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 I

Sammanfattning 

Syftet med arbetet är att  belysa problematiken kring DNA som ett 

bevisinstrument, hur de olika analysformerna går till samt att påvisa vikten av att 

även polispersonal i yttre tjänst förstår hur och varför det är så viktigt att det 

tillvaratas på rätt sätt.  

 Det finns mycket litteratur om DNA och jag har försökt begränsa mitt material 

till de delar som kan intressera poliser. Jag har även försökt att förklara DNA på 

ett så lätt sätt som möjligt för att den som inte är så bevandrad i biologi skall 

kunna förstå ett ändå mycket komplext ämne.  

Företrädelsevis har jag använt mig av skriftlig litteratur i form av handböcker för 

kriminaltekniker, föreläsningsanteckningar från Rättsmedicin för Jurister och 

sökningar på Internet ex. SKL’s hemsida.  

I arbetet har jag först gått igenom bakgrunden rent historiskt kring DNA, från 

första upptäckten av hur egenskaper ärvs 1865 till modern tid då DNA används 

som bevis i rättegångar. 

Resultatet har jag redovisat som ett fingerat ”case” där jag låtit huvudpersonerna 

agera utifrån vad man ska tänka på när man säkrar DNA-spår och låtit dem följa 

hela kedjan ända till analyssvar och sedermera en dom i tingsrätten. Eftersom 

DNA är ett mycket känsligt spår är det viktigt att det tillvaratas på rätt sätt för att 

det inte skall kontamineras (dvs. smittas av spårsäkrarens eget DNA) och även 

förstöras. Detta för att kunna säkra att rätt person döms för brottet.
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1 Inledning 

Att DNA är ett viktigt bevisinstrument i en utredning är de flesta överens om, i 

denna rapport vill jag peka på hur viktigt det är att ta tillvara dessa bevis på ett 

rättssäkert sätt, hur olika typer av analyser fungerar samt i ett fingerat ”case” ge en 

bakgrund till hur det kan gå till. De resultat jag vill uppnå med denna rapport är en 

ökad förståelse för problematiken kring hanteringen av DNA som bevis och hur 

viktigt det är att hela kedjan från yttre personal till Förundersökningsledare är 

medvetna om vikten av att tillvarata DNA’t på ett rättssäkert sätt för att undvika 

kontaminering samt för att kunna följa upp i förhör med exakta frågor.  

1.1 Bakgrund, kort historik kring DNA 

1865 Gregor Mendel en Österrikisk katolsk präst och naturvetare beskriver hur 

egenskaper kan ärvas. 

1944 Ett forskarlag vid Rockefeller Institute i New York visar att 

Deoxiribonukleinsyra (DNA) utgör arvsmassan i alla levande celler. 

1953 James D Watson och Francis Crick visar hur DNA-spiralen är uppbyggd. 

1970-talet Genombrottstiden för all genetisk forskning med hjälp av DNA-

tekniken. 

1980-talets slut, DNA-tekniken förfinas, Polymer Chain Reaction-metoden tas 

fram för att kunna kopiera DNA.  

1986 England, första brottsfallet löses med hjälp av DNA-tekniken. 

1989 Sverige, första fällande domen där DNA åberopas som bevisning.
1
 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att ge en ökad inblick i problematiken kring DNA som 

rättssäkert bevis, hur DNA skall tillvaratas och hur det kan utnyttjas effektivare. 

Detta vill jag göra genom att fingera ett ”case” med ett rån som utgångspunkt. 

                                                
1
 Tidningen Kriminalteknik nr 1 2004, sid 28-29, artikel Personidentifieringens historia – Jan Olsson 
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1.3 Frågeställningar 

Hur fungerar de olika analysformerna? Hur kan polispersonal i yttre tjänst hjälpa 

till att få en misstänkt fälld, vad ska man tänka på när man tar tillvara DNA? 

1.4 Avgränsningar 

Eftersom DNA är ett enormt stort område att ta upp i en studie har jag valt att 

försöka begränsa min studie till att främst gå in på de rena praktiska detaljerna av 

vikt för yttre polispersonal, dvs. ordningspoliser. Jag har även begränsat mig till 

att bara ta med de mest kända analysformerna och som främst kommer i fråga när 

det gäller en brottsutredning. 

