i ett tidigt skede av databehandlingsprocessen. Detta 

gällde skor som antingen saknade uppgift om storlek eller som hade en registrerad storlek från 

ett annat system än det som används i Sverige och många europeiska länder.  

För att undgå problematiken med skilda skalor samt för att få en mer exakt bild av hur stora 

skorna är så rekommenderas en millimeterangivelse av storlekarna i databasen istället för en 

storlek. 
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Diskussionen om vad vi egentligen kan veta om målpopulationen, och vilken 

målpopulationen är, har inte upphört i och med denna uppsats. Dock har vi breddat det 

vetenskapliga underlaget genom att använda ett urval som väsentligt skiljer sig från tidigare.  

Syftena med denna uppsats var att beräkna bevisvärdet för skoavtryck enbart baserat på 

karaktäristikorna skostorlek samt skomodell. Sammanfattningsvis kan sägas att frågorna 

beträffande bevisvärdet hos skor, baserat på dessa karaktäristika, har besvarats och att mer 

kan göras – i synnerhet beträffande datahantering - för att förbättra de polisiära möjligheterna 

att använda skospår vid bevisföring.  
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8. Appendix 

Här nedan följer bilagor som refererats till i uppsatsen. 

8.1 Representativitet 

Diagram 8.1: Andel stöldbrott fördelat på ålder i riket och i Uppsala län 2012 (BRÅ 2013) 

 

Diagram 8.2: Andel stöldbrott i Uppsala och Sverige 2012 fördelat på kön (BRÅ 2013) 

 

 

Som diagrammen ovan visar så skiljer sig inte stöldbrotten i Uppsala från stöldbrotten i riket 

som helhet åt i någon stor utsträckning, utifrån variablerna ålder och kön. 
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8.2 Vanligaste skomodellerna 

Tabell 8.1: Vanligaste skomodellerna fördelade på storlek 

 Adidas Converse Nike Reebok Fred Perry Timberland Totalt 

39 1/2  1     1 

40 1 1     2 

40 1/2    2   2 

40 2/3    1   1 

41      1  2 7 1 11 

41 1/3 1      1 

42 3 5 2 4 6 2 22 

42 1/2  1     1 

42 2/3 1      1 

43 3 2 3 3 2 4 17 

44     2  4 1  1 8 

44 1/2    1   1 

44 2/3 1      1 

45      3 2 1 4  10 

45 1/3 1      1 

45 1/2 1   1   2 

46     1    2  3 

Totalt 15 14 11 16 21 8 85 

 

Tabellen ovan är baserad på beräkningar genomförda av Lindahl vid TR då TR har exklusiv 

möjlighet att se närmre på alla skor i materialet. 
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8.3 Skomärke 

Totalt förekommer det 185 olika skomärken i materialet. I figur 3.1 nedan presenteras antalet 

gånger en sko från ett skomärke har registrerats i skodatabasen. Vanligast är att ett skomärke 

förekommer en gång – detta sker i 65 % av fallen.  

Figur 8.1: Antal gånger skor av samma märke förekommer i databasen 

Andelar (%) av urvalet efter bortfall         

 

De skomärken som förekommer oftast – över 100 gånger – utgör 1 % av materialet. Dessa två 

är Nike och Adidas, där Nike är vanligaste, som kan ses i tabell 8.1 nedan. 

Tabell 8.1: Skomärke som andel av skodatabasen 

Skomärke Andel(%) 

Nike 20% 

Adidas 17% 

Puma 7% 

Reebok 5% 

Fred Perry 3,5 % 

Lacoste 3,5 % 

Timberland 2,2 % 

Converse 1,6 % 

65% 

25% 

4% 
3% 

1% 
1% 

1% 

1 ggr 

2-5 ggr 

6-10 ggr 

11-30 ggr 

31-50 ggr 

51-100 ggr 

101 - ggr 
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8.4 Formler och beräkningar 

8.4.1 Clopper-Pearson intervall 

Intervallet kan skrivas på följande sätt: 

                 
 

 
                   

 

 
  

Genom relationen mellan den kumulativa binomialfördelningen och betafördelningen, så kan 

Clopper-Pearson intervallet även presenteras via percentilerna för F-fördelningen: 

   
     

          
   

  

      
   

              
   

  

 

Frihetsgraderna för den lägre gränsen: 

                     

Och för den högre gränsen: 

                     

8.4.2 LK-värde för matchande skoavtryck 

    
 

      
 

 

      
  

 

      
 

 

 
  

       
          

Lägre gränsen för LK-skattningen ges av den högre gränsen för andelsskattningen 

0,0088, vilken är 0,018. 

               
 

      
       

Vid tre matchande skoavtryck ges beräkningen enligt nedan. 

               
 

      
         

8.5 Deskriptiv statistik för skostorlek 

Tabell 8.2: Statistika för skostorlek 

                                        Skewness Kurtosis 

Skostorlek 774 42,732 0,0681 1,894 3,588 36 42 43 44 47,5 -0,3 0,41 
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8.6 Bilder på Fred Perry Parkside Sneaker och Chuck Taylor Converse All 

Star 

Converse Chuck Taylor All Star 
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Fred Perry Parkside Sneaker 
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