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 I

Sammanfattning 

Målet med denna rapport var att ta reda på vilka för- och nackdelar som finns med 

ett utvecklat DNA-register samt vilka konsekvenser det kan tänkas få och därmed 

ta reda på hur det nya lagförslaget motiveras.  Den nuvarande lagstiftningen gör 

det inte möjligt att registrera alla typer av brott i DNA-registret, därför är ett nytt 

lagförslag aktuellt.  

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod genom en litteraturstudie, där vi 

har hämtat material från den promemoria som Ann-Marie Begler överlämnade till 

justitiedepartementet. Vi har även använt oss av muntliga och skriftliga källor 

samt Internet. Fördelarna med det nya lagförslaget är att 

brottsuppklarningsprocenten skulle öka eftersom fler personer kan läggas in i 

registret och genom detta kan man jämföra biologiska spår som hittas på 

brottsplatser med DNA-profiler i DNA-registret. Även utredningstiden skulle 

minska eftersom man lättare kan få träff på en misstänkt samtidigt som man 

snabbare kan avföra oskyldigt misstänkta från utredningen. Eftersom två års- 

regeln ska bort så kommer troligtvis fler vardagsbrott kunna lösas eftersom man 

ska kunna lägga in uppgifter i registret oavsett strafftid.  

 

Negativa aspekter finns även i det nya förslaget. Den personliga integriteten kan 

ses som ett problem eftersom fler mot sin vilja kommer att hamna i ett register 

och en känsla av att myndigheternas kontroll av den enskilda individen ökar. Ett 

nytt DNA-register kommer även att innebära nya kostnader för rättsväsendet. 
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund 

Insikten kom tidigt att ett register med DNA spår skulle vara till stor hjälp för 

att lösa ouppklarade brott då man genom DNA ofta kan knyta en person till en 

brottsplats eller ett föremål. 

Lagstiftning för ett DNA-register har funnits i Sverige sedan 1:a april 1999. 

År 2000 startades två DNA-register upp som handhas av SKL (Statens 

kriminaltekniska laboratorium). Det ena registret är ett spårregister och det 

andra är ett register över misstänkta. Spårregistret innehåller alla biologiska 

prov som tagits på brottsplatser. Det andra registret innehåller namn och 

personnummer på misstänkta gärningsmän.
1
  

Den nuvarande lagstiftningen gör det dock inte möjligt att registrera alla typer 

av brott i DNA-registret.
2
 

 

Den 26 november 2003 beslutade chefen för justitiedepartementet, Thomas 

Bodström, att ge överdirektören Ann-Marie Begler i uppdrag att biträda 

justitiedepartementet med en översyn av DNA-teknikens användning inom 

brottsbekämpningen. I uppdraget ingick bland annat att överväga om kraven för 

att få registrera uppgifter om resultat av DNA kan sättas lägre och överväga om 

det finns skäl för att särskilt lagreglera provtagning för DNA-analys.
3
 

 

1.2 Syfte 

I denna rapport har vi för avsikt att utröna vilka fördelar och nackdelar som 

finns med ett utvecklat DNA-register samt vilka konsekvenser det kan tänkas 

få, och därmed ta reda på hur det nya lagförslaget motiveras. 

                                                
1
 Muntlig utsaga av Bosse Andersson, Kriminaltekniker 2004-10-13 och Särtryck ur kriminalteknik nr:4 2003  

sid. 3-7 
2
 Polisdatalagen (1998:622) 22-28§§ 

3
 Promemorian Genetiska Fingeravtryck. Ann-Marie Begler sid.1 
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1.3  Frågeställningar 

• Varför har förslaget om att utveckla lagstiftningen runt DNA-registret 

kommit upp? 

• Vilka för och nackdelar får det nya förslaget? 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi kommer ej att gå in på förordning om tagande av DNA-prov. Ej heller i 

detalj på hur själva analysen av proverna går till. 

 

2  Teoretisk bakgrund 

2.1            Vad är DNA och hur går analysen till? 

DNA står för Deoxyribo Nucleic Acid och är den kemiska benämningen på vår 

arvsmassa, dvs. våra gener. DNA finns i alla våra cellkärnor i kroppen och vi 

ärver hälften av vårt DNA från respektive förälder. DNA är unikt för varje 

person med undantag för enäggstvillingar.
4
 DNA är konstant genom hela livet 

och är densamma oavsett vilken vävnadstyp eller vilket sekret det rör sig om. 