2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Fakta om DNA 

DNA, Dioxyribo Nucleid Acid är benämningen på de molekyler i våra gener som 

utgör vår arvsmassa. En mänsklig cell består av 46 kromosomer (med undantag 

för de med Down’s syndrom som har 47) En kromosom är den struktur som bär 

våra gener som den består av DNA. Det finns 23 par kromosomer i varje mänsklig 

cell (en kromosom per par som ärvs från vardera föräldern).  Vilket ger 22 

kromosompar plus de könsbestämmande kromosomparen (XX för kvinnor eller 

XY för män). 
2
  

DNA finns i stort sett alla våra celler i kroppen, hälften av DNA’t kommer från 

fadern och hälften från modern
3
. Eftersom DNA’t är unikt och dessutom konstant 

över tiden för alla världens människor kan vi hitta samma DNA-profil hos en 

människa i vilken typ av DNA-spår vi än söker hos just den individen. De 

vanligaste spåren är blod, saliv, sekret, sperma, hårrötter eller hudpartiklar 

(epitelceller). Varje individ har alltså en egen individuella uppsättning i sin 

arvsmassa, undantaget är enäggstvillingar som har exakt samma DNA-profil 

eftersom de båda utvecklats ur samma ursprungliga cellsammanslagning vid 

                                                
2
 doktorand Hanna Andreasson SKL 2004-11-10 

3
 Kriminalteknik Faktahandbok för brottsplatsundersökare, kriminalpoliser, åklagare m fl SKL 1999 
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befruktningen. Risken att två personer annars skulle ha samma DNA-profil är 

mindre än 1 på miljonen.
4
 

DNA-molekyler består av två parallella spiraler av strängar sk. ”DNA-helix” eller 

”Dubbel-Helix”
5
 och är uppbyggda av fyra olika byggstenar: A (Adenin), T 

(Tymin), C (Cytocin) och G (Guanin)
6
. Dessa är egentligen kvävebaser eller 

nukleotider. Dessa olika byggstenar är förbundna med varandra och kompletterar 

varandra vilket gör att ett A i den ena strängen alltid motsvaras av ett T i den 

andra änden och ett C i den ena motsvaras av ett G i den andra. (Hur dessa 

bokstäver, el ämnen, är ordnade utgör sedan resultatet i en DNA-analys) Vårat 

DNA, arvsmassan består av ca 3 miljarder av sådana par
7
. Det sätt de sedan är 

ordnade längs efter DNA-molekylen bestämmer vilka egenskaper vi får. Ex. 

hårfärg, ansiktsform, längd mm. 

8
 Bilden visar en ”DNA-helix” med byggstenarna Adenin, Tymin, Cytocin och Guanin 

I Sverige analyseras i stort sett alla DNA-prover som tas av polisen vid det Statens 

Kriminaltekniska Laboratorium (SKL). Det som analyseras i en sådan analys av 

DNA är ca en miljondel av vår arvsmassa. Dessa områden kallas STR – Short 

Tandem Repeats, man analyserar endast likheten i DNA, alltså hur dessa strängar 

                                                
4
 Grundläggande Kriminalteknik, Johansson, PHS 1997 

5
 Rättsmedicin för jurister, Eriksson Anders prof., Sprogoe-Jakobsen Susan dr, 2004 

6
 Kriminalteknik Faktahandbok för brottsplatsundersökare, kriminalpoliser, åklagare m fl SKL 1999 

7
 Kriminalteknik Faktahandbok för brottsplatsundersökare, kriminalpoliser, åklagare m fl SKL 1999 

8
 DNA-split, Wikipedia 2004, www.en.wikipedia.org/wiki/DNA 
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är uppbyggda och tar aldrig fram uppgifter om en persons synliga egenskaper
9
 

(utseende och personlighet) även om det teoretiskt sett skulle vara fullt möjligt. 

2.2 Analysmetoder 

2.3.1 Hur ett vanligt prov analyseras. 

När ett spår säkras hos en gärningsman resp. offer är det viktigt att detta sedan 

behandlas försiktigt, det får inte förvaras i solljus då UV-ljus förstör det ömtåliga 

DNA’t. När ett prov skall analyseras på SKL får personalen först ikläda sig 

engångskläder, pappmössa och engångshandskar, detta för att minska 

kontamineringsrisken, så att personalen inte släpper ifrån sig DNA i spåret. 

