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Information om verbal utlåtandeskala för rättsgenetiska ärenden 
Tabellen visar de verbala utlåtanden som i ord beskriver innebörden av den 
sannolikhetsberäkning som utförts i ärendet. I svaret anges också vilken population 
som beräkningen baseras på, och att beräkningen förutsätter att inga andra nära 
släktskap än de beskrivna föreligger mellan personerna. I beräkningen viktas övrig 
information, utöver DNA-analysen, lika i hypotes och mothypotes (exempel far 
eller obesläktad).  
 

Sannolikhet 
LR 

(likelihood 
ratio) 

Verbal Exempel 

> 99,99% > 9 999 Sannolikt 
Resultatet av undersökningen visar att NN 
sannolikt är far/mor till MM. Denna sannolikhet 
är beräknad till… 

> 99% > 99 Talar för 
Resultatet av undersökningen talar för att NN är 
far/mor till MM. Sannolikheten för detta är 
beräknad till… 

> 95% > 19 Talar i någon 
mån för 

Resultatet av undersökningen talar i någon mån 
för att NN är far/mor till MM. Sannolikheten för 
detta är beräknad till... 

> 5% < 95% >1/19 <19 Talar varken 
för eller emot 

Resultatet av undersökningen talar varken för 
eller emot att NN är far/mor till MM. 
Sannolikheten för faderskap/moderskap är 
beräknad till… 

< 5% < 1/19 Talar i någon 
mån emot 

Resultatet av undersökningen talar i någon mån 
emot att NN är far/mor till MM. Sannolikheten 
för faderskap/moderskap är beräknad till… 

< 1% < 1/99 Talar emot 
Resultatet av undersökningen talar emot att NN 
är far/mor till MM. Sannolikheten för 
faderskap/moderskap är beräknad till… 

< 0,01% < 1/9 999 Sannolikt ej 
Resultatet av undersökningen visar att NN 
sannolikt inte är far/mor till MM. Sannolikheten 
för faderskap/moderskap är beräknad till mindre 
än... 

< 0,000001% 

eller 

>3-5 genetiska 
oförenligheter* 

 

< 1/999999 

 

Ej/inte 
Resultatet av undersökningen visar att NN inte 
är far/mor till MM. 

* Antalet beror på antalet undersöka DNA-markörer. 
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