Det innebär exempelvis att DNA som finns i blodspår kan jämföras med det 

DNA som finns i ett spermaspår och att det heller inte spelar någon roll om 

proven eller spåren är flera år gamla.
5
 

 

Vid en kriminalteknisk DNA-analys undersöks endast ca en miljondel av 

arvsmassan med inriktning på områden som varierar mycket mellan olika 

individer. Så vitt man vet har dessa områden inget att göra med personliga 

egenskaper såsom utseende och personlighetskaraktärer. Analysen som görs 

syftar inte heller att få fram sådan information men en könsbestämning görs 

dock. 

 

                                                
4
 DNA-analyser av biologiska spår www.polisen.se/inter/mediaCache//1688/6544/6545/vad_ar_dna.pdf  

2004-10-24 
5
 www.bra.se/extra/apropa/?button_read_old_article.298.=1 2004-12-15 
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Typbestämning av ett antal områden i DNA ger till slut en sifferkod som då 

utgör en DNA-profil eller ett ”genetiskt fingeravtryck”.  En DNA-profil kan 

binda en gärningsman till ett spår.
6
 

 

2.2     DNA-registret idag  

• Det finns tre DNA-register: DNA-spårregister, DNA-registret och DNA-

misstänkt. 

• I DNA-spårregistret får DNA-resultat från analys av spår som säkrats i 

samband med brottsutredning och som inte kan kopplas till en person 

registreras. Spåret får som längst ligga kvar i 30 år. 

• I DNA-registret registreras DNA-resultaten från personer som genomgått en 

DNA-analys under brottsutredningen och dömts för vissa brott på vilket det kan 

följa fängelse i mer än två år. Uppgifterna om en person i DNA-registret gallras 

tio år efter avtjänat fängelsestraff. 

• I DNA-misstänkt registreras alla skäligen misstänkta (kroppsbesiktigade) 

personer som inkommer till SKL i ärenden med DNA-undersökningar. 

• Den 31 augusti 2003 fanns ungefär 7 800 poster i DNA-spårregistret, 1 400 

poster i DNA-misstänkt och 2 400 poster i DNA-registret.
7
 

 

2.3  DNA-spår 

Spår av DNA på en brottsplats kan man finna på många ställen. Spår som kan 

finnas på en brottsplats är bland annat hårstrån. Både huvudhår och hår från 

andra delar av kroppen kan analyseras.  

Saliv kan analyseras. Det återfinns ofta på fimpar, flaskor, glas, snus, 

tuggummin, rånarluvor etc. Även blod, sperma, vaginalsekret, 

hudavskrapningar, avföring, och snor kan analyseras för att få fram en DNA-

profil. Även urin kan analyseras men då krävs en stor mängd.  

                                                
6
 DNA-analyser av biologiska spår www.polisen.se/inter/mediaCache//1688/6544/6545/vad_ar_dna.pdf  

2004-10-24 
7
 www.polisen.se/inter/nodeid=21431&pageversion=1.html&articleid=62844 2004-11-05 
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Att göra en grundlig brottsplatsundersökning är därför viktigt för att säkra alla 

eventuella spår så att man kan binda en eventuell gärningsman till 

brottsplatsen.
8
 

 

3            Metod 

3.1  Angreppssätt 

De två huvudsakliga angreppssätten som används vid forskning är den 

kvalitativa och kvantitativa metoden. Vid tillämpning av det kvalitativa 

angreppssättet är det forskarens uppfattning eller tolkning av informationen 

som ligger till grund för forskningen. Kvalitativ metod bygger på närhet till 

undersökningsobjektet då forskaren vill studera objektet på djupet och få en så 

fullständig och verklig bild av fenomenet som möjligt. Det vanligaste sättet att 

skaffa information till kvalitativ metod, är att använda sig av intervjuer som 

sker nära intervjuobjektet. Detta för att finna det speciella och det egenartade 

hos undersökningsobjektet. Fördelen med metoden är att den är flexibel, det 

innebär att forskaren under undersökningens gång kan göra ändringar i 

upplägget.
9
 

  