Analysstationerna (bord och instrument ) desinficeras innan varje analys och 

området bestrålas med UV-ljus för att det inte skall finnas DNA kvar från tidigare 

analyser. De båda proven tvättas rena från föroreningar och cellkärnorna tas fram, 

dessa cellkärnor innehåller Kärn-DNA, sedan tar man fram en bild av hur DNA’t 

ser ut med hjälp av STR-metoden. DNA’t från den misstänkte och provet från 

brottsplatsundersökningen jämförs sedan och man får fram ett analysresultat som 

antingen friar eller fäller en gärningsman. 

Själva analyssvaret ger sedan en rad av bokstäver som står för de olika 

beståndsdelarna (A för Adenin, T för Tymin, C för Cytocin och G för Guanin). 

Ex. Här nere finns två rader ur en analys, bokstäverna är olika i jämförelse 

(illustrerat med fet stil och understruket) vilket gör att man i detta fallet kan 

utesluta en misstänkt gärningsman. 

TCA CCC ATC AAC CG etc. 

TCA CTC ATC AAC CA etc. 
10

 

2.3.2 DNA-kopiering med PCR-metoden 

Själva analysen består i att man först ”tvättar” DNA’t, man tar bort föroreningar 

och cellkärnorna tas fram. Sedan separeras det dubbelsträngade DNA’t med 

värme (+95ºc), nu fäster man syntetiska DNA-fragment sk ”Primers” vid 

                                                
9
 Kriminalteknik Faktahandbok för brottsplatsundersökare, kriminalpoliser, åklagare m fl SKL 1999 

10
 Kriminalteknik Faktahandbok för brottsplatsundersökare, kriminalpoliser, åklagare m fl SKL 1999 
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bestämda ställen på DNA-molekylen och värmes till ca 55ºc. Man tillsätter ett 

enzym (DNA-polymeras) som reagerar med primern och bildar nya byggstenar 

(nukleotider) tills hela DNA-strängen har kopierats
11

. Denna metod kallas PCR – 

Polymeras Chain Reaction. Man kopierar utvalda delar av arvsmassan 28 gånger 

(cykler)
12

.  Varje gång en cykel görs fördubblas antalet kopior vilket ger flera 

miljoner av STR-områden. Den här processen är liknande den som sker när ett 

foster utvecklas ur två celler som möts i kvinnans livmoder.  

Vid analysen jämförs det uppkopierade provet från en misstänkt gärningsman med 

ett uppkopierat från jämförelsematerial (detta tvättas från föroreningar och 

cellkärnorna tas fram på exakt samma sätt som för den misstänkte), Vid analysen 

används sedan ett antal av strängarna, för att minimera riskerna och för att med 

bestämdhet kunna binda en person till ett brott. Som regel används nio STR-

områden vilket gör att ett spår med visshet kan bindas vid en person
13

.  

2.3.3 Mt DNA – Mitokondriellt DNA 

I cellernas energikraftverk som finns utanför cellkärnan (i cellernas cytoplasma) 

finns en egen liten mängd DNA, Mitokondriellt DNA (mtDNA). I detta mtDNA 

finns flera kopior av detta speciella DNA och det finns många mitokondrier per 

cell.
14

 

När man har mycket små mängder av DNA  används just denna metod istället. 

Man utgår från X-genen, alltså DNA’t som kommer från moderns sida, vilket gör 

att man får fram DNA som kan delas av flera personer dvs. den misstänktes 

syskon eller andra släktingar på moderns sida
15

.  

Mitokondriell DNA-sekvensering analyserar DNA’t som finns i dessa 

beståndsdelar, eftersom det finns många kopior i varje mitokondrie är detta en 

vanlig metod att använda på mycket gamla DNA-prover som börjat brytas ner 

eller vid mycket små mängder av kärn-DNA. Denna process ger kortare strängar 

                                                
11

 Rättsmedicin för jurister, Eriksson Anders prof., Sprogoe-Jakobsen Susan dr, 2004  
12

 Kriminalteknik Faktahandbok för brottsplatsundersökare, kriminalpoliser, åklagare m fl SKL 1999 
13

 Kriminalteknik Faktahandbok för brottsplatsundersökare, kriminalpoliser, åklagare m fl SKL 1999 
14

 Kriminalteknik Faktahandbok för brottsplatsundersökare, kriminalpoliser, åklagare m fl SKL 1999 
15

 Mitochondrial DNA, Forensic Science Service 2002 http://www.forensic.gov.uk 
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(spiraler) och det är därför svårare att se skillnader mellan olika individer.
16

 

Tekniken för att ta fram mitokondriellt DNA är mycket känslig och lämpar sig 

bäst för att användas på prover där det är troligt att endast en enda persons DNA 

finns i spåret. 

MtDNA har samma beståndsdelar i övrigt som kärn-DNA (Adenin, Tymin, 

Cytocin och Guanin) 

Själva kopieringsprocessen är liknande den för PCR, men man anger inte 

resultatet i STR-resultat utan det antal gånger samma resultat finns i ett spår ex. 1 

av 20.
17

 Vilket gör att man inte på samma sätt som vid en vanlig analys kan 

identifiera en gärningsman säkert med denna process, däremot kan man ge mycket 

starka indicier för att det är just den här personen som utfört brottet.
18

 

Denna metod har använts bland annat för att ta fram DNA från ett gammalt prov 

med  sperma som säkrades på den mördade 10-åriga Helen Nilssons kropp 1989. 

2.3.4 LCN – Low Copy Number 

LCN är även det en analys som liksom mtDNA används för att analysera 

mikroskopiskt små prover ex. spår som lämnats genom att någon tagit i något, det 

kan vara att personen lämnat ifrån sig enstaka celler genom hudceller (epitelceller) 

eller svett i ett fingeravtryck. LCN-metoden har även visat sig vara effektiv när 

det gäller att ta fram spår från brottsverktyg, tändstickor och handtag till vapen.
19

 

Denna metod används uteslutande vid mycket svåra brott (ex. Anna Lindh-

utredningen) där andra DNA-analyser går bet eller där det finns mycket små 

mängder av kriminaltekniska bevis.
20

 

LCN-metoden är dyr, proven skickas till Forensic Science Service i England och 

tar mycket längre tid än ett vanligt analyssvar, vanligtvis flera veckor, men, kan 

ge mycket värdefull information till polisen. 

                                                
16

 Mitochondrial DNA, Forensic Science Service 2002 http://www.forensic.gov.uk 
17

 Mitochondrial DNA, Forensic Science Service 2002 http://www.forensic.gov.uk 
18

 Kriminalteknik Faktahandbok för brottsplatsundersökare, kriminalpoliser, åklagare m fl SKL 1999 
19

 DNA Low Copy Number, Forensic Science Service, 2004 http://www.forensic.gov.uk 
20

 DNA Low Copy Number, Forensic Science Service, 2004 http://www.forensic.gov.uk 
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Proverna måste hanteras mycket varsamt då minsta beröring av provet kan göra 

att spåret lossnar från dess yta och det är då förstört.
21

  

Metoden för att ta fram LCN-DNA är i stort sett samma som de övriga metoderna. 

Ett exempel på ett rättsfall där denna metod använts är vid undersökning av 

skaftet på kniven som användes vid mordet på utrikesminister Anna Lindh.
22

 Där 

man topsade ena sidan av skaftet för LCN-analys och säkrade fingeravtryck på 

den andra sidan. 

2.3.5 Analyssvar från SKL 

Följande graderingsskala och förtydligande används av SKL vid det skriftliga 

utlåtandet till polismyndigheten. 

Grad +4  

”Resultaten talar med visshet för att…” 

Möjligheten att andra aktuella hypoteser är sanna bedöms i praktiken som 

utesluten 

Grad +3 

”Resultaten talar starkt för att…” 

Möjligheten att andra aktuella hypoteser är sanna bedöms som mycket liten 

Grad +2 

”Resultaten talar för att…” 

Möjligheten att andra aktuella hypoteser är sanna bedöms som ganska liten 

Grad +1 

”Resultaten talar i någon mån för att…” 

Iakttagelserna talar något mer för än emot den uppställda hypotesen. 