Forskare som använder sig av det kvantitativa angreppssättet är mer åskådare 

än forskare vid den kvalitativa metoden. Forskaren inriktar sig på att samla in 

fakta och studera relationer mellan olika uppsättningar av fakta. Utifrån all data 

försöker forskaren generalisera och dra slutsatser.
10

 

 

Kvantitativ metod innebär mindre närhet till undersökningsobjektet än vad som 

är fallet vid kvalitativ metod, oftast används någon form av urval för att 

begränsa undersökningen. Den kvantitativa forskaren står sällan för 

informationsinsamlingen och har därför ingen möjlighet att bilda sig en egen 

                                                
8
 Grundläggande kriminalteknik av Sigvard Johansson, 1997 s 29-32 

 
9 Bell, J. (2000) Introduktion till Forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. sid.13 
10

 Holmé, I M, Solvang, B K (1997) Forskningsmetodik - om kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: 

Studentlitteratur. sid.81-82 
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uppfattning av den enskildes situation eller respons på de frågor som ställts. 

Nackdelen med kvantitativ metod är att den inte är flexibel.  Om ny information 

kommer fram, kan man inte ändra i undersökningens planering och upplägg. 

Det är viktigt att forskaren formulerar frågorna rätt, annars kan svaren bli fel 

och när informationen är insamlad är det för sent att göra några ändringar. Detta 

kan forskaren hindra genom att i förväg testa enkäten.
11

 

 

I vår uppsats har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod, genom en 

litteraturstudie.  

 

3.2  Insamling av information  

Vi har till största delen hämtat in information och kunskap från den promemoria 

som Ann-Marie Begler överlämnade till justitiedepartementet. 

Vi har även använt oss av olika artiklar från Internet, samt muntliga- och 

skriftliga källor.  

Det insamlade materialet har vi sedan kritiskt granskat för att få en så objektiv 

bild som möjligt genom att jämföra flera källor.  

 

4 Resultat 

 4.1  Förslag om ändringar i Rättegångsbalken (1942:740) 

 

12 § 

12: e paragrafen innehåller bestämmelser om kroppsbesiktning. 

Kroppsbesiktning innebär undersökning och provtagning av kroppens yttre och 

inre. I den nya lydelsen finns ett tillägg: ”med undantag av prov som tas i syfte 

att analysera den undersöktes DNA-profil i enlighet med bestämmelserna i 16 

och 17§§.” 

                                                
11

  Holmé, I M, Solvang, B K (1997) Forskningsmetodik - om kvalitativa och kvantitativa metoder.  

Lund:   Studentlitteratur. sid.78 
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Detta innebär att en provtagning för att få en persons DNA inte alltid är att se 

som en kroppsbesiktning. I den gamla lydelsen fanns ett krav på att målet med 

kroppsbesiktningen var att utröna omständigheter om ett brott medan 

kroppsbesiktning i det nya förslaget även får göras med stöd av 16 och 17§§. 

 

16§ 

Denna paragraf är helt ny i det nya förslaget och den lyder: 

Prov för DNA-analys får tas från den som är anhållen eller häktad som 

misstänkt för brott eller från den som är skäligen misstänkt för brott på vilket 

fängelse kan följa. Sådant prov får även tas från annan person, om det krävs 

för att utreda visst brott på vilket fängelse kan följa. Prov som avses i första 

stycket får tas genom provtagning från kroppens yttre samt genom blodprov 

och salivprov. Blodprov får inte tas av annan än en läkare eller sjuksköterska. 

Provresultat från DNA-analys som tagits från annan person än den som är 

anhållen, häktad eller misstänkt för brott på vilket fängelse kan följa får inte 

jämföras med DNA-profiler som finns registrerade i de register som förs enligt 

polisdatalagen (1998:622) eller i övrigt användas för annat ändamål än det för 

vilket provet är taget. 

 

17§ 

Även den 17: e § är helt ny enligt det nya lagförslaget: 

Beslut om att ta DNA-prov enligt 16:e § fattas av undersökningsledaren i de 

fall åtgärden behövs för utredningen om brottet. I övriga fall beslutas åtgärden 

av polismyndigheten. 

Närmare bestämmelser om tagande av DNA-prov meddelas av regeringen. 

 

4.2  Förslag om ändring i Polisdatalagen (1998:622) 

 

23§ 

I 23§ behandlas från vilka personer DNA får sparas i ett register. 