Grad 0 

”Frågan lämnas öppen…” 

                                                
21

 DNA Low Copy Number, Forensic Science Service, 2004 http://www.forensic.gov.uk 
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Iakttagelserna ger inget stöd åt vare sig den uppställda hypotesen eller aktuella 

mothypoteser 

Grad –1 

”Resultaten talar i någon mån för att… inte” 

Iakttagelserna talar något mer emot än för den uppställda hypotesen 

Grad –2 

”Resultaten talar för att… inte” 

Möjligheten att den aktuella hypotesen är sann bedöms som ganska liten 

Grad –3 

”Resultaten talar starkt för att… inte” 

Möjligheten att den aktuella hypotesen är sann bedöms som mycket liten 

Grad –4 

”Resultaten talar med visshet för att… inte” 

Möjligheten att den uppställda hypotesen är sann bedöms i praktiken som 

utesluten.
23

 

2.4 Tillvaratagande av DNA – att tänka på 

När man tar tillvara ett DNA-spår finns en del praktiska detaljer att tänka på, jag 

har valt att fokusera på de vanligaste spåren. I samtliga fall gäller det som nämnts 

tidigare att försöka hålla DNA borta från UV-ljus och i torr och ren miljö. 

2.4.1 Blod, sperma sekret ej på kläder 

Topsas med en tops ur förpackningen. Topsen fuktas med destillerat vatten, 

vanligt kranvatten duger också, sedan topsas blodfläcken (om spåret är blött och 

färskt topsas mitt i, vid torkade kanter och blött blod i mitten kan 

förruttnelseprocessen ha börjat i centrum varför man topsar i utkanten, i det torra 

området. Topsen läggs sedan i sin förpackning och märkes på sedvanligt sätt. Om 

                                                                                                                                                   
22

 Tidningen Kriminalteknik nr 3, 2004, sid 7 artikel: Anna Lindh-utredningen – Eva-Marie Törnström 
23

 Tidningen Kriminalteknik nr 3, 2004, sid 16 artikel: Ny utlåtandeskala – Olof Egerstedt 
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det är större mängder kan provet behöva torka emellan för att inte 

förruttnelseprocessen skall börja i förpackningen.  

2.4.2 Klädespersedlar 

Oberoende av vilken typ av undersökning som skall göras av kläderna skall dessa 

paketeras var för sig i papperspåsar, gärna i större storlek så att det inte uppstår 

onödiga veck
24

. En misstänkt gärningsmans och offrets kläder skall aldrig 

förvaras tillsammans eller ens i samma rum. Kläder som är blöta skall torkas 

innan de skickas för analys, när de torkas skall de läggas på papper för att kunna 

ta tillvara andra spår som annars lossnar från plaggen.
25

 Undvik att själv sätta till 

spår på resp. klädespersedlar, olika personer skall hantera kläderna från offer resp. 

gärningsman för att undvika kontamineringsrisk.
26

 

2.4.3 Fibrer och hår 

Säkras med en pincett och lägges i ett hopvikt A4-papper i ett kuvert, undvik att 

ändra formen på hår eller fiber, det kan ha stor betydelse för undersökningen för 

att se om formen var krusigt, vågigt eller rakt.
27

 

2.4.4 Snus, cigarettfimpar och vapen 

Som med alla DNA-spår är det viktigt att man inte berör föremålet med huden 

eller avsätter sitt eget DNA i spåret. Använd engångshandskar eller pincett för 

små föremål. Om en cigarettfimp måste säkras utan handskar lyft då föremålet i 

den brända sidan. Vapen bör säkras som de är, slacka ev. hanen om det måste 

göras för att kunna transportera vapnet säkert, undvik att göra patron ur, på 

ammunitionen kan det finnas värdefulla fingeravtryck, låt en kriminaltekniker 

göra detta istället.
 28

 

                                                
24

 Grundläggande kriminalteknik, Johansson PHS 1997 
25

 Grundläggande kriminalteknik, Johansson PHS 1997 
26

 Grundläggande kriminalteknik, Johansson PHS 1997 
27

 Grundläggande kriminalteknik, Johansson PHS 1997 
28

 Grundläggande kriminalteknik, Johansson PHS 1997 
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2.4.5 Fingeravtryck 

Det är även möjligt att ta fram DNA ur ett vanligt fingeravtryck, ur de hudceller 

och aminosyror som lämnas när hud tar vid en yta. Det som påverkar DNA minst 

vid en sådan analys är om fingeravtrycket är säkrat med kolpulver som är ett 

relativt rent ämne, det näst bästa är om det är säkrat med magnetpulver och sist 

kommer fingeravtryckssäkring med  Ninhydrin eftersom det är en kemisk 

blandning som påverkar aminosyrorna och därmed minskar DNA-mängden.
29

 

3 Metod 

Den metod jag valt att göra denna rapport mestadels utifrån litteraturstudier. Jag 

har även använt mig av föreläsningsanteckningar från Rättsmedicin bla från 

doktorand Hanna Andreasson på SKL för att bättre kunna förstå hela kedjan från 

insamling av spår till ett analyssvar. 