I den nuvarande lydelsen får DNA-registret endast innehålla DNA-analyser 

som gjorts under utredning av ett brott och som avser personer som dömts för: 
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1. Brott mot en persons liv eller hälsa, personliga integritet eller säkerhet som 

avses i 3,4,6,8,12 eller 17 kapitlen i brottsbalken, om brottet kan leda till 

fängelse i mer än två år. 

2. ett allmänfarligt brott som avses i 13 kapitlet i brottsbalken, om brottet kan 

leda till fängelse i mer än två år eller, 

3. försök, förberedelse, stämpling, anstiftan eller medhjälp till ett brott som 

avses i punkten 1 eller 2. 

I den föreslagna lydelsen skall DNA-registret få innehålla uppgifter om 

resultatet av DNA-analyser som avser personer som är misstänkta för eller har 

dömts för brott på vilket fängelse kan följa eller för försök, förberedelse, 

stämpling, anstiftan eller medhjälp till sådant brott om gärningen är belagd med 

straff. 

 

27§ 

27§ handlar om gallring av uppgifter i DNA-registret. I den nuvarande lydelsen 

så ska uppgifter gallras senast när uppgifterna om den registrerade gallras ur 

belastningsregistret. 

I den föreslagna lydelsen så ska ”uppgifter i DNA-registret om misstänkt person 

gallras när förundersökning eller åtal mot personen läggs ner eller när åtal 

ogillas. Uppgifterna får dock bevaras längre om andra uppgifter om den 

registrerade ska behandlas med stöd av 10 eller 11§§. När dessa uppgifter 

gallras ska även uppgifterna i DNA-registret gallras. Om den registrerade 

döms ska uppgifterna i DNA-registret gallras senast när uppgifterna om den 

registrerade gallras ur belastningsregistret”. 

Enligt båda lydelserna ska uppgifter i spårregistret gallras senast trettio år efter 

registreringen.   

 

28§ 

I den nuvarande lydelsen står det att om det i samband med utredning av ett 

brott har tagits ett prov för DNA-analys från någon som inte är misstänkt för 

brottet får provet inte användas för något annat ändamål än det för vilket det 
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togs. Ett sådant prov får inte heller sparas efter det att målet slutligen har 

avgjorts.  

I det nya lagförslaget har ett tillägg gjorts till den ursprungliga lagtexten, den 

lyder: 

”Om ett prov för DNA-analys tagits från någon såsom misstänkt för brottet men 

som sedermera inte döms för det, får provet inte användas för annat ändamål 

än det för vilket det togs. Ett sådant prov skall förstöras när förundersökningen 

eller åtal lagts ned eller åtal ogillats. Provet får dock sparas om andra 

uppgifter om personer ska behandlas men stöd 10 eller 11§§. När dessa 

uppgifter gallras ska även DNA-provet förstöras.” 

 

 

4.3  Sammanfattning av det nya lagförslaget 

Sammanfattningsvis kan man säga att idag får endast personer som dömts för 

ett brott som ger fängelse i mer än två år registreras i DNA-registret. Med det 

nya lagförslaget föreslås att ”två års regeln” tas bort. Det innebär att en person 

enligt förslaget kan registreras i DNA-registret förutsatt att han eller hon dömts 

för ett brott som kan leda till fängelse oavsett strafftid. Vidare föreslår 

utredningen att DNA-registret skall utvidgas till att omfatta inte bara dömda, 

utan även misstänkta personer.
12

 

 

4.4  Grund till det nya lagförslaget 

Det DNA-register som finns nu begränsas kraftigt av den lagstiftning som finns 

idag. Många allvarliga brott omfattas idag inte av lagen och personer dömda för 

dessa brott kan i nuläget ej registreras i DNA-registret. 

Att man måste ha begått ett brott med minst två år i straffskalan innebär att 

många av mängdbrotten såsom tillgreppsbrott och misshandel inte kommer med 

i DNA-registret. Det här är en mycket stor nackdel eftersom dessa brott ofta är 

inkörsport till grövre brottslighet samt att de utgör en stor del av den totala 

brottsligheten. Inte heller brott mot speciallagstiftning såsom brott mot 

vapenlagen och narkotikastrafflagen medför registrering i DNA-registret idag.   