4 Resultat – Ett fingerat ”case”, rån i Sundsvall 

Det hade varit en varm junidag, Åke Andersson hade veckan innan precis blivit 

godkänd aspirant, nu var han på väg till kvällens pass på ordningsavdelningen i 

Sundsvall. Han skulle denna kväll åka med den rutinerade, men något arbetströtte 

Johan Karlsson. De började åka omkring runt staden, allt var lugnt och de hade 

bara att invänta kvällens första larm.  När de åkt omkring i en timme och började 

känna sig lite kaffesugna fick de ett larm på radion om ett pågående rån mot en 

värdetransport på Kungsgatan 14. Åke och Johan satte genast fart mot adressen 

och började mentalt förbereda sig på vad de skulle kunna möta. Vid ankomst till 

platsen hade rånarna redan hunnit försvinna, den kvinnliga väktaren var något 

chockad men kunde dock lämna en kortfattad redogörelse av vad som inträffat. 

Hon berättade att hon precis skulle fylla på bankomaten när två män dök upp 

bakom henne. Den ene hotade henne med en kniv med rött skaft och sa att hon 

skulle lämna över pengarna så skulle hon inte råka illa ut. Den andre hade ett 

avsågat hagelgevär och höll uppsikt mot hennes kollega som satt i bilen. Hon hade 

dock iakttagit att männen hade så kallade rånarluvor, ingen av männen hade 

handskar och mannen med kniven hade ett skärsår på den ena handen. Hon blev 



DNA – Att ta tillvara DNA på ett rättssäkert sätt 
Malin Grundström 

05-03-23 

 

 11 

chockad och kunde inte förmå sig att lämna över pengarna så han hade knuffat 

henne i backen. Sedan hade de försvunnit runt hörnet och hon hörde en bil som 

rivstartande körde därifrån.  

Åke Andersson och Johan Karlsson antecknar flitigt det de fått höra och skickade 

ut ett signalement till samtliga patruller. Åke som nyss gått ut Polishögskolan i 

Umeå och varit mycket engagerad på kriminaltekniken såg genast att hon hade 

blod på sin uniformsjacka och påpekade detta för Johan. De rapporterade in och 

fick beslut om att ta jackan i beslag för teknisk undersökning av jackan. De lade 

den i en stor pappkasse för att inte förstöra några bevis. 

En liten bit från platsen stod även en ambulerande korvförsäljare, Pelle Bratwurst, 

de tog även hans uppgifter och han berättade att han inte sett själva rånet, men att 

han en kvart innan sett en man stå i gathörnet och spana en god stund, mot det håll 

som värdetransporten kom från. Han sa att mannen rökte och såg mycket nervös 

ut. Sedan ringde han ett samtal från sin mobiltelefon gick han och satte sig i en 

bil, en röd SAAB. Han hade motorn igång, vilket irriterade Pelle eftersom han inte 

tyckte om att få avgaser på sina korvar. Pelle pekade mot där bilen stått men nu 

var den försvunnen. Johan Karlsson som inspirerats av Åkes intresse för 

kriminalteknik blev nyfiken och gick mot platsen där mannen stått och hittade ett 

antal cigarettfimpar. Han ropade åt Åke som kom med några kuvert ur 

kriminalteknikväskan som han hämtat ur bilen. Åke berättade för Johan om hur 

viktigt det var att inte föra över sitt eget DNA på fimparna, något som Johan 

tidigare inte tänkt på, så han tog försiktigt upp dem med en pincett och lade ner 

dem i kuverten. 

När de kom tillbaka till stationen och hade skrivit sin anmälan lämnade de över de 

spår de hittat och kriminalteknikerna lovade att genast skicka in spåren till SKL 

för analys.  

Under tiden de satt inne och skrev kom en kollega, Maria Nilsson, som gått ut 

Polishögskolan samtidigt som Åke och sa att de hittat en stulen röd SAAB som 

låg i diket bara ett par kvarter från Kungsgatan 14 där rånet inträffat, i bilen hade 

                                                                                                                                                   
29

 doktorand Hanna Andreassson, SKL 2004-11-10 
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de sett några rånarluvor som de tagit tillvara och skickat in till undersökning då 

det kunde finnas DNA i form av saliv på dem.  

När det var dags att avsluta passet kände sig Åke Andersson mycket nöjd med sin 

insats under kvällen, men, nu skulle han hem och sova! Johan hoppades att hans 

insats med fimparna varit något värt i utredningen och han tänkte en stilla tanke 

att det trots allt nog var ganska roligt att jobba ändå. 

Två veckor efter kom analysresultatet från fimparna, de hade fått en träff i DNA-

registret, fimparna hade rökts av en Stefan Andersson, som tidigare straffats för 

medhjälp till rån och ett grovt narkotikabrott. Åklagaren, som ledde 

förundersökningen var orädd och beslutade snabbt att Stefan Andersson skulle 

hämtas in för förhör och att de skulle göra husrannsakan i hans bostad. 

Det föll på Åke Anderssons och Johan Karlssons lott att utföra husrannsakan. När 

de kom till lägenheten, som var en typisk ”knarkarkvart” letade de noggrant efter 

något som skulle kunna ha samröre med rånet mot värdetransporten. Under en 

säng hittade Johan ett avsågat hagelgevär. Han hade nu läst igenom sina gamla 

anteckningar och sökt på nätet i ämnet kriminalteknik så nu visste han hur han 

skulle gå tillväga. Han lade med sina handskbeprydda händer ner geväret i en 

papplåda och höll nästan på att göra patron ur när han kom ihåg att han en gång 

fått lära sig att man inte skulle röra patronerna. Åke hittade en kniv under 

badkaret, med ett liknande skaft som väktaren berättat om. De åkte nöjda tillbaka 

till stationen med geväret och kniven. 

Förhörsledaren Sven-Ola Olsson var mycket rutinerad och när han fick höra talas 

om fynden så ställde han de rätta frågorna varvid Stefan bröt ihop och sa att det 

var Nisse Holmbergs och Peter Jakobssons fel alltihop, det hade varit deras idé att 

råna värdetransporten och eftersom Stefan var skyldig dem pengar fick han ställa 

upp som chaufför så han stal en bil för att kunna utföra sin del i brottet.  

De fick även Nisses och Peters adresser varvid de hämtades in och förhördes. De 

var dock rutinerade killar som inte sa något alls under förhören. Åklagaren 

beslutade om kroppsbesiktning av de båda misstänkta och de fick lämna blodprov 

för att kunna jämföra med blodet på jackan och de båda rånarluvorna. 
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SKL lämnade sitt utlåtande efter ytterligare ett par veckor och det pekade på att 

resultatet talar med visshet för att DNA från blodet på väktarens jacka kom från 

Nisse Holmberg. De hade även fått en träff på fingeravtryck från en patron, det 

tillhörde Peter Jakobsson. Rånarluvorna hade analyserats med mtDNA och 

rapportens utlåtande var att resultaten talar för att saliven kom från Nisse och 

Peter. 

Vid huvudförhandlingen i Tingsrätten i Sundsvall fann man att Stefan Andersson, 

Peter Jakobsson båda skulle dömas för grovt rån och Nisse Holmberg dömas för 

medhjälp till grovt rån och för tillgrepp av fortskaffningsmedel. När domen föll 

fanns Åke Andersson, Johan Karlsson, Maria Nilsson och Sven-Ola Olsson 

samtliga på plats i salen i det nybyggda tingshuset intill polisstationen, de kände 

att de samtliga tillsammans hjälpts åt att få tre farliga män dömda 

4.1  Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man säga att det jobb poliserna i yttre tjänst utförde i 

mitt fingerade ”case” påvisar hur viktigt det är att alla poliser och inte bara 

kriminaltekniker är medvetna om hur DNA-spår skall tas tillvara och hur viktigt 

det är för rättssäkerheten att hela kedjan ända från polispersonal i yttre tjänst till 

förundersökningsledare vet hur DNA fungerar och vad som är möjligt att få fram i 

en analys. Man kan även slå fast att undvika kontaminering är en absolut 

nödvändighet. Poliser i yttre tjänst får ofta göra tekniska undersökningar vid olika 

typer av brottslighet och det är ofta nödvändigt att de känsliga DNA-spåren säkras 

omgående och på rätt sätt för att de inte skall förstöras av väder och vind. En 

förståelse för de olika metoderna är också bra så att poliser i yttre tjänst lättare 

förstår vilka små mängder av DNA som kan göra stor betydelse i ett fortsatt 

utredningsarbete. Man kan även slå fast att DNA är ett unikt bevis i ett brottmål 

då det är oföränderligt över tid och ett väl omhändertaget spår kan fälla en skyldig 

eller fria en oskyldigt anklagad.   