                                                
12

 www.bra.se/extra/apropa/?button_read_old_article.523.=1 2004-12-15 
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Ett utvecklat personregister skulle innebära att en stor del av 

vardagsbrottsligheten skulle kunna klaras upp och dessutom skulle 

utredningstiden minska. En persons brottsliga bana skulle upptäckas på ett 

tidigare stadium. Inom kriminologin är det allmänt känt att det finns störst 

chans att avbryta en persons brottsliga karriär om den upptäcks på ett tidigt 

stadium. Utredningar av svårare brott kan förenklas genom att man tidigare kan 

binda en person vid ett brott genom träff i DNA-registret och i och med det 

avföra övriga misstänkta.
13

 

 

4.5 Konsekvenser av det nya lagförslaget 

 
4.5.1 Fördelar: 

Alla brott där gärningsmannen lämnar biologiska spår på brottsplatsen kommer 

att bli lättare att lösa i och med det nya registret.  

I och med att man kommer att kunna registrera fler personer än vad man idag 

kan göra i DNA registret, så blir det lättare att binda och utesluta misstänkta i 

en brottsutredning. Detta innebär även att utredningar snabbare kan ledas in i 

rätt riktning.
14

 

Utredningstiderna kommer även att minska eftersom oskyldigt misstänkta 

snabbt kan avföras från utredningen. Behovet av stark teknisk bevisning 

kommer att minska såväl antal förhör som antalet förhörda personer.
15

 

 

Uppklarningsprocent på mängdbrotten ökar och därmed ökar möjligheter att 

bryta ett kriminellt beteende. Flera av dem som blir kroniker börjar sin 

brottsliga bana med olika mängdbrott. Genom det nya lagförslaget kommer 

man i större utsträckning kunna klara upp mängdbrotten. På så sätt ökar 

möjligheten att sätta in brottspreventiva åtgärder tidigt för att förhindra att de 

som begår brott fortsätter och i slutändan kanske slutar som kroniker.
16

  

 

                                                
13

 Promemorian Genetiska Fingeravtryck. Ann-Marie Begler sid.72-73 
14

 www.polisen.se/inter/nodeid=21431&pageversion=1.html&articleid=84630) 2004-10-24 
15

 Promemorian Genetiska Fingeravtryck. Ann-Marie Begler sid.14-15 
16

 Promemorian Genetiska Fingeravtryck. Ann-Marie Begler sid.72 och Kriminalteknik Nr 2/2003 sid. 1 
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4.5.2  Nackdelar:  
Om det nya lagförslaget går igenom och man utvecklar DNA-registret kommer 

det att innebära ökade kostnader för Statens Kriminaltekniska Laboratorium, 

SKL, som utför analyserna. SKL kommer att behöva nyanställa personal och 

investera i utrustning.
17

 

 

En uppskattad siffra rörande antalet jämförelseprov om det nya förslaget går 

igenom är att dessa kommer att öka från drygt 10000 prov till 20000 prov per år 

de första två åren. Med de säkerhetsrutiner som SKL tillämpar kommer antalet 

analyser uppskattningsvis uppgå till 30000 under de första två åren. För att SKL 

skall klara den här ökade arbetsbelastningen behöver de som tidigare nämnts 

anställa mer personal, skaffa mer analysutrustning och även fler lokaler. 

Kostnaden av den resursförstärkning som krävs uppskattas till 20 miljoner 

kronor per år.
18

 

 

Är ett utökat DNA-register integritetskränkande?  

Kommittén om genetisk integritet anförde i sitt slutbetänkande ”Genetik, 

integritet och etik” att dom inte finner några skäl att ifrågasätta användningen 

av genetisk information inom rättsväsendet eftersom en kriminalteknisk DNA-

analys inte innehåller någon integritetskänslig information om den undersökte 

personen. Det är också viktigt att tänka på att även om det handlar om en 

utökad DNA-lagstiftning så är det fortfarande ett mycket stramt regelverk. 