5 Diskussion 

I mitt arbete har jag lärt mig mer om DNA än jag skulle gjort tidigare under 

utbildningen och mycket om hur viktigt det är att DNA-spår tas tillvara på ett 
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säkert sätt för att undvika kontamination och att jag själv överför DNA till 

objektet eftersom det i vissa fall kan handla om mikroskopiskt små spår som inte 

kan ses med blotta ögat. Jag tycker att kriminalteknikutbildningen under skoltiden 

varit något bristfällig då tid till att utföra vanliga dagliga undersökningar som jag 

som yttre personal med säkerhet kommer att ställas inför. Jag tror dessutom att 

flertalet studenter känner sig osäkra på hur man ex. penslar ett fingeravtryck och 

tillvaratar DNA på ett säkert sätt. Mitt förslag är därför att man låter elever ta del 

av ex. detta arbete för att ytterligare säkra att elever får den kunskap de behöver 

om DNA och hur man tar det tillvara för att kunna använda detta i sitt vardagliga 

arbete sedan som färdiga poliser. 

Jag ser också en risk med att DNA-tekniken blir mer och mer förfinad, vi lämnar 

överallt vårt DNA i någon form genom hudavsöndringar och tilliten till DNA kan 

minska i och med att någon oskyldig som tidigare varit på platsen kan bli 

anklagad för ett brott. Detta gör att man bör undvika att använda sig av mtDNA 

och LCN vid vardagsbrottslighet och koncentrera användningen till mycket svåra 

brott. Att man redan i dag kan få fram unika uppgifter om en person utifrån DNA 

ser jag som en möjlighet, mer än som en begränsning, att man kan ta fram 

hudfärg, ögonfärg, hårfärg, unika ansiktsdrag och form på munnen, näsan och 

ögonen utifrån några enstaka celler och skapa en fantombild ger enorma 

möjligheter att kunna lösa brott. Det som då krävs är förstås en omfattande 

lagändring och styrning för att inte det skall missbrukas och bli ett 

övervakningsinstrument för staten. Sist, men inte minst krävs att vi alla i 

samhället ser det som en möjlighet att främja brott och inte som ett ingrepp i den 

personliga integriteten, vilket är en debatt som jag tror kommer att bli ganska 

långvarig. 
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Abstrakt 

Syftet med arbetet är att  belysa problematiken kring DNA som ett 

bevisinstrument, hur de olika analysformerna går till samt att påvisa vikten av 

att även polispersonal i yttre tjänst förstår hur och varför det är så viktigt att det 

tillvaratas på rätt sätt.  

 Det finns mycket litteratur om DNA och jag har försökt begränsa mitt material 

till de delar som kan intressera poliser. Jag har även försökt att förklara DNA på 

ett så lätt sätt som möjligt för att den som inte är så bevandrad i biologi skall 

kunna förstå ett ändå mycket komplext ämne.  

Företrädelsevis har jag använt mig av skriftlig litteratur i form av handböcker 

för kriminaltekniker, föreläsningsanteckningar från Rättsmedicin för Jurister 

och sökningar på Internet ex. SKL’s hemsida.  

I arbetet har jag först gått igenom bakgrunden rent historiskt kring DNA, från 

första upptäckten av hur egenskaper ärvs 1865 till modern tid då DNA används 

som bevis i rättegångar. 

Resultatet har jag redovisat som ett fingerat ”case” där jag låtit 

huvudpersonerna agera utifrån vad man ska tänka på när man säkrar DNA-spår 

och låtit dem följa hela kedjan ända till analyssvar och sedermera en dom i 

tingsrätten. Eftersom DNA är ett mycket känsligt spår är det viktigt att det 

tillvaratas på rätt sätt för att det inte skall kontamineras (dvs. smittas av 

spårsäkrarens eget DNA) och även förstöras. Detta för att kunna säkra att rätt 

person döms för brottet 
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