Ingenting som rör exempelvis sjukdomar, utseende, hårfärg vare sig 

framkommer eller registreras vid en kriminalteknisk analys.
19

 

 

Det måste säkerställas att provtagning för DNA-profil sker på ett sätt som är 

acceptabelt från integritetssynpunkt. Det kan inte komma ifråga att påtvinga 

personer, som inte är skäligen misstänkta och därmed inte heller omfattas av 

möjligheterna till kroppsbesiktning, sådana metoder vid tagandet av DNA-prov 

som för den enskilde upplevs som känsligt eller ingripande ur 

                                                
17

 www.bra.se/extra/apropa/?button_read_old_article.523.=1 2004-11-04 
18

 www.polisen.se/inter/nodeid=21431&pageversion=1.html&articleid=84630 2004-10-24 
19

 www.polisen.se/inter/nodeid=21431&pageversion=1.html&articleid=84630) 2004-10-24 
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integritetshänseende. Idag är de vanligaste metoderna för provtagning salivprov 

och blodprov. Sådana prov torde inte anses som särskilt kränkande och bör 

även i framtiden vara tillåtna.
20

  

Är ett utvidgat DNA-register diskriminerande för invandrare eftersom de är 

överrepresenterade i brottsstatistiken?  

Josef Milerad, medicinsk chefredaktör på läkartidningen tar upp i en artikel att 

DNA-registret för brottslingar, enligt Alec Jeffrey, är diskriminerande eftersom 

vissa grupper i samhället exempelvis invandrare är överrepresenterade i 

brottstatistiken och därmed också blir överrepresenterade i ett DNA-register.
21

 

 

Antalet analyser kommer att öka avsevärt om det nya lagförslaget godtas. 

Brottsplatsundersökningarna kommer att behöva göras mera noggrant än idag 

och fler biologiska spår kommer då att säkras. Det medför att det kommer att 

krävas mer personal som handhar analyserna. Detta innebär att risken för 

kontamination (nedsmutsning av DNA från en brottsplats med sitt eget eller 

någon annans DNA) av spåren kommer att öka. Eventuellt kommer kanske en 

elimineringsdatabas med polisens och SKL:s anställda behöva upprättas för att 

kunna utesluta att prover har blivit kontaminerade.
22
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5  Diskussion 

Som lagen ser ut idag kan man endast registrera personer i DNA-registret om 

de har dömts för ett allvarligare brott mot en persons liv eller hälsa, personliga 

integritet eller säkerhet eller för ett allmänfarligt brott som avses i 3, 4, 6, 8, 12, 

13 eller 17 kap. brottsbalken och brottet kan leda till fängelse i mer än två år. 

Detta är en nackdel eftersom möjligheten att klara upp fler brott skulle öka om 

man hade ett utökat DNA-register, vilket man skulle få med det nya 

lagförslaget eftersom det då skulle registreras fler personer. Uppgifter om den 

registrerades personliga egenskaper får inte registreras vilket innebär att 

registret inte innehåller några känsliga uppgifter. Därför anser vi att det inte är 

integritetskränkande. 

 

Om det nya lagförslaget blir godkänt så kommer det att innebära förbättringar 

för rättsväsendets möjlighet att hitta och lagföra brottslingar. Förslaget medför 

naturligtvis också nackdelar både för polisväsendet och för allmänheten.  

Efter att ha granskat fakta om lagförslaget och dess konsekvenser så anser vi att 

fördelarna väger tyngre än nackdelarna. 

 

En risk finns för att vissa typer av brottslingar kommer att bli mer medvetna om 

att DNA-tekniken används. Man kan då tänka sig att brottslingarna blir 

försiktigare och undviker i större utsträckning att lämna spår, men detta torde 

egentligen inte bli något stort problem eftersom många brottslingar är 

påverkade av alkohol och narkotika och kommer i det tillståndet ändå att lämna 

spår. Vissa spår är dessutom svåra att låta bli att lämna exempelvis saliv i en 

rånarhuva.  

 

I och med att DNA-spåren kommer öka i antal så kommer fler spår att riskera 

att bli kontaminerade av exempelvis den spårsäkrande polisens DNA. Detta 

betyder att man kan bli tvungen att införa en jämförelsedatabas med DNA från 

polisanställda samt SKL:s anställda för att kunna utesluta kontamination. Det 

kan då anses som integritetskränkande för den enskilda polisen att tvingas 
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medverka i ett sådant register för att få utöva sitt yrke. Vi tror ändå inte att det 

blir något stort problem eftersom att syftet med ett jämförelseregister inte är att 

hitta någon misstänkt utan för att utesluta oavsiktlig kontaminering av DNA-

spår. Vi anser dock att även det DNA man analyserar här inte får ha någon 

information om personliga egenskaper såsom sjukdomar exempelvis. Vi anser 

också att ett jämförelseregister endast skall få användas till det syfte det är 

avsett till. Att söka efter misstänkta i det registret skall alltså enligt oss inte vara 

möjligt. 

 

Erfarenhetsmässigt vet man att det finns kopplingar mellan vardagsbrottslighet 

och grövre brottslighet.
23

 Eftersom man genom det nya förslaget skulle kunna ta 

DNA från personer som kan misstänkas för brott med fängelse i straffskalan, 

exempelvis biltillgrepp. Om personen sedan begår ett grovt brott till exempel ett 

grovt rån så finns gärningsmannen reda i registret och man kan då knyta 

personen till rånet om det finns DNA spår på brottsplatsen.  

 

Det nya lagförslaget borde även få en avskräckande effekt i och med att risken 

för att åka fast för ett brott ökar eftersom vetskapen att man finns i DNA-

registret borde göra kriminella mer medvetna om risken att åka fast vid fortsatt 

brottslighet. 

 

Vi anser även att man kan se det nya lagförslaget som en fördel för de som 

finns registrerade i DNA-registret, eftersom de kanske kommer att misstänkas 

igen för liknande brott.  Genom deras DNA profil så kan man lätt jämföra den 

med DNA-fynd på eller kring brottsplats och på så sätt om de skulle vara 

oskyldiga lätt avföra dem från utredningen.  

 

En annan fördel med att fler personer registreras i DNA registret är att 

möjligheten att lösa gamla brott ökar eftersom spår finns sparade från gamla 
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brottsplatser och när nya brottslingar förs in i DNA-registret kommer det att ge 

nya träffar i spårregistret. 

 

Kostnaderna för utredningar kommer att sjunka eftersom det krävs mindre 

teknisk bevisning om man har DNA som kan jämföras med DNA-registret. Inte 

lika många förhör krävs exempelvis. Däremot kommer kostnaderna för SKL att 

öka eftersom antalet analyser kommer att öka kraftigt, vilket innebär att mer 

personal, mer analysutrustning och nya lokaler krävs. Detta innebär att mer 

pengar måste tillskjutas från staten.   

 

Vi håller med Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt, att det är bättre 

och billigare att ta tillvara den nya DNA tekniken och införa ett heltäckande 

DNA-register. Ett sådant register kan fungera både för att fälla och fria. Det ska 

inte kunna användas av försäkringsbolag och andra för att t.ex. forska efter 

sjukdomar och annat.
24

 

 

Vi anser att ett heltäckande DNA register inte är integritetskränkande så länge 

det kan garanteras att uppgifterna i registret inte kan komma till annan 

användning än att lagföra brottslingar genom att jämföra DNA. 

 

Det har diskuterats om det är rätt att skapa sådana DNA-register över 

brottslingar. Å ena sidan anser många att vår arvsmassa är något mycket intimt 

och personligt. Är det inte intrång i den personliga integriteten, att tvingas 

lämna sin DNA-profil till ett register? Naturligtvis är det så. Å andra sidan 

ligger den del av DNA man analyserar utanför den del som beskriver våra 

personliga egenskaper. Exempelvis så avslöjar den del av DNA som sparas inte 

mer om oss själva än ett vanligt fingeravtryck. Dessutom utgör faktiskt många 

av de andra åtgärder, som rättssystemet använder mot misstänkta brottslingar, 

ett intrång i den personliga integriteten. Man kan tvinga en misstänkt att tala om 

var han eller hon varit vissa dagar och vissa tider. Man snokar rätt på vittnen 
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som kan tala om vad de sett och vilken relation den misstänkte har till andra 

människor. Man håller misstänkta häktade och blir de fällda kan de dömas till 

att sitta i fängelse eller bära fotboja. 

 

Man kan även fundera på om det kan vara mer integritetskränkande för vissa 

grupper av människor att ha ett DNA-register endast för dömda brottslingar. 

Exempelvis så är människor med invandrarbakgrund överrepresenterade om 

man ser till brottsstatistiken och kommer således att bli överrepresenterade i 

DNA-registret. Om man istället har ett heltäckande register som omfattar alla i 

Sverige blir ju ingen särbehandlad på något vis. Vi anser att så länge man har 

”rent mjöl i påsen” så gör det inget att finnas registrerad i DNA-registret 

eftersom syftet är klara upp fler brott. 